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Sammanfattning 
Organisationer med komplexa projekt som sträcker sig över ett flertal år finner 
svårigheter att förhålla sig till projektens fördefinierade parametrar tid, kostnad och 
omfattning. Skenande kostnader och förseningar är vanligt förekommande i dessa 
projekt då de omfattar ett samspel av flertal aktiviteter och där projektets omfattning 
ofta förändras. Därför finns metoder som verksamheter kan tillämpa för att 
kontrollera ovannämnda parametrar och i ett tidigt skede kunna identifiera när någon 
av parametrarna tenderar att överskridas.  

Studiens problemformulering lyder: ”Vilka faktorer i komplexa projekt är avgörande 
för korrekt prestationsmätning?” 

Studiens syfte var att identifiera var organisationer med komplexa projekt brister i 
sina prestationsmätningar. De prestationsmätningar som tillämpas skall ge tidiga 
indikationer när projektets parametrar är på väg utanför dess avgränsningar. 

För att kunna uppnå studiens syfte utfördes en kvalitativ fallstudie hos Saab 
Aeronautics på avdelningen Flygprov som beslutat att använda sig av 
prestationsmätningsmetoden Earned Value Management, EVM. Författarna angrep 
studien deduktivt och samlade in sekundärdata i form av befintliga teorier inom 
ämnesområdet och studiens primära källor samlades in genom semi-strukturerade 
intervjuer och observationer på Flygprov.  

Efter insamling av primära och sekundära källor gjordes en jämförelse mellan 
nuläget och branschstandarden ANSI/EIA-748, som är en del av studiens resultat. 
Från jämförelsen identifierades ett antal faktorer som är direkt avgörande för en 
korrekt prestationsmätning.  

För att möjliggöra mer korrekta prestationsmätningar bör gemensamma strukturer 
råda för hur en korrekt arbetsnedbrytning i projektet skall utföras. Detta för att kunna 
aggregera upp progress till en högre nivå i projektet och organisationen. Budget 
måste brytas ner till den nivå inom arbetsnedbrytningen där projektledaren har för 
avsikt att mäta prestation. Rapportering av projektets progress bör rapporteras minst 
en gång i månaden för att projektledarna skall kunna göra en uppföljning. 
Rapportering om pågående projekts Earned Value skall rapporteras till en högre 
organisationsnivå varje månad för att kunna se om projektet förhåller sig till dess 
avgränsade parametrar.  

I verksamheter likt studiens fallföretage är planeringsmetoden Rolling Wave lämplig. 
Projekt som ständigt förändras och skall inte planeras mer än vad som är nödvändigt. 
Planera det som ligger närmst i tiden på detaljerad nivå, det som förhoppningsvis inte 
kommer att ändras och grovplanera det som ligger längre fram i tiden, det som 
förhoppningsvis kommer att förändras. Slutligen är det väldigt viktigt inom 
verksamheter som ständigt förändras att hela tiden ta tillvara på de erfarenheter som 
lett till att tidigare projekt blivit försenade och överskridit dess budget. Detta 
tankesättet tillsammans med metoden Rolling Wave möjliggör för verksamheter att 
inför varje nytt projekt planera på ett mer optimalt sätt.   
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Summary 
Organizations with complex projects that stretches over several years finds it hard to 
keep their projects within its pre-defined parameters time, cost and scope. Runaway 
costs and delays are common in these kinds of projects as the projects involve an 
interplay with some multiple activities and when the project scope commonly 
changes. Therefore, there are methods which organizations can use to control above 
mentioned parameters and in an early project stage identify when some of the 
parameters is pending to be exceeded.  

The studies problem is formulated: “What factors in complex projects are crucial for 
correct performance measurement?” 

The purpose of the study was to identify where organizations with complex projects 
tend to fail in their performance measurement. The performance measurement 
methods should give early notifications when any of the projects parameters is on its 
way beyond its delimitations.  

To be able to reach the purpose of the study the authors performed a qualitative case 
study at Saab Aeronautics and their section Flight Test and Verification, who have 
decided to start using Earned Value Management, EVM, as a method for 
performance measurement. The authors approached the study deductively and 
collected secondary data from already existing theories. The studies primary data 
were collected by semi-structured interviews and observations of the case company.  

Using collected data, the authors made a comparison between the current situation 
and the branch standard within in EVM, ANSI-EIA-748, which was fundamental for 
the study’s results. From the comparison, several important factors were identified to 
achieve more correct performance measurement data.  

To achieve more correct performance measurement data there should be guidelines 
within the organisation for how a correct work breakdown in projects should look. 
This to be able to aggregate it to a higher level in the project and within the 
organization. Budget must be broken down to the level within the work breakdown 
structure where you intend to measure performance. Reporting of the projects 
progress should be attributed at least once a month, so that the project managers can 
better monitor project status. Current projects key figures within EVM and status 
should be reported to a higher level at least once in month to be able to see if the 
projects parameters stick to the projects delimitations.  

In operations like the studies case company, the planning method Rolling Wave is 
applicable. Since projects are continuously changing the project leaders shouldn’t 
plan more than necessary. Plan in detail for those activities in the nearest future and 
make a rougher plan for the activities further ahead. Finally, it is important for 
operations who are continuously changing their scope to make use of their 
experience when something is wrong in the project. With this mindfulness and 
methods like Rolling Wave it makes it easier to plan their projects in the future in a 
better and more precise way.  
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Abstract 
Organisationer med komplexa projekt som sträcker sig över ett flertal år finner 
svårigheter att förhålla sig till projektens fördefinierade parametrar tid, kostnad och 
omfattning. Skenande kostnader och förseningar är vanligt förekommande i dessa 
typer av projekt, då projekten omfattar ett samspel av ett flertal aktiviteter och där 
projektets omfattning ofta förändras.  

Det finns metoder som verksamheter kan tillämpa för att kontrollera ovannämnda 
parametrar och i ett tidigt skede kunna identifiera när någon av parametrar tenderar 
att överskridas. En metod som styrker prestationsmätningar är Earned Value 
Mangament, EVM. Syftet med studien var att identifiera vart organisationer brister 
gentemot branschstandarden inom EVM, ANSI/EIA-748. Standarden innehåller 
viktiga steg för att kunna utföra en korrekt prestationsmätning tillsammans med 
teorin från Earned Value Management.  

Resultat studien presentera indikerar på att organisationer måste skapa tydliga 
riktlinjer hur ANSI/EIA-748 skall tillämpas. Till exempel att alla bryter ner arbetet 
och fördelar sina budgetar på samma sätt. Studiens resultat antyder också att Rolling 
Wave är ett lämpligt verktyg för komplexa och långa projekt. Av den anledningen att 
projektledare inte planerar för mycket i onödan eftersom projektets omfattning 
ständigt förändras.  

 

Nyckelord: Earned Value Management (EVM), projektledning, komplexitet, 
prestationsmätning, Rolling Wave planning, ANSI/EIA-748 
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Förord 
Som ett sista moment inom programmet Industriell Ekonomi vid Linnéuniversitetet 
har Joakim Lindh, Jacob Kanmert och Joel Welin tillsammans skrivit ett 
examensarbete på fallföretaget Saab Aeronautics och avdelningen Flygprov. 
Examensarbetet startade i januari 2018 och sträckte sig till slutet av maj, 2018.  

Uppdraget uppkom genom en kontakt på Saab som är aktiv inom deras 
projektledning/-styrningsprocess. Riktlinjer efterfrågades kring hur Flygprov på ett 
lämpligt sätt borde arbeta med prestationsmätningsmetoden Earned Value 
Management, EVM. 

Det hade inte gått att utföra denna typ av uppdrag utan all den stöttning som 
författarna haft under genomförandet. Därför vill författarna särskilt tacka sin 
handledare på Flygprov, Pär Olovsson. Pär har agerat med mycket stöttning, hjälpt 
författarna i rätt riktning, diskuterat idéer och sett till att författarna träffat flertal 
nyckelpersoner inom företaget.  

Författarna vill också tacka deras externa handledare Mirka Kans och Revsul Dedic. 
Under examensarbetets genomförande har de kritiskt granskat rapportens struktur, 
innehåll och dess samhällsnytta samt bidragit med givande åsikter. 

Till sist vill vi också tacka alla som ställt upp på intervjuer och till dem som har 
hjälpt oss på ett eller annat sätt på Saab Aeronautics, Linköping.  

 

 

 

   Jacob Kanmert Joakim Lindh                    Joel Welin 

 

Växjö, 21 Maj 2018 
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1 Introduktion 
I detta avsnitt beskrivs vad som ligger i grund till studien, vilket problem 
som skall angripas, varför detta är ett vetenskapligt problem och vilka 
framtida måltillstånd studien vill uppnå. Avsnittet går också igenom studiens 
avgränsningar.	

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Skenande kostnader och förseningar i projekt är vanligt förekommande. 
Enligt en studie där 96 svenska organisationer undersöktes så lyckades 
enbart 33 % av dessa med sina projekt. Vidare studie av dessa 96 
organisationer visade att enbart 1 % alltid uppnår sina effektmål, dvs. syftet 
med projektet. Ytterligare visade en studie att 33 % anser att de ofta uppnår 
sina effektmål. Endast 4 % av de undersökta organisationerna tycker att 
deras projektstyrningsprocess är optimal för att förhålla sig till projektets 
parametrar (Skårbratt, 2009). 		

I projekt så är generellt tid, kostnad och omfattning de tre parametrar som 
skall samverka med varandra. De agerar som projektets baselement och har 
stor inverkan på varandras utfall. Brister en, så påverkas de andra (Antvik & 
Philipson, 2012).  	

Utifrån parametrarna tid, kostnad och omfattning skall projekten styras på 
ett sätt som går i linje med organisationens värderingar, policys och är 
optimal för verksamheten. Att styra ett projekt innebär att kontinuerligt 
granska dess utfall så att projektet håller sig inom de fördefinierade 
parametrar (Skyttermoen & Vaagaasar, 2015). Det är vanligt förekommande 
att projekt överskrider dessa. En global undersökning visar exempelvis att 
bara 49 % av de undersökta projekten håller sin tidsparameter (Martens & 
Vanhoucke, 2017). 	

Att lyckas med projekt är inte bara viktigt för vinstdrivande företag utan 
även för den offentlig sektor. Ett skräckexempel på detta är tunnelprojektet 
genom Hallandsåsen. Ett projekt som, pga. diverse komplikationer blev 19 
år försenat och kostade staten 10 miljarder kronor mer än beräknat 
(Snöbohm, 2015). År 2016 hade detta t.ex. räckt till att finansiera statens 
utgifter för både allmän miljö- och naturvård och energi (Regeringen, 2017). 	

Organisationer bedriver sin verksamhet på olika sätt för att nå de 
gemensamma målen, där projektform är en av de vanligaste. En 
fördefinierad projektform begränsas av tid, budget, omfattning och arbetet 
mot målet kan med fördel brytas ner i tidsplanerade aktiviteter (Antvik & 
Sjöholm, 2014).	
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Studier har visat att i genomsnitt blir större projekt, dvs. Mer omfattande, 
ungefär 10 % dyrare än vad som har kalkylerats och en vecka per månad 
försenat (Antvik, 2013). Att lyckas med projektstyrning är synnerligen 
viktigt hos organisationer vars produkter är dyra och komplexa. Komplexitet 
hos ett projekt bygger på hur pass svårt det är att planera och utföra (Antvik 
& Sjöholm, 2014). Här ställs ibland inte bara krav på den färdiga produkten, 
utan också på hur den tas fram. Kunden kan kräva att se hur resurser 
spenderas och att de inte lagts på icke värdeskapande aktiviteter under 
projektets gång. Projekt som är komplexa och med en lång varaktighet kan 
vara svåra att planera in i detalj. Det är svårt att veta hur omfattande 
planeringen borde vara, vad som skall planeras och när det skall planeras 
(Chatzoglou & Macaulay, 1997).  	

Organisationer som bedriver denna typ av komplexa projekt idag efterfrågar 
möjligheten att, vid vilken tidpunkt som helst, kunna se hur mycket tid och 
resurser som spenderats i förhållande till vad som är planerat. Dvs. mäta 
prestationen i sina projekt kontinuerligt för att kunna implementera 
eventuella åtgärder i ett tidigt skede. Metoder för prestationsmätning har 
utvecklats med syfte att ge tidiga indikationer och varningar om projektet är 
på väg utanför de fördefinierade parametrarna. Ett exempel på en sådan 
metod är Earned Value Management, EVM (resultatvärdemetoden). Det är 
en metod för att på ett enkelt sätt redovisa nyckeltal till kunder och andra 
intressenter inom projektet (Lock, 2014).		

De krav som ställs för att kunna utföra prestationsmätningar är inte alltid 
enkla för organisationer med komplexa projekt att leva upp till. Projekten 
måste struktureras, planeras och kalkyleras på ett sätt som för organisationen 
skapar förutsättningar för effektivare projektstyrning, samtidigt som det ska 
ge en korrekt bild av projektets faktiska progress. Detta leder till studiens 
problemformulering.	

1.2 Problemformulering 

Vilka faktorer i komplexa projekt är avgörande för korrekt 
prestationsmätning? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att hos en organisation med komplexa projekt 
identifiera svårigheterna i möjliggörandet av en korrekt prestationsmätning. 
Detta för att möjliggöra en effektivare projektstyrning för det studerade 
fallföretaget.   
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1.4 Avgränsningar	

Studien kommer att avgränsa sig till projektstrukturering, planering och 
rapportering/uppföljning. Områden som inte kommer att tas med i rapporten 
är hur fallföretaget behandlar revisoner under pågående projekt. Andra faser 
under ett projekts livscykel, så som projektskapande och styrningsåtgärder, 
kommer enbart ytligt beröras men inte analyseras. Då studien enbart 
kommer att inrikta sig på befintliga projekt hos fallföretaget kommer inte 
mycket vikt läggas på de tidiga faserna i projektskapandet. 	

Arbetet utförs i form av en fallstudie hos avdelningen Flygprov på Saab 
Aeronautics i Linköping. Som en del av deras utvecklings- och 
tillverkningsprocess kommer studien bara rikta sig mot just denna 
avdelning. Avdelningen där tester utförs för komponenter, systemvara och 
färdig produkt innan den går vidare mot kund. På grund av efterfrågan från 
uppdragsgivaren och fallföretaget Saab AB kommer fokus rikta sig på 
prestationsmätningsmetoden Earned Value Management (EVM). 

Det finns faktorer inom projektledning som inte tagits med i rapporten på 
grund av begränsad tid och omfattning. Därför ses denna rapport som en 
förstudie till något som krävs att forska vidare på.   
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2 Metod 
I detta kapitel kommer de metoder som används i studien att delges. Här 
kommer studiens ansats, datainsamling och trovärdighet presenteras och 
diskuteras.	

Studiens metodval sammanfattas enligt figur 2.1. nedan: 

 

Figur 2.1. Sammanfattning av studiens metodval 

Metod
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Reliabilitet

Objektivitet

Källor	och	
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Primär- och	
sekundärdata
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2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet förklara vilka förutsättningar studiens struktur 
och uppbyggnad har. Beroende på vilken typ av studie har det vetenskapliga 
synsättet vanligtvis två bemötningsmetoder, positivismen och hermeneutik.  

Positivism utgår från att författaren förhåller sig objektivt till ämnet. 
Verkligheten anses vara mätbar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  
Andersen (1990) vidareutvecklar konceptet med att all vetenskap borde 
grunda sig på observerade (empirisk) fakta. Detta för att få en mer förnuftig 
och effektiv styrning av produktion och samhällsliv. Detta ska även ge en 
större möjlighet att förutse, och eventuellt styra, framtida utveckling. 
Positivismen vill också gärna bryta ner forskningsobjektet del för del, ett 
begrepp som kallas reduktionism. Tanken är då att förklara helheten genom 
att studera var del för sig (Patel & Davidsson, 2011).  

En hermeneutisk forskare bör närma sig forskningsobjektet med ett 
subjektivt tänkande och med sina egna förkunskaper. Forskaren vill försöka 
bilda sig en uppfattning om helheten, även kallat holism. Att bara lägga ihop 
alla delar ger inte helheten, utan de måste kunna identifiera sammanhang 
och kopplingar för att nå en full förståelse för helheten (Patel & Davidson, 
2011).  

Det vetenskapliga synsättet i denna studie är hermeneutik. Eftersom studien 
till större del utförs på plats hos fallföretaget, så kommer en stor del av 
studien handla om att skapa sig en bild av helheten, dvs. holism. Då 
författarna skapat sig en bild av helheten, kommer det därefter att analyseras 
mot den teori som författarna använt sig av. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett vetenskapligt angreppssätt betyder hur forskarna på bästa sätt förklarar 
sambandet mellan teori och verklighet. Ett vetenskapligt angreppssätt 
förklarar också hur data och information samlats in för att kunna skapa 
teorier som går att relatera med verkligheten. De olika vetenskapliga 
angreppssätten är induktion, deduktion, abduktion och hypotetisk-deduktiv 
(Patel & Davidsson, 2011).  

Det vetenskapliga angreppssättet induktion betyder att utifrån insamlad 
information och data så skapar forskaren nya teorier som tidigare inte 
existerar. Denna typ av angreppsätt är vanlig inom forskning. Inom 
angreppssättet induktion finns viss osäkerhet eftersom forskaren egentligen 
inte vet något om teorins omfattning och generalitet. Den baseras på 
empiriska underlag som är typisk för en viss situation, tid eller grupp av 
människor. Ett induktivt angreppssätt betyder alltså att en forskare skall 
upptäcka något som kan formuleras i en teori och eftersom de då inte utgår 
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från en tidigare teori arbetar en induktiv forskare helt utan förväntningar på 
resultatet (Patel & Davidsson, 2011).  

Det vetenskapliga angreppssättet abduktion betyder att forskaren utifrån ett 
särskilt fall formulerar en hypotes som kan förklara fallet. Angreppssättet 
abduktion utgår från tidigare existerande teorier och en hypotes som skapats 
för just detta fall. Angreppssättet abduktion kan leda till att tidigare teorier 
och hypoteser utvecklas för att bli mer generella för fallet. Fördelen med ett 
abduktivt angreppssätt är att forskare inte arbetar lika strikt som en induktiv 
eller deduktiv forskare gör. Risken med abduktion är att forskare omedvetet 
kan låsa sitt val av studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och formulerar 
en hypotes som kan utesluta andra hypoteser och på så sätta sina 
begränsningar för studien (Patel & Davidsson, 2011).  

Ett annat vetenskapligt angreppssätt är att arbeta deduktivt. Först och främst 
skapar forskaren sig en bild av verkligheten och samlar därefter in empiriska 
data och gör en jämförelse hur pass bra de stämmer överens med varandra. 
En deduktiv forskare drar slutsatser baserat på tidigare teorier och väljer 
själv vilka faktorer studien skall analyseras. En annan variant av deduktivt 
angreppssätt är hypotetiskt-deduktivt. Ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt 
betyder att forskaren utifrån befintliga teorier och allmänna principer drar 
slutsatser om särskilda fall. Den redan befintliga teorin ligger som grund för 
de hypoteser som görs. Därefter görs en empirisk prövning på det särskilda 
fallet (Patel & Davidsson, 2011).  	

Studien angriper det särskilda fallet på ett deduktivt sätt. Studien kommer i 
ett första steg samla in existerande teorier inom ämnet. Dessa teorier 
kommer sedan ligga till grund för jämförelse med den empiri som 
datainsamlingen åstadkommit. Från jämförelsen kommer sedan slutsatser 
utifrån studiens problemformulering tillämpas.	

2.3 Vetenskapliga verktyg 

Vid presentation måste en studie förhålla sig till vissa frågor inom 
vetenskaplighet, metodik och tillämpning av litteratur/datainsamling. De 
vetenskapliga verktygen är alltså de metoder, begrepp och tankesätt som 
författarna använder sig av för att kunna strukturera och formulera en 
vetenskaplig uppsats (Blomkvist & Hallin, 2014).  

2.3.1 Forskningsdesign 

Att välja forskningsdesign innebär att välja en modell för hur studiens 
problemformulering skall kunna bli forskningsbar. Att välja typ av 
forskningsdesign innebär att kunna svara på frågan: Vem, vad, eller vilka 
måste undersökas och vilka underlag krävs för att studiens 
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problemformulering skall kunna besvaras. För att välja en studies 
forskningsdesign krävs det att forskaren samlar på sig empiriskt material 
(explanans). Explanansen skall hjälpa studien att göra fenomenet 
(explanandum) mer begripligt (Blomkvist & Hallin, 2014).  

2.3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder har inspirerats mycket av positivismen. De grundar 
sig, liksom positivismen, i att det som studeras ska göras mätbart och grunda 
sig i precisa observationer. Resultat bör även presenteras numeriskt. 
Forskaren uppfattar sitt forskningsfält objektivt och med avseende på olika 
variabler. Det medför att forskaren kan utföra studien distanserat på sitt eget 
tänkta tillvägagångssätt (Andersen, 1990). Omfattande datainsamling krävs. 
Exempel på kvantitativa metoder är enkätstudier, experiment och statistiska 
metoder med ett deduktivt angreppssätt (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Kvalitativa metoder företräds av de som anser att allt inte kan göras mätbart. 
En stor skillnad mot den kvantitativa metodiken är att forskaren uppfattar 
forskningsprojektet subjektivt istället för objektivt. Inom kvalitativa metoder 
är det viktigt att forskaren bemöter forskningsprocessen med en 
tvåvägskommunikation. Alltså att forskaren tydligt formulerar sina 
tillvägagångssätt och utfallen av dessa. Detta eftersom en kvalitativ metod 
inte är mätbar och att varje fenomen som studeras har sina egenskaper och 
kvaliteter, därav har olika fenomen sina unika utfall (Andersen, 1990). 
Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer och observationer med ett 
induktivt angreppssätt (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Studien kommer att använda sig främst av kvalitativa metoder. Intervjuer 
och observationer kommer att genomföras på plats hos fallföretaget för att 
sedan tolkas och analyseras. De intervjuer som genomförs kommer att vara 
av en semi-strukturerad karaktär. Inga kvantitativa metoder som enkätstudier 
eller statistiska metoder kommer att tillämpas. 

2.3.3 Fallstudie 

Att utföra en fallstudie innebär inom vetenskapen att forskaren studerar en 
mindre avgränsad grupp. Det kan vara en grupp av en eller flera individer, 
organisationer eller en specifik situation. Syftet med en fallstudie är att 
samla på sig den väsentliga information som studien kräver för att skapa en 
realistisk bild över nuvarande situation (Patel & Davidsson, 2011).  

Rapporten/studien klassificeras som en fallstudie. Studiens empiriska del, 
explanandum, används för att författarna skall kunna skapa sig en korrekt 
och realistisk bild över nuläget. Empirin har samlats in genom att intervjua 
ett flertal personer som hanterar dagens explanandum.  
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För att kunna styrka studiens problemformulering kommer en nulägesanlys i 
form av semi-strukturerade intervjuer tillämpas. I syfte för att eventuellt 
kunna lokalisera viktiga faktorer som explanadumet brister i. Därav förhåller 
sig studien till kvalitativa metoder.  

Utifrån studiens problemformulering, kvalitativa metoder och dess primära-
/sekundärkällor kommer studien kunna formulera sin empiri, analys och 
slutsats. Se figur 2.2 (nedan). 

 
 
 

 
Figur 2.2. Forskningsdesign 

 

2.4 Källor och datainsamling 

Data kan delas in i två olika kategorier. Den första kategorin är primärdata 
och kan sammanfattas som att det är något som tas fram och är nära relaterat 
till ämnet som rapporten handlar om.  Det är något som forskaren själv tar 
fram och som berör företaget så som statistik, intervjuer eller kurser på 
företaget. Sekundärdata är redan framtagna teorier och litteratur som inte 
specifikt är framtagen för att lösa rapportens problem men som kan vara 
relevant för att föra en rödtråd (Pär Blomkvist & Anette Hallin, 2014). 

Den finns två olika typer av källor, primära- och sekundära. Ofta benämns 
de som primärdata och sekundärdata. 

Empiri,	
analys	och	
slutsatser

Problem-
formulering

Kvalitativ	
fallstudie

Primär- och	
sekundärkällor
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§ Primärdata 

Primärdata är den information och data som forskaren själv samlat på sig 
under studiens gång. Till exempel kan en skriftlig sammanställning av en 
intervju, ett möte eller en enkätundersökning vara primärdata (Bell, 2016). 
Primärdata anses ha högre trovärdighet och bör i första fall prioriteras. 
Nyare källor anses också ha högre trovärdighet än äldre eftersom de 
innehåller färskfakta (Ejvegård, 2009).  

§ Sekundärdata 

Sekundärdata är den data och information som forskaren direkt hämtar från 
en primärkälla (Bell, 2016). När forskare använder sig av sekundärdata är 
det extra viktigt att den data och information kritiskt granskas eftersom den 
kommer ifrån någon annan. Desto längre ifrån den primära källan forskaren 
hämtad sin sekundära data, desto mer granskning måste utföras. Eftersom 
mycket av det ursprungliga data kan ha plockats bort på vägen (Ejvegård, 
2009).  

Studien kommer att använda primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
den empiri som framställs genom de semi-strukturerade intervjuer som 
kommer att genomföras hos fallföretaget. Intervjuerna kommer att utföras 
med ett antal personer med olika projektroller och perspektiv på nuläget. 
Den teori som studien använder klassas som sekundärdata. Sekundärdatan 
som används i denna studie har kritiskt blivit granskad för dess trovärdighet.  

2.4.1 Litteratursökning 

För att skapa en förståelse inom ämnet gjordes sökning efter litteratur och 
vetenskapliga artiklar på Linnéuniversitetets sökmotor Onesearch. 
Nyckelord som användes i sökningen var Earned Value Management, 
project management, project, organization, work breakdown structure, 
organization breakdown structure, scope och project planning. Sökningarna 
filtrerades efter vetenskapliga artiklar, år, "peer-reviewed" och relevanta 
ämnen. 

2.5 Trovärdighet 

När en forskning eller undersökningsstudie utförs så behövs en stor mängd 
data och information samlas in. Det är viktigt som forskare att kontinuerligt 
under studiens gång kritiskt granska tillförlitligheten av den data och 
information som studien tillämpar. Detta i syfte för att skapa en så 
sannhetsenligt och ett reliabelt värde på forskningen som möjligt. För att öka 
trovärdigheten i studien är det också viktigt att rätt forskningsmetoder 
används och att felvärden undviks på grund av opålitliga metoder. Vid 
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upprepade försök för samma typ av studie skall samma verktyg och metoder 
som tidigare användas för att få så reliabla mätvärden som möjligt.  Viktiga 
begrepp inom en studies trovärdighet är validitet, reliabilitet och objektivitet 
(Patel & Davidsson, 2011). 

2.5.1 Validitet 

En studies validitet innebär att en forskare faktiskt mäter det som från början 
är tänk skall mätas. Validiteten säkerställer hur vida resultaten och 
slutsatserna hänger ihop utifrån de mätningar, observationer och/eller 
intervjuer under studiens gång, alltså följer en röd tråd. Tillexempel att 
samma mätetal presenteras på samma viss under studien. Validiteten 
definieras i vissa fall hur pass giltig studien är. Validiteten i en studie delas 
upp i inre och yttre validitet (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014).  

Den inre validiteten fastställer hur bra studiens begrepp och de operationella 
definitioner (mätbara) som används stämmer överens med varandra. Om en 
studie exempelvis skall undersöka antalet partimedlemmar (begreppet) i ett 
specifikt parti. Så måste forskaren först definiera och välja vilka kriterier 
som gäller för en partimedlem. Det vill säga att det finns en tydlig koppling 
mellan begreppen och de definitioner som används (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 2014). 

Studiens yttre validitet har att gör med huruvida de mätvärden som ges 
stämmer överens med de operationella definitioner som används och med 
verkligheten. Likt exemplet ovan om begreppet partimedlem är definierat, 
men data kring partimedlem samlats in på fel viss, så ges en lägre yttre 
validitet. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014). 

Denna studie har en högre inre validitet än yttre validitet. Detta på grund av 
att studien först kommer angripa relevanta teorier gällande projekt, 
projektstyrning och Earned Value Management. Sedan utifrån dessa teorier 
definiera nuläget med rätt definitioner och terminologi.  Den yttre validiteten 
är aning lägre än den inre validiteten på grund av de metoder som 
fallföretaget använder idag inte stämmer överens med hur de faktiskt bör 
arbeta. 

2.5.2 Reliabilitet 

En studies reliabilitet anger hur pass tillförlitliga de olika mätinstrumenten 
och måttenheterna forskaren använder sig av är. Reliabiliteten för en studie 
anger också hur pass tillförlitligt användbarheten är i de instrumenten och 
mått som används för en specifik studie. Vid mätningar är det vanligt att 
felvariation förekommer på grund av faktorer som forskaren inte är bekant 
med. En forskare måste alltså använda samma typ av mått och instrument 



 
 
 
 
 
 

11 
Kanmert, Lindh & Welin 

om ett försök upprepas flera gånger efter varandra. Detta i syfte för att få så 
sannhetenliga och reliabla mätresultat som möjligt och att felvariationen 
påverkas av samma okända faktorer och inte nya (Patel & Davidsson, 2011).  

För att öka studiens reliabilitet i mätresultaten bör forskaren använda olika 
metoder för mätning. Om det inte är möjligt att genom mätning säkerställa 
studiens reliabilitet så måste detta göras på annat sätt. Vanligt då är att 
forskaren säkerställer reliabiliteten genom intervjuer och observationer. 
Principen för intervjuer och observationer är densamma som mätning. Alltså 
att måttenheterna och mätinstrumenten måste vara de samma vid upprepade 
försök. För att öka tillförlitligheten i intervjuer och observationer kan en 
metod vara att låta flera personer utföra intervjuerna och observationerna. I 
syfte för att få fler infallsvinklar och åsikter om resultatet (Patel & 
Davidsson, 2011).  

Studien kommer inte att kunna presentera ett resultat i form av ett mått eller 
en måttenhet. Studien tillåter inte att utföra praktiska mätningar på nuläget. 
Reliabiliteten kommer istället öka genom flertalet intervjuer. Intervjuerna 
kommer ske med ett flertal involverade aktörer med samma semi-
strukturerade frågeformulär. Genom att hålla sig till samma semi-
strukturerade frågeformulär och intervjua en mängd olika intressenter 
förstärks studiens reliabilitet något. Semi-strukturerade intervjuer kommer 
aldrig uppnå en total reliabilitet då de även innefattar utrymme för 
diskussion som inte alltid kommer forma sig likadant. 

2.5.3 Objektivitet  

Forskare skall uttrycka sig objektivt i de studier och forskningar de utför. Att 
formulera sina studier objektivt kan ibland vara svårt. Det är lätt som individ 
att använda sig av föruppfattade meningar och presentera egna fördomar. 
Därigenom vinklas studien på ett sätt baserat på sina egna erfarenheter. Att 
vara objektiv i kontroversiella sammanhang innebär att du använder 
terminologi som inte missuppfattas eller tolkat på annat vis. Terminologin 
skall följa en röd tråd under studiens gång och de begrepp som kan 
missuppfattas skall definieras.  Objektiviteten i de källor en studie använder 
skall också ifrågasättas så källorna inte är vinklade eller nischade för ett 
specifikt ändamål (Ejvegård, 2009).  

Studien skall så gott det går förhålla sig till olika termer inom projekt. 
Termerna som främst presenteras i denna studie är projektledning, 
projektstyrning, organisation, komplexitet etc. Alla termer skall vara väl 
definierade och formulerade på ett sådant sätt att det blir svårt att 
missuppfatta. Källorna som studien använder sig av är främst väldigt 
generella och går att tillämpa i flera sammanhang. Det finns däremot källor i 
studien också som är en aning nischade mot en komplex verksamhet. Dessa 
källor relaterar mycket till flygplansindustrin.  
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2.6 Etik och moral 

Vid studier som involverar flera olika intressenter är det viktigt att 
respektera de beteendemönstren, den etik och den moral som 
överenskommits. En studies etik avser vad som är tillåtet, respektive vad 
som inte är tillåtet att presentera i rapporten. Moralen avser vilka normer, 
regler och tillvägagångssätt individen skall förhålla sig till (Ejvegård, 2009).  

Inför studien har ett sekretessavtal skrivits under och en registerkontroll 
utförts. Det innebär att all information av känslig karaktär för Saab 
Aeronautics inte kommer presenteras i rapporten. Den kommer hanteras 
konfidentiellt. Rapporten kommer granskas av Saab Aeronautics innan den 
publiceras.  
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som studien kommer att grunda sin 
analys av empiri på. 

Teorin som används inom studien är uppbyggd enligt figur 3.1. nedan: 

 

Figur 3.1. Teorikapitlets uppbyggnad 

•Parametrar	i	ett	projekt
•Projektets	omfattning	(scope)
•Komplexitet	 i	projekt
•Projektroller
•Projektmodeller

Projekt

•Statement	of	Work	(SoW)
•Work	Breakdown	Structure	(WBS)
•Organization	Breakdown	Structure	(OBS)
•Control	Account	(CA)	och	Work	Package	(WP)

Projektstrukturering

•Tidsplanering
•Resursplanering
•Rolling	Wave	Planning

Projektplanering

•Tidskalkylering
•Resurskalkylering
•Riskkalkylering

Projektkalkylering

•Mål
•Milstolpar
•Kontroll	och	uppföljning
•Effektmätning	och	utvärdering
•Rapportering

Projektstyrning

•Begrepp	och	formler
•Mätmetoder	 för	Earned	Value
•Earned	Value	Management	System	(EVMS)	och	ANSI/EIA-748

Earned	Value	Management	 (EVM)
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3.1 Projekt 

I alla typer av organisationer finns det strukturerade arbetsuppgifter för att 
bedriva den vardagliga verksamheten. Detta brukar beskrivas som 
linjeorganisationen eller basorganisationen. Den omfattas av uppgifter som 
är återkommande. Däremot så förekommer det ibland uppgifter som enbart 
sker en gång och som inte kan utföras i linjeorganisationen. Detta kan t.ex. 
vara att utreda en flytt till nya lokaler eller att planera den årliga 
sommarfesten. Uppgifter som istället kallas för projekt. Det finns de 
organisationer som enbart arbetar i projektform, dessa kallas för 
projektorganisationer (Andersen, Grude & Haug, 2013).  

Andersen, Grude och Haug (2013) definierar ett projekt med hjälp av fyra 
karakteristiska drag: 

1. En engångsuppgift 

2. Leder fram till ett bestämt resultat 

3. Kräver olika resurstyper 

4. Tidsbegränsat 

Eklund (2011) kompletterar denna lista ytterligare och nämner även ett 
femte karakteristiskt drag: 

5. Uppbyggt kring en tillfällig organisation 

3.1.1 Parametrar i ett projekt 

De parametrar som ett projekt brukar definieras utefter är tid, kostnad och 
omfattning (scope). Dessa utgör tillsammans det som kallas för 
projekttriangeln (se figur 3.2.). 

 

 
Figur 3.2: Projekttriangeln, modifierad (Lock, 2014) 
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De tre parametrarna hänger ihop. Vanligt förekommande är att det i 
projektet finns en eller flera som är låsta. T.ex. kan det vara ett krav att vara 
klar vid en viss tidpunkt. Blir det då svårt att hinna klart i tid kan resurser 
behöva utökas (kostnad) eller så behövs omfattningen minska (scope). 
Förändras en parameter kommer således de andra också att göra det (Lock, 
2014). 

3.1.2 Projektets omfattning (scope) 

Att definiera ett projekts omfattning, ofta kallat scope, utgör 
förutsättningarna för att kunna utveckla en projektplan. Ett scope förklarar 
vad som förväntas levereras till kund när projektet är klart och bör 
presenteras i greppbara, specifika och mätbara termer. Ett projekts scope 
omfattar också ett arbete av att kontinuerligt se över scopet under projektets 
gång så att det håller sig inom dess parametrar. Ett projekts scope borde 
byggas upp av projektledare och kund tillsammans och sammanfattas i ett 
dokument. Därefter under projektets gång är det upp till projektledaren att 
stämma av med projektägaren att de förhåller sig till kundens krav, 
specifikationer och lovad leverans (Gray & Larson, 2008).  

3.1.3 Komplexitet i projekt 

Komplexiteten i ett projekt tyder på hur svårt det är att planera och utföra 
projektet (Antvik & Sjöholm, 2014). Att definiera komplexitet kan vara 
väldigt omfattande arbete att göra på detaljnivå. Men de mest övergripande 
och karaktäristiska drag för komplexa projekt är samspel med flera 
aktiviteter, involverar kulturella samspel, involverade intressenter, 
omfattning på R&D och osäkerheten att genomföra projektet (Ong, 2016). 
Desto fler aktiviteter inom ett projekt som har ett beroende till varandra, 
desto mer komplext blir projektet att planera och utföra. Projektgrupper som 
jobbar mycket med forskning och utveckling (R&D) har ofta osäkra 
förutsättningar om projektets genomförande och utfall. Detta på grund av att 
projektgruppen inte vet vilka hinder som kommer att uppstå under projektets 
gång och därför blir det svårt att förutspå den totala kostanden. Slutligen 
påverkas projektets komplexitet av dess omfattning, tid och kostnad. Ju 
större ett projekt är, desto större tidsramar och planering. Det är då mer 
större risk att förändringar under projektets genomförande kommer att 
påverka budget och scheman. Stora projekt, t.ex. under flera års tid, tenderar 
att överskrida budget och tid (Kerzner, 2010). 
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3.1.4 Projektroller 

I ett projekt finns ett antal olika roller med olika ansvarsområden vilka 
Skyttermoen (2015) beskriver några enligt följande: 

§ Projektägare  

Den person som ser till att uppdragsgivarens intressen och önskemål uppnås 
i projektet. 

§ Projektledare 

Den dagliga ledaren och den som är ansvarig att projektet förhåller sig till 
tid, budget och omfattning (scope).  

§ Styrgrupp 

Ett hjälporgan som följer upp och stöttar för att projektet skall gå i rätt 
riktning. Kan bidra med erfarenheter och nätverkskontakter inom 
beslutsfattning och att projektet får rätt förutsättningar för att nå sitt mål.  

§ Controller 

Stöttar projektledaren med att planera för både tid och resurser. Övervakar 
så att projektet förhåller sig till sina parameterar.  

3.1.5 Projektmodeller 

En projektmodell är en beskrivning av hur organisationer vill bedriva sina 
projekt. Den brukar bestå av beskrivningar, regler och verktyg som ofta 
presenteras på en grafisk tidsaxel. I grafen presenteras ofta projektets 
arbetsflöde, faser (steg), avstämningspunkter (milstolpar, beslutspunkter), 
roller och dokument. Modellen bör kunna appliceras på varje projektplan 
och fungera som riktlinjer för hur projekt inom organisationen skall 
bedrivas. (Eklund, 2011). 

Några kända projektmodeller: 

§ Nätverksplaneringsmodeller  

Nätverksplanering är kort beskrivet metoder för tidsplanering av aktiviteter 
beroende av varandra. Syftet med nätverksplanering är att fastställa vilka 
aktiviteter som påverkar projektets förlopp. Den vanligaste 
nätverksmodellen är Critical Path Method (CPM) som bygger på att finna ett 
så snabbt och effektivt genomförande som möjligt (Torhell, 2015). 
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CPM bygger på att aktiviteternas varaktighet tidigare bestämts genom 
uppskattning. Det vill säga att tidsuppskattningarna för en specifik aktivitet 
är kända och låsta genom projektet. Nätverksmodellen CPM riktar särskilt 
fokus på förhållandet mellan tid och kostnad. För att genom det försöka 
reducera projektets totala genomförandetid. CPM byggs på en komplett lista 
av alla involverade aktiviteter där tiden och beroendet mellan dessa 
bestämmer logiska slutpunkter för delleveranser (Torhell, 2015).   

§ Praktisk projektstyrning (PPS) 

PPS är en arbetsmetod med aktiv planering och ledning av projekt. PPS 
modellen byggs på befintliga standarder inom området och praktisk 
erfarenhet. Syftet är att skapa optimala bidrag till organisationens 
verksamhetsmål. En av de fundamentala delarna inom PPS är att formulera 
tydliga mål på alla nivåer (projektmål, effektmål och strategiska 
verksamhets mål). PPS stödjer alla projektroller på samtliga nivåer, vilket 
ger hela verksamheten ett gemensamt arbetssätt och illustrerar ofta 
projektens olika faser och dess beslutspunkter (BP). En beslutspunkt är en 
tidpunkt eller skede i projektet där beslut ska tas ifall projektet kan gå vidare 
till nästa fas (Tonnquist, 2016).  

 

 
Figur 3.3. Grafisk bild över projektets arbetsflöde med beslutspunkter (BP) i PPS 

 

§ Project Base 

Project Base är en projektmodell som bör gå att tillämpa på de flesta projekt 
oavsett område och bransch. Denna modell bygger på en beskrivning av 
projektprocessen med olika faser och beslutspunkter. Det finns också en 
beskrivning av projektets olika roller och dess ansvar, samt ett omfattande 
arkiv av mallar hur dokumenteringen skall tillämpas. Project Base-modellen 
modifieras utifrån sitt eget verksamhetsbehov (Tonnquist, 2016).  

§ Wenells projektmodell 

Wenells projektmodell delar upp arbete av engångskaraktär i tre olika fack: 
Uppdrag, uppgifter och styrning. Modellens syfte är att uppnå en bättre 
balans mellan styrning, formalitet och enkelhet. Modellen byggs upp av 
olika faser med beslutsgrindar som skall agera som en ledstång under 
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projektet. Metodiken är också att kunna förse projektbeställare och 
styrgruppen med verktyg så de kan prova projektet affärsmässighet vid olika 
belslutsgrindarna. Utöver beskrivningar av roller, projektflöden och 
samverkan innehåller Wenells projektmodell också att checklistor skall 
dokumenteras. Wenells projektmodell förklarar tydligt samverkan mellan 
olika roller och funktioner där kommunikationen förespråkas som en viktig 
del. 

3.2 Projektstruktur 

Detta stycke avhandlar teorin kring hur ett projekt struktureras. 

3.2.1 Statement of Work (SoW) 

Ett Statement of Work, SoW, är en berättande förklaring vad projektet ska 
generera i form av produkter, tjänster eller resultat. Denna kan skapas utifrån 
interna eller externa kundkrav och önskemål. Den bör tydligt definiera 
projektets scope, dess tilldelade tid och de leverabler som finns (PMI, 2013; 
GAO, 2015). 

3.2.2 Work Breakdown Structure (WBS) 

När ett projekt och dess SoW har blivit definierat kan det med fördel brytas 
ner i mindre beståndsdelar i en Work Breakdown Structure, WBS. En WBS 
är en hierarkiskt strukturerad nedbrytning av arbetet som ska utföras i 
projektet för att uppnå målet (PMI, 2006). 

Nedbrytningen sker i olika nivåer. Toppnivån i en WBS utgörs av 
projektmålet, dvs. det som ska levereras, för att sedan brytas ner till 
delprojekt, arbetspaket (Work Package, WP) och aktiviteter i den ordningen 
de utförs. Den lägsta nivån är en detaljerad bild av vad arbetspaket ska 
innefatta och vem som är ansvarig att det blir gjort (Eunhong, 2003). En 
WBS-struktur ska, likt en karta, illustrera allt arbete och följa hela vägen till 
den produkt som är tänkt att levereras.  Syftet med en sådan här 
arbetsnedbrytning är att det ska vara enklare att identifiera alla olika typer av 
arbeten i ett projekt (Gray & Larson, 2008).  Huvudregeln när en WBS 
skapas är att 100 % av arbetet ifrån SoW ska finnas med (Eklund, 2011).  

Strukturen kan byggas på olika sätt. Valet kring hur strukturen ska se ut 
grundar sig i vad organisationen vill att arbetet ska summeras till, 
exempelvis faser eller leveranser (PMI, 2013). 

Nedbrytningen bör göras till en nivå där en precis uppskattning kan göras 
för att få ut värde av nedbrytningen. Det är viktigt att bestämma vilken nivå 
som skapar värde för företaget, risken med att bryta ner ett stort och 
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komplext projekt i för små arbetspaket är att det blir mycket administrativt 
arbete (Gray & Larson, 2008).  

Det vanligaste misstaget vid en WBS-nedbrytning är att bryta ner efter hur 
organisationen ser ut istället för vilka delar eller faser projektet innefattar. 
Det gör att fokus ligger mer på organisationens funktion istället för att 
fokusera på vad projektet ska generera eller leverera. Detta medför att 
kostnader mäts per organisationsfunktion istället för att mäta på vad 
progressen i projektet kostar. Allt arbete bör vara med för att utveckla en 
WBS som är produktorienterad för att koncentrera sig på konkreta 
leveranser (Gray & Larson, 2008). I figur 3.4. ges ett exempel på hur en 
WBS kan se ut. 

 

 
Figur 3.4. Exempel på en Work Breakdown Structure (WBS) 

3.2.3 Organization Breakdown Structure (OBS) 

När arbetsuppgifterna är nedbrutna är det viktigt att identifiera vem som ska 
ha ansvar för att arbetsuppgiften blir gjord. Ansvarig person har i uppgift att 
se till att arbetet blir gjort. Det skall finns ett tydligt start- och slutdatum för 
varje arbetsuppgift. Alla mindre arbetsuppgifter sammanställs och förklaras 
för en chef som blir ansvarig för det arbetsområdet. Personers 
ansvarområden skall vara tydliga, allt för att undvika missförstånd (Eklund, 
2011).  

En OBS visar hur resursfördelningen i en organisation är nedbruten efter 
dess tillhörighet – division, avdelning, grupp och projektteam (se figur 3.5.). 
Det ska ge en bild av vad för kompetens och resurser som finns att tillgå i 
projektet. En viktig del i ett projekt är att kunna kartlägga hur beslut och 

Nivå	1

Nivå	2

Nivå	3

Nivå	4

1.0.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.2. 1.3.
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kommunikation fungerar. Detta görs på bästa sätt genom att grafiskt 
illustrera organisationen. (Tonnquist, 2016).  

 
 

Figur 3.5. Exempel på en Organization Breakdown Structure, OBS 

 

I ett hierarkiskt organisationsschema tas det fram en kartläggning som visar 
vem som är ansvarig för varje del, se figur 3.6. – Samband mellan WBS och 
OBS. Genom att använda en korsning av WBS och OBS likt figur 3.6 så 
syns det tydligt hur de resurserna är fördelade och vilken avdelning som är 
ansvarig för vad. Detta strukturerade arbetssätt hjälper projektledaren att 
fördela arbete inom gruppen och se var det behövs läggas till extra resurser 
för att få klart projektet (Department of Defence, 2015). 

Om en aktivitet är försenad, ska det vara sammankopplat så att det går och 
söka på OBS numret för att identifiera alla andra aktiviteter som påverkas. 
En bra utförd OBS visar då vem som är ansvarig över aktiviteterna som 
påverkas och kan snabbt meddelas (The U.S. Government Accountability 
Office, 2009). 

3.2.4 Controll Account (CA) och Work Package (WP) 

Ett Controll Account, CA, är en kontrollpunkt i WBS:en där projektledaren 
samlar scope, budget, faktiska kostnader och tidsschema för att möjliggöra 
prestationsmätning. Varje Control Account består av ett eller flera 
arbetspaket (WP). Dock kan varje arbetspaket endast vara kopplat till ett 
Control Account. Likadant kan varje Control Account enbart vara kopplat 
till en organisationskomponent i OBS:en. Detta visas i figur 3.6. där nivå 4 
utgör Control Accounts (PMI, 2006). 

Organisation

Avdelning

Funktion Funktion Funktion

Avdelning Avdelning
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Figur 3.6. WBS/OBS-struktur, modifierad (DoD, 2015) 

 

Arbetspaket, eller Work Packages, tillhör den lägsta nivån i WBS:en vilka 
sedan kan delas upp i aktiviteter som sedan schemaläggs. Varje arbetspaket 
tillhör endast ett Control Account (PMI, 2006). 

3.3 Projektplanering 

Det finns två huvuddelar i planeringsfasen för projekt: tid och resurs. 

3.3.1 Tidsplanering 

 Vanligtvis arbetar projektens intressenter med flera projekt parallellt. Därför 
är det bra att använda sig av en tidsplanering som synkroniserar deltagarnas 
samarbete för att uppnå målet med projektet.  I en tidsplan visas det tydligt 
vilka som är involverade och vilka resurser som behövs till varje uppgift. 
Det ska finnas ett tydligt start- och slutdatum på aktiviteten och säger vem 
som är ansvarig för att aktiviteten blir gjord (Tonnquist, 2016). 
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§ Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är en metod för att visuellt visa hur tid och resursplanering 
är fördelat i ett projekt. Själva metoden bygger på en WBS-ansats där 
projektet bryts ner i mindre aktiviteter och milstolpar. Med detta 
projektplaneringsverktyg blir det enkelt att förstå för en individ som inte är 
insatt i projektet dagligen (Skyttermoen, 2015).  

Gantt-schemat i figur 3.7. kan det avläsas tid i X-axeln och aktiviteter i Y-
axeln för ett projekt. Ett enkelt sätt att visa hur resurser är fördelade över tid 
relaterat till hur processen skall fortlöpa under hela projektet. Pilarna 
indikerar beroenden, dvs. att aktiviteten ovanför måste vara klar innan nästa 
aktivitet kan börja. 1.1, 1.2 och 1.3 är WBS ID 1, nedbruten i aktiviteter. 

 
 

WBS	ID	 Tid	 01-jan	 02-jan	 03-jan	 04-jan	 05-jan	 06-jan	
1	 3	dagar	 		 		 		

	

 
		

1.1	 1	dag	 		
	  

 

 
		

1.2	 1	dag	
	

		
	   

		
1.3	 1	dag	

	  
		

	  
		

2	 2	dagar	
	   

		 		 		

2.1	 1	dag	
	   

		
	

		
2.2	 1	dag	

	    
		 		

3	 1	dag	 		 		 		 		 		 		
 

Figur 3.7. Enkelt exempel på ett Gantt-schema 

3.3.2 Resursplanering 

För att planerat rätt antal resurser på aktiviteterna går det att titta på historik 
kring tidigare liknande aktiviteter och ta lärdom av dem. Lämpligast är att 
använda samma tidsskala som tidsplaneringen för att få det enhetligt. Ett 
resurshistogram är ett effektivt verktyg för att visa en översikt över vad som 
ska fördelas och prioriteras, även mellan olika projekt (Tonnquist, 2016).  

Det är projektägarens uppgift att se till att en person med viss 
specialkompetens inte blir resursbelagd på flera projekt samtidigt. De 
begränsade resurserna ska försökas utnyttjas optimalt – inte maximalt. Om 
det då sker en aktivitetskrock mellan två projekt kan det då lösas med att 
försöka flytta en av aktiviteterna eller att försöka hitta annan personal 
(Tonnquist, 2016).  
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3.3.3 Rolling Wave planning (Närzonsplanering) 

I traditionell projektledning är grundteorin att planera så mycket av de 
aktiviteter som är kända in i minsta detalj, så långt fram i projektet som 
möjligt, även känt som totalplanering. Motsatsen till detta är en flexibel 
projektledning som innebär att planeringen av en aktivitet bör ske så sent 
som möjligt utan att det påverkar aktivitetens utförande. Denna metod är 
även känd som Rolling Wave planning (närzonsplanering) och kan med 
fördel användas i projekt som är långa, komplexa och där det ofta sker 
ändringar under projektets genomförande. Tanken med Rolling Wave 
Planning är att dela upp ett projekt som prognoser på hur planeringen är 
tänkt att se ut längre fram i tiden för att sedan anpassa sig efter projektets 
utfall (Cobb, 2015).  

Vid aktiviteter som ligger långt fram i tid, är det bättre att använda sig av en 
grovplanering, antingen Planning Package eller Summary Level Planning 
Package (se figur 3.8.), där uppskattning om hur mycket resurser det 
kommer att gå åt. För att vid senare tillfälle när det finns mer fakta och 
osäkerheten är mindre kunna göra en mer korrekt bedömning av hur 
aktiviteten kommer att se ut (Cobb, 2015).  

Enligt Cobb (2015) är nyckelpunkterna till att använda rätt planering: 

Metoden bör alltid anpassas hos ett projekt utefter vilken karaktär projektet 
har och hur mycket erfarenhet medarbetarna har. 

En stor faktor till val av metod är vilken nivå av osäkerhet projektet har.  

Ett val behöver inte göras mellan de två olika extrempunkterna 
totalplanering och Rolling Wave planning. Det finns många alternativ där 
emellan. 

 

 

Figur 3.8. Illustration av Rolling Wave planning 
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När en nedbrytning av en WBS görs i ett projekt som pågår under en längre 
tid så kommer det vara svårt att veta hur planeringen kommer att se ut. 
Under projektets gång kommer planer att ändras för att all information om 
aktiviteten inte finns än. Osäkerheten kommer under projektets gång bli 
mindre och en bättre nedbrytning i detaljnivå kommer att kunna göras.  

Fem steg till att applicera Rolling Wave planning på ett långtidsprojekt:  

1. Bryt ner de första 3 månadernas arbete till aktiviteter som tar 2 
veckor eller mindre. 

2. Planera resten av projektet mindre detaljrikt och beskriv aktiviteten i 
arbetspaket och resursplanering, uppskattningsvis ska detta arbete ta 
cirka 1 till 2 månader. 

3. Ändra din första plan i slutet av de 3 första månaderna och bryt ner 
dem till aktiviteter som tar 2 veckor eller mindre.  

4. Modifiera ditt framtida arbete om det är nödvändigt, genom att titta 
på dina första 3 månader hur det gick.  

5. Fortsätt att ändra planerna framöver likadant genom hela projektet.  

3.4 Projektkalkylering 

Att kalkylera sitt projekt noggrant är viktigt för att avgöra projektets budget 
eller för att se ifall projektet går att genomföra inom en redan fastställd 
budget. I detta ingår områdena tid, resurs och risk. 

3.4.1 Tidskalkylering 

När en tidsplanering görs för ett projekt så används WBS-nedbrytningarna 
för att se vilka arbetspaket som är beroende av varandra. Detta kan tas fram 
genom att göra en PERT-analys som innebär att de arbetspaket som är 
beroende av varandra skall verksamheten kontinuerligt arbeta med. De 
arbetspaket som tar kortare tid eller inte är beroende av någon efterliggande 
aktivitet kan utföras parallellt med den ”kritiska vägen”. Den kritiska vägen 
består av arbetspaket med högsta prioritet att hålla tid då en försening av 
dessa annars resulterar i att hela projektet blir försenat. De arbetspaket som 
inte har samma beroende är det inte lika kritiskt om de skulle bli lite 
försenade. Eftersom de ofta har en så kallad ”slack”, vilket innebär att de har 
en tidsbuffert till att det verkligen behöver vara klart (Gray & Larson, 2008). 
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Aktivitet	 Tid	 01-jan	 02-jan	 03-jan	 04-jan	 05-jan	 06-jan	
1	 3	dagar	 		 		 		

	  
		

2	 1	dag	 		
	    

		
3	 1	dag	 		 	

   
		

4	 2	dagar	 		 		 	
  

		
5	 2	dagar	

	   
		 		 		

6	 1	dag	
	   

		
	

		
7	 1	dag	

	   
		 	 		

8	 1	dag	 		 		 		 		 		 		
 

Figur 3.9. PERT-schema 

 

Figur 3.9. visar vilka aktiviteter som kommer att ta längst tid att utföra. De 
blå aktiviteterna är den kritiska vägen vilket innebär att om en av dem blir 
sena, så försenas hela projektet. Denna metod gör att maximalt arbete blir 
gjort på så kort tid som möjligt eftersom arbete kan göras parallellt med 
aktivitet 1–4 och 5–7. Varav aktivitet 3–4 och 6–7 inte nödvändigtvis måste 
bli klara inom tidsramen för att äventyra att projektet blir försenat.  

3.4.2 Resurskalkylering 

Likt när den kritiska vägen tas fram i tidskalkyleringen, används en liknande 
metod för resurskalkylering. Eftersom det finns personer på företaget med 
olik kunskap så är vissa mer eftertraktade än andra. En WBS nedbrytning 
används för att kunna identifiera vilka arbetsuppgifter som behöver 
specialkompetens. En viktig del i planeringen är inte schemalägga resurser 
mer än nödvändigt (Gray & Larson, 2008).  

3.4.3 Riskkalkylering 

I komplexa projekt är det inte ovanligt att stöta på problem under 
genomförande. Därför kalkyleras en buffert som kallas riskbuffert som är 
pengar som kan användas till bl.a. oväntade resurs- och materialkostnader. 
Denna brukar ofta kallas för Management Reserve (MR) och ligger utanför 
den kalkylerade kostnaden. Det finns även ofta en Undistributed Budget 
(UB) som ingår i den kalkylerade kostnaden men som ännu inte fördelats ut 
i projektet. Dessa buffertar kan, i vissa fall, bestå av mer än halva budgeten 
inom projekt som är svåra att prediktera utfall och med flera okända 
variabler. Den här riskbufferten tilldelas projektledaren och bör inte 
användas i onödan. Ett exempel på när det är svårt att definiera ett projekt är 
kodskrivning. Koden kan vara färdigskriven och när ett test ska göras så 
visar det att koden delvis måste skrivas om, men budgeten är redan 
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förbrukad. Projektledaren kan då plocka pengar från riskbufferten för att 
finansiera extra arbete (Gray & Larson, 2008). 

3.5 Projektstyrning 

Projektstyrning innebär att planera, organisera och följa upp projektarbetet. 
Det börjar med att sätta mål som sedan arbetet i projektet kontrolleras och 
följs upp emot. Vid avvikelser i arbetsprogressen behövs då åtgärdsförslag 
tas fram och implementeras i tid. Detta för att säkra vägen till målet med de 
resurser som tilldelats (Andersen, Grude & Haug, 2013; Nordqvist 2002). 

3.5.1 Mål 

För att lyckas med att få en fokuserad projektgrupp krävs det tydliga mål för 
projektet. Alla måste veta åt vilket håll de ska dra för att uppnå en 
gemensam kraftsamling mot målet.  

Projektmål brukar delas in i två olika typer av mål: resultatmål och 
effektmål. Resultatmål är konkreta mål som förklarar mer exakt vad det är 
som ska genomföras och hur det ska se ut (Eklund, 2011). Som ett exempel 
för detta kan Öresundsbron användas. Resultatmålet var då att skapa en fast 
förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn i form av en bro. Effektmål 
beskrivs istället som syftet bakom projektet. Det svarar på frågan, ”Varför 
utförs projektet?”. I exemplet med Öresundsbron kan effektmålen vara t.ex. 
”reducera restiden mellan Sverige och Danmark” eller ”minska beroendet 
av färjetrafik”, osv. (Eklund, 2011).  

3.5.2 Milstolpar 

För att under projektets gång kunna stämma av och se till att jobbet går i rätt 
riktning för att uppnå sina mål kan milstolpar användas (Andersen, 1990). 
Andersen, Grude & Haug (2013) beskriver att en milstolpe ska ge en bild av 
projektets tillstånd i ett visst skede och att den bara indikerar vad som ska 
uppnås, inte hur.  

Enligt Andersen (1990) bör vissa punkter tas i beaktning för att välja rätt 
milstolpar för den övergripande planeringen: 

§ De ska vara naturliga 

§ Viktigt att de är beslutsfattnings- eller styrpunkter 

§ Det ska vara enkelt att jämföra dem med projektets tillstånd 

§ Rätt antal (inte för många, inte för få) 
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§ Det ska inte vara för lång tid emellan punkterna 

§ Varje milstolpe får inte innefatta för många olika aktiviteter 

3.5.3 Kontroll och uppföljning 

En projektuppföljning innebär att projektledaren löpande utvärderar det 
arbete som åstadkommits i projektet mot det planerade arbetet. Syftet med 
projektuppföljning är att under projektets gång kunna ta fram underlag för 
att styra projektet i rätt riktning och göra justeringar om fel inträffar. För att 
överhuvudtaget kunna göra en projektuppföljning krävs det att planering av 
ett visst skede är gjort sedan tidigare. Dvs. att aktiviteter utförs under en 
planerad tid. Det krävs också en rapportering av de aktiviteter som 
genomförs, alltså hur långt aktiviteten faktiskt kommit. Rapportering är en 
sammanställning och beskrivning av det som skett och uppföljning är en 
jämförelse av sitt planerade värde gentemot sitt faktiska värde. Uppföljning 
är en utav de centrala delarna inom projektledning. Först sker en planering, 
därefter genomförs den enligt sin plan och därefter agerar uppföljningen som 
en slags kontroll av det önskade utfallet (Eklund, 2011).  

Efter avslutat projekt genomför projektgruppen och projektledaren en 
utvärdering. Både en utvärdering på resultatet och effekten (Tonnquist, 
2016). En projektutvärdering är oerhört viktigt eftersom syftet är att ta 
tillvara på de erfarenheter som gruppen samlat på sig under projektets gång. 
Dessa erfarenheter tas med in i kommande projekt i syfte för att kunna göra 
något ännu bättre till nästa gång. Att utföra aktiviteter som tidigare gått fel 
på ett optimalare sätt. Alla utförda aktiviteter skall utvärderas och jämföras 
med sina ursprungliga planer och målsättningar. Eklund (2011) listar några 
ledande frågor som en projektutvärdering bör svara på, t.ex: Följdes planen? 
Uppnådde projektet målen? Vad kan göras bättre och effektivare nästa gång? 

3.5.4 Effektmätning och utvärdering 

Att uppnå projektmålet ger inga garantier på att effektmålet uppnås. Den 
nytta (effekt) som ett projekt är tänkt att skapa uppstår först en tid efter det 
avslutade projektet. Det är också viktigt att det resultat ett projekt kommit 
fram till först tas i bruk innan effekten mäts (Tonnquist, 2016).  

Att mäta effektmålet innebär att mäta de effekter som projektet har lovat att 
generera. På Folksam graderas deras projekt utifrån vilken grad de leder till 
nöjdare kunder, ekonomiska nytta, processnytta och medarbetarnytta. Att 
mäta effekten innebär att nyttan med projektet följs upp och för att kunna 
följa upp den kan följande frågor ställas (Tonnquist, 2016): 
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• Vad är nyttan? 

• Hur ska nyttan realiseras? 

• Vem ska realisera nyttan? 

• Hur följs nyttan upp?  

• När följs nyttan upp? 

• Vilka mätetal används?  

Innan ett projekt lider mot sitt slut bör ett datum vara fastställt då effekten 
skall mätas. Då effekten mäts underlättar det oerhört mycket om syftet och 
effekten är väl formulerade. En referensmätning innan projektstart är också 
väsentlig, dvs. en mätning av nuläget innan projektet drar igång. Detta görs i 
syfte för att effekten enklare skall kunna utvärderas och mätas (Tonnquist, 
2016). Efter ett projekt är det upptill projektledaren att kontinuerligt mäta 
effekten. Om effektmålet inte uppnås skall orsakerna till detta studeras. 
Typiskt ledande frågor varför effekten inte uppnåtts kan vara: 

• Var det fel projekt som genomfördes? 

• Var projektet rätt, men hände något oväntat som bidrog till att 
effekten inte uppnåtts (Tonnqvist, 2016)? 

3.5.5 Rapportering 

En central del inom kommunikation är rapportering. Projektledaren behöver 
kontinuerligt få information från de som arbetar inom projektet kring hur 
mycket som har gjorts och hur många timmar som spenderats. Denna 
information är viktig som underlag för beslut och även då projektledaren 
skall rapportera uppåt om projektet.  

Att rapportera är inte alltid helt enkelt då projektdeltagarna ofta har fullt 
fokus på aktiviteterna och dess leverans. Kommunikationen mellan 
projektdeltagarna kan bli lidande då fokusen generellt ligger på att lösa 
uppgiften. Att inte rapportera i tid bidrar till en felaktig bild av projektet. Det 
kan uppfattas som om att allting går som planerat, fast det egentligen inte 
gör det, eller tvärtom. För att hålla det så enkelt som möjligt skall bara den 
nödvändiga informationen rapporteras till de som behöver den.  

Ett sätt att effektivisera rapportering är att skapa standardiserade mallar som 
beskriver nuläget där projektnivå, resultat, avvikelser, förbrukade timmar 
och bokförda kostnader tas upp och jämförs med vad som är planerat vid 
denna tidpunkt.  
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Hur organisationer väljer att strukturera sin rapportering är individuellt. Det 
kan vara visuella tavlor, elektroniska medel eller fysiska aktiviteter likt 
möten. Organisationer väljer de metoder som anses vara mest lämpad för 
organisationen (Tonnquist, 2016).  

3.6 Earned Value Management, EVM (Resultatvärdemetoden) 

I början av 1960-talet utvecklade amerikanska Department of Defence 
(DoD) en ny projektstyrningsmetod – Earned Value Management (EVM). 
Syftet var att få kontroll på sina förseningar och rusande kostnader i projekt. 
Detta har sedermera spridit sig till den privata sektorn som har börjat utöva 
denna metod på olika typer av projekt med varierande komplexitet för att få 
koll på just tids- och kostnadsstatus samt prediktera utfall (Gray & Larson, 
2008).  

Earned Value Management är en metod för att analysera data och kunna 
mäta prestation gentemot sin projektplanering, dvs. ett mått på 
projektledarens planeringsprecision. Att tidigt i ett projekt kunna förutspå 
var slutkostnaden kommer landa och vid vilken tidpunkt det kommer vara 
klart om arbetet fortsätter att prestera som tidigare (The U.S Government 
Accountability Office, 2009).  

EVM kan användas för att i ett tidigt skede ge indikationer ifall projektet 
följer sin plan. Metoden gör det möjligt att relatera teknisk, tidsmässig och 
ekonomisk relation tillvarandra. Att uppskatta tids- och resursåtgång på en 
komplex produkt är otroligt svårt. Studier har visat att i snitt blir ett större 
projekt ungefär 10 % dyrare än vad som har kalkylerats och en vecka per 
månad försenat (Antvik, 2013). 

3.6.1 Begrepp och formler 

Då de begrepp som används inom EVM ofta är på engelska, även till största 
del i svensk litteratur, så kommer dessa att presenteras med de engelska 
namnen. I tabell 3.1. presenteras de främsta begrepp som används inom 
EVM. 
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Tabell 3.1: EVM begrepp och förklaringar (Lock, 2014; Tonnquist, 2016) 

Begrepp Förkortning Förklaring 

Planned Value 
(Budgeted Cost of Work 
Scheduled)  

PV (BCWS) 
Den budgeterade kostnaden för 
arbetet som planerats utföras till en 
viss tidpunkt (planerat värde). 

Earned Value 
(Budgeted Cost of Work 
Performed) 

EV (BCWP) 

Den budgeterade kostnaden för det 
arbete som faktiskt genomförts vid 
en viss tidpunkt 
(resultatvärde/intjänat värde). 

Actual Cost 
(Actual Cost of Work 
Performed) 

AC (ACWP) Vad det genomförda arbetet faktiskt 
kostat vid en viss tidpunkt. 

Schedule Variance SV 

Skillnaden mellan den budgeterade 
kostnaden för det arbete som faktiskt 
utförts och det arbete som var 
planerat. 

Cost Variance CV 
Skillnaden mellan den budgeterade 
kostnaden för arbetet och den 
faktiska kostnaden för arbetet. 

Schedule Performance Index SPI 

Förhållandet mellan det åstadkomna 
värdet i projektet och det som är 
planerat vid en viss tidpunkt. 
Projektet fortlöper med X % 
hastighet jämfört med planerat. 

Cost Performance Index CPI 

Förhållandet mellan det åstadkomna 
värdet i projektet och den faktiska 
kostnaden vid en viss tidpunkt. För 
varje kr spenderat ges X kr tillbaka.  

Budget at Completion BAC Planerad kostnad för hela projektet. 

Estimate at Completion EAC Prognostiserad kostnad för hela 
projektet. 

Variance at Completion VAC Skillnaden mellan budget och faktisk 
kostnad när projektet avslutas. 
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EVM utgörs av ett antal grundläggande formler vilka presenteras nedan 
tillsammans med hur de tolkas (Lock, 2014): 

 

	 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉	– 	𝑃𝑉   [1] 

 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 	𝐴𝐶   [2] 
 
 

Tabell 3.2: Tolkning av SV och CV (Lock, 2014) 

Variance Negativt 0 Positivt 

Schedule (SV) Efter tidsplanen Håller tidsplanen Före tidsplanen 
Cost (CV) Över budget Håller budgeten Under budget 
 

 

Dessa tal illustreras med hjälp av graferna för BCWS, BCWP och ACWP i 
exempelfiguren 3.10: 

 
 

 
Figur 3.10: EVM-graf 
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I figur 3.10. framgår det tydligt att SV och CV kommer att vara negativa 
(enligt formel [1] och [2]). Dvs. projektet ligger både efter tidsplanen och 
över budget. I ett perfekt planerat och utfört projekt kommer dessa tre linjer 
att följas åt. Både SV och CV blir då noll och håller därmed både tidsplan 
och budget.  

 

För att snabbt kunna se hur projektet ligger till finns dessutom två olika 
index. Ett för tid (Schedule Performance Index, SPI) och ett för kostnad 
(Cost Performance Index, CPI): 

 

 𝑆𝑃𝐼 = ,-
.-

    [3] 

 𝐶𝑃𝐼 = /0
12

    [4] 
 

Tabell 3.3. Tolkning av SPI och CPI (Lock, 2014). 

Index Mindre än 1.0 1.0 Större än 1.0 
Schedule (SPI) Efter tidsplanen Håller tidsplanen Före tidsplanen 
Cost (CPI) Över budget Håller budgeten Under budget 
 
 

Flera oberoende studier har visat att dessa nyckeltal stabiliseras efter att 20 
% av projektet har genomförts (Tonnquist, 2016). 

Med hjälp av formel [4] kan även en estimering för slutkostnad, Estimate at 
Completion (EAC), beräknas: 

 

 𝐸𝐴𝐶 = 345678	98	2:;<=78>:?
24;4=98>@7	2:A8	.7BC:B;9?D7	E?57F

= 312
2.EGHI

 [5] 

 

CPIcum är det CPI som är genererat fram till den givna tidpunkt då EAC 
beräknas. För att se skillnaden i beräknad slutkostnad mot budget används 
formeln för Variance at Completion, VAC (PMI, 2005).  

 

 𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶   [6] 
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För att enkelt illustrera hur EVM fungerar använder sig Lock (2014) av ett 
exempel med ett projekt där en mur ska anläggas. Följande data ges: 

• Total längd av muren = 1000 m 

• Total beräknad kostnad (BAC) = £40 000 

• Beräknad tid = 10 veckor (5 dagar per vecka) = 50 dagar 

• Utvecklingen i projektet förväntas vara linjär. 

Av ovanstående data ges då även: 

• Kostnad per dag = £800  

• Planerad byggtakt = 20 m per dag 

• Planerad kostnad per meter mur = £40 

Efter 20 dagar har följande utveckling i projektet åstadkommits: 

• Utfört arbete = 360 m  

• PV = 20 dagar á £800 (dvs. 20 dagar * 20 m * £40) = £16 000  

• EV = 360 m som borde kostat £40/m = £14 400 

• AC = faktisk kostnad = £18 000 (dvs £50/m) 

Dessa siffror illustreras grafiskt i figur 3.11. nedan:  

 
Figur 3.11. Earned Value analys för projektet “Mur” 
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Med givna data kan nyckeltalen i EVM beräknas med hjälp av formlerna 
[1], [2], [3] och [4]: 

 

 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 = 14	400 − 16	000 = −£1	600  

 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 = 14	400 − 18	000 = −£3	600  

 

Båda talen är negativa, vilket indikerar att projektet ligger efter både tids- 
och kostnadsmässigt.  

 

 𝑆𝑃𝐼 = ,-
.-
= RS	STT

RU	TTT
= 0,9 

 𝐶𝑃𝐼 = ,-
12
= RS	STT

RX	TTT
= 0,8 

 

Även dessa indikerar båda att projektet ligger efter och åtgärder krävs om 
projektet ska kunna avslutas inom planerad tid och budget.  

För att estimera projektets slutkostnad EAC används formel [5]: 

 

 𝐸𝐴𝐶 = 312
2.EGHI

= ST	TTT
T,X

= £50	000 

 

Med detta kan även VAC beräknas med formel [6]: 

 

 𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 = 40	000 − 50	000 = −£10	000 

 

VAC indikerar här att projektet kommer att bli £10 000 dyrare är budgeterat. 
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3.6.2 Mätmetoder för Earned Value 

PMI (2015) beskriver tre olika angreppssätt, samt när de bör användas (se 
figur 3.12.) till att mäta Earned Value, EV: Discrete effort, Level of Effort 
(LoE) och apportioned effort. En mätperiod avser den tidsperiod som är 
beslutat att mäta/rapportera EV och AC. Detta kan t.ex. vara veckovis, 
månadsvis, kvartalsvis, osv. 

 
 

Arbetets produkt 
Arbetets varaktighet 

1–2 mätperioder >2 mätperioder 

Konkret Bestämd regel Procentuell progress 
Viktade milstolpar 

Abstrakt Level-of-Effort 
Apportioned Effort 

 
Figur 3.12. Metoder för att mäta/uppskatta BCWP (EV), modifierad (PMI, 2015) 

 

§ Discrete effort  

Aktiviteter som enkelt kan definieras och avskiljas samt där progress kan 
mätas mot tydliga leverabler. Detta kan göras med någon av följande 
metoder som beskrivs av PMI (2015): 

- Bestämd regel – t.ex. 0 % / 100 %, där 100 % av värdet ges när 
arbetspaketet är genomfört, eller 50 % / 50 %, där hälften ges när 
arbetspaketet startar och resterande hälft när arbetspaketet är 
avslutat. Enkelt att använda för aktiviteter som löper under 1–2 
mätperioder. 

- Interim Milestones (Viktade milstolpar) – när aktiviteter överlappar 
flera mätperioder så kan ”Interim Milestones” användas. 
Mätmetoden fungerar på så sätt att vid en fälld milstolpe så 
tillgodoräknas hela den månadens budgeterade arbete, dvs. månadens 
”vikt”. När då t.ex. den första milstolpen fälls så räknas hela den 
månadens planerade värde in, i exemplet nedan aktivitet 1 och en 
fjärdedel av aktivitet 2. Detta görs för att skapa en jämn progress i 
rapporteringen av det intjänade värdet i ett Work Package, WP. 
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Figur 3.13. Interim milestones 

 

Vid ett lyckat projekt kan det se ut enligt tabell 3.4. nedan: 

Tabell 3.4. Milstolepestatus.  

Milstolpestatus	 Viktning	 Earned	Value	 Progress	 Planerad	Progress	

Milstolpe	1:	Klar	 300	 +300	 30	%	 30	%	

Milstolpe	2:	Klar	 400	 +400	 +40	%	 70	%	

Milstolpe	2:	Klar	 300	 +300	 +30	%	 100	%	

		 		 1	000	 100	%	 100	%	
 

När en försening sker i ett projekt så är det inte säkert att det äventyrar tiden 
på hela projektet. Men när en milstolpe flytas över till en annan mätperiod 
kan inte det arbetet tillgodoräknas som Earned Value förrän milstolpe 2 är 
fälld enligt figur 3.14: 

 

 
Figur 3.14. Interim milestones, försenad aktivitet 

Eftersom aktivitet 2 blir försenad så går det inte att tillgodoräkna det arbetet 
som är intjänat den månaden. Därför blir februari månad Earned Value = 0 
fram tills att milstolpe 2 är uppnådd.  
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Tabell 3.5. Milstolpestatus 2.  

Milstolpestatus	 Viktning	 Earned	Value	 Progress	 Planerad	Progress	
Milstolpe	1:	Klar	 200	 +200	 30	%	 30	%	
Milstolpe	2:	Inte	klar	 400	 0	 0	 70	%	
Milstolpe	3:	Inte	Klar	 400	 0	 0	 100	%	

Nutid		 		 200	 30	%	 70	%	
 

Vikning av milstolpar: 

 

 𝑀𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒	% = .=9?7B957	9Bc78A8>;;9B	57?	;å?957?
e:89=8	9?89=	8>;;9B

 [7] 

 

Enligt formel [7] ovan skulle då milstolpe 1 få den procentuella viktningen, 

 

 𝑀𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒	1:	 gTThRTT
RTTT

= iTT
RTTT

= 0,3 = 30%. 
 

- Interim Milestones with Percent Complete – Med denna metod mäts 
procent av hur mycket av en aktivitet som har uppnåtts för att nå en 
milstolpe. Det är dock en metod som ska användas varsamt då den 
tekniska utvecklingen är väldigt svår att uppskatta genom att bara 
titta på hur mycket tid eller budget som har använts av det planerade 
värdet. Vid användning av denna metod ska det finnas tydliga 
avstamp när det gäller teknisk progress. Metoden kan vara bra som 
användning när teknisk progress stämmer överens med tid eller 
budget. T.ex. att 10 stycken intervjuer ska genomföras och efter 3 
stycken har den tekniska progressen uppnått 30 % (Portny, 2017). 

- Management Assessment – vid varje mättillfälle utförs en mer 
subjektiv bedömning av projektledaren om vilken procentuell andel 
av arbetet som utförts. Är användbar om inga objektiva indikatorer 
finns (t.ex. antal enheter producerade delat med antal som ska 
produceras). Är den mest osäkra metoden då den förlitar sig på 
projektledarens erfarenhet och kompetens vilket kan variera mycket 
från person till person (PMI, 2015). 
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§ Level of Effort (LoE) 

Används för aktiviteter som inte genererar någon slutprodukt. Detta kan vara 
stödaktiviteter som t.ex. övervakning eller planering av projektledaren. 
Denna typ av aktiviteter löper ofta under hela projekttiden och upphör i 
samband med projektslut. Level of Effort grundar sig på att Earned Value, 
EV, alltid kommer vara lika med Planned Value, PV. Detta medför också 
enligt formel [3] att SPI alltid kommer att vara lika med ett. Level of Effort 
möjliggör därför enbart för prestationsmätning i kostnad där Actual Costs, 
AC, jämförs mot EV. 

§ Apportioned effort 

Om en stödaktivitet har en direkt anknytning till en huvudaktivitet som har 
sitt egna Earned Value, så baseras stödaktiviteten Earned Value på 
huvudaktivitetens.  

För att förtydliga Apportioned effort ges ett exempel. Anta att en aktivitet 
innefattar att tillverka 100 bilar. Det har bestämts av projektledningen att 10 
% av dessa bilar skall kontrolleras. Denna kontroll klassificeras då som en 
stödaktivitet som skall stödja huvudaktiviteten (tillverka 100 bilar). Då blir 
stödaktivitetens Planned Value 10 % av 100 bilar, d.v.s. 10 bilar (PMI, 
2015).  

3.6.3 Earned Value Management System (EVMS) och ANSI/EIA-748 

För att säkerställa att en organisation arbetar med EVM på ett rätt sätt har 
amerikanska Department of Defence (DoD) upprättat en standard inom 
Electronic Industries Alliance (EIA) kallad ANSI/EIA-748. Syftet med 
standarden är att skapa ett fungerande Earned Value Management System 
(EVMS). Den består av 32 riktlinjer (se bilaga 3) indelad i fem kategorier. 
De fem kategorierna, och tillhörande riktlinjer, anser Antvik (2013) och 
amerikanska Department of Defence, DoD (2015), sammanfattningsvis, 
beskriva följande: 

1. Organization (Organisation) 

Definiera och samordna sin WBS och OBS samt att all planering, 
schemaläggning, budgetering, arbete och kostnader samlas på samma ställe. 

2. Planning, Scheduling and Budgeting (Verksamhetsplanering, 
tidsplanering och budgetering) 

Planera arbetet och identifiera de leverabler som Earned Value ska mätas 
mot. Summera alla arbetspaket (WP) för att skapa sin Performance 
Measurement Baseline (PMB), dvs. den planerade progressen. Bestämma 
mättekniker för Earned Value samt fastställa sina budgetar. 
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3. Accounting Considerations (Bokföring) 

Summera och rapportera alla kostnader i både WBS och OBS. Även 
indirekta kostnader identifieras. 

4. Analysis and Management Reports (Analysering och rapportering) 

Beräkna alla EVM-värden (SC, CV, SPI, CPI) och analysera dessa. Samla 
all data och implementera eventuella korrigerande åtgärder. Beräkna EAC 
och håll den uppdaterad för att jämföra med PMB. Detta åtminstone på 
månadsvis basis.  

5. Revisions and Data Maintenance (Revisioner och korrigering) 

Upprätthålla god standard i sin redovisning och säkerställ att inga retroaktiva 
ändringar genomförs om det inte är för att rätta till fel.  
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4 Genomförande 
I detta kapitel presenteras hur studien har gått tillväga. 

4.1 Fallföretag – Saab Aeronautics 

Saab Aeronautics ingår i koncernen Saab AB och är ett svenskt 
högteknologiskt företag som erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom 
både militärt försvar och civil säkerhet med drygt 16 400 anställda globalt 
2017. Från och med grundandet 1937 som Svenska Aero AB, har de idag 
växt fram till ett världsledande företag inom branschen. Huvudkontoret 
ligger i Linköping, Sverige (Saab AB, 2018).  

Företaget är uppdelat i sex olika affärsområden: Aeronautics, Dynamics, 
Surveillance, Support and Services, Industrial Products and Services och 
Kockums. Denna fallstudie utförs inom affärsområdet Aeronautics och 
avdelningen Flygprov. 

4.1.1 Aeronautics och Flygprov 

Saab Aeronautics är ett affärsområde med ca 3 000 anställda som fokuserar 
på luftburna system. Deras mest kända produkt är stridsflygplanet Gripen.  

Avdelningen Flygprovs verksamhet ansvarar för att genomföra prov både 
under utveckling och inför leverans. Detta sker genom både verifierande och 
validerande provning. Inom avdelningen finns ca 270 anställda. 

4.2 Val av fallföretag 

Det börjar komma krav på hur organisationer likt Saab AB skall rapportera 
progress i deras projekt. Kunder efterfrågar att deras leverantör skall kunna 
rapportera tid, kostnad och teknisk progress som uppnåtts vid en specifik 
tidpunkt. I syfte för att komplexa och långa projekt, likt Saab:s, tidigare varit 
väldigt kostsamma. 

Fallföretaget Saab AB har beslutat att börja med Earned Value Management 
för att kunna rapportera progress både inom organisationen och mot kund. 
Avdelningen Flygprov har valts som pilotprojekt i införandet. Därför 
efterfrågades ett examensarbete som skall studera viktiga faktorer för 
korrekta presentationsmätningar.  

Författarna ansåg att en fallstudie hos Saab AB och Flygprov var ett bra 
tillvägagångssätt att praktiskt skapa sig mer erfarenhet inom projektledning, 
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se hur organisationer tillämpar typiska situationer praktiskt och att svara på 
studiens problemformulering.  

4.3 Intervjuer och observationer 

Intervjuer hölls på plats hos Saab AB i Linköping med olika projektledare, 
delprojektledare, controllers och andra personer som rekommenderats av vår 
handledare Pär Olovsson på Saab AB. Se bilaga 1 för intervjuschema.	

Alla intervjuer var av en semi-strukturerad karaktär. Ett antal frågor var 
fördefinierade, se bilaga 2, men där gavs även utrymme för diverse 
följdfrågor och diskussion för att komma åt viktiga åsikter och synpunkter.	

Målet med intervjuerna var att få en överblick för Flygprovs verksamhet, 
identifiera problem och utmaningar samt att respondenterna själva får 
komma med önskemål kring vad de skulle vilja ha ut av en generell 
planeringsmodell.	

Intervjuer gjordes även på andra avdelningar som i senare skeden också ska 
införa både Antura Projects och EVM. Detta för att få nya tankar, idéer och 
åsikter som kunde tas med till Flygprov. 	

Under studietiden gavs även möjlighet att närvara på olika möten där 
projektledare, delprojektledare och controllers deltog. Detta för att snabbt 
kunna diskutera idéer och förslag med alla samlade och öppnade upp för 
nyttiga diskussioner med de som närvarade. 	

4.4 Sekretess	

Då hög sekretess råder över Saab:s produkter och arbetssätt kommer inga 
namn eller företagsspecifika titlar presenteras på de intervjuade personerna. 
Inte heller termer eller namn som återfinns inom Saab:s organisation 
kommer att återges i studien.  

4.5 Standard ANSI/EIA-748 

Saab AB har beslutat av att använda sig av Earned Value Management 
(EVM) som ett verktyg att mäta projektens prestation och vill därför utgå 
från branschstandarden ANSI/EIA-748. Därför kommer större delen av 
analyskapitlet att bestå av en jämförelse av Flygprovs verksamhet mot denna 
standard. ANSI/EIA-748 innehåller 32 riktlinjer, varav riktlinje 1 till 27 
kommer att analyseras. Riktlinje 28 t.o.m. 32 kommer inte analyseras 
eftersom punkterna ligger utanför studiens avgränsningar. Det vill säga 
området ”revisoner och korrigeringar” i ANSI/EIA-748. Detta område har 
inte följts upp i empirin.  
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiri, dvs. den datainsamling som 
delgivits av fallföretaget genom intervjuer och observationer.  

5.1 Nuläge 

Hela avdelningen Flygprov arbetar tillsammans för ett större gemensamt 
huvudprojekt inom affärsområdet Aeronautics. Projektet är nedbrutet i 
flertalet olika delprojekt som ansvarar för olika typer av teknikområden likt i 
figur 5.1. Både huvudprojektet och delprojekten sträcker sig över flertalet år. 
Dock är delprojekten individuellt inte lika långa som huvudprojektet utan 
ligger utspridda och/eller parallellt pågående under hela projekttiden.  

Det finns olika karaktärer på de olika projekten men generellt löper de över 
en lång tid (månader, år). Projekten ser väldigt olika ut när det gäller antalet 
timmar och deltagare. Allt från tusentals timmar med hela organisationen 
som är inblandad till att en person som jobbar några fåtal timmar.  

Flygprov är sist i ledet av utvecklingen vilket innebär att de är beroende av 
att andra avdelningar levererar sina produkter i tid. Förseningar och 
framskjutna planer är ingenting som är ovanligt. 

Flygverksamhet har höga krav och mycket fokus på säkerhet. Det är vanligt 
att prov skjuts upp på grund av t.ex. väder.  

Oftast tar det längre tid att göra alla förberedelser inför ett prov, men själva 
provet går ganska snabbt.   

5.1.1 Projektmodell och verktyg 

Saab Aeronautics använder en generell projektmodell med tre olika faser 
som består av förbered, utför och avsluta projektet. I de tre faserna finns ett 
antal olika beslutspunkter där projektledare, projektägare och styrgrupp 
analyserar projektets tillstånd och tar beslut ifall projektet kan gå vidare till 
nästa steg eller fas.  

Flygprov arbetar i projektverktyget Antura Projects som för samman tids- 
och resursplanering samt ekonomi. Verktyget beräknar också automatiskt ut 
värden och nyckeltal inom EVM under förutsättning att struktur och budget 
är uppbyggd på rätt sätt.  
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5.1.2 Projektstruktur 

Det finns idag ingen uttalad struktur att följa för projektledarna när det gäller 
nedbrytning av sina planer i Antura Project. De olika planerna i Antura kan 
se väldigt olika ut. Saknad av gemensam struktur försvårar för 
projektcontrollers och projektägare som överblickar flertalet olika projekt 
som då måste sätta sig in i flera olika tankesätt.  

Strukturerna är inte alltid lämpade för att utföra mätningar enligt Earned 
Value Management, EVM. De EVM-värden som ges idag underlättar inte 
för projektledarna i deras projektstyrning och är inte alltid heller korrekta.  

Generellt ligger aktiviteter och Work Packages över flera månader eller år. 
Längden på nedbrytningen upplevs naturligt långa då det inte finns något 
värde att bryta ner det längre. Då det upplevs att mer administration krävs 
om en plan ändras.  

Provingenjörerna har sina egna planer och dessa lägger inte projektledaren 
in i Antura Projects. Kommunikationen däremellan upplevs fungerar bra. 

Det finns inga riktlinjer för projektledarna om vad som är en rimlig storlek 
på Work Packages eller vad storleken bör mätas på, t.ex. kalendertid, 
arbetstimmar, kronor, etc.  

WBS:erna är konstruerade utifrån Flygprovs organisationsstruktur. Dvs. att 
den bryts ner i flera olika funktionsgrupper där varje funktionsgrupp har sina 
aktiviteter i Work Packages kopplat till sig (se exempel i figur 5.1.).  

 

 
 

Figur 5.1. Exempel på en WBS hos Flygprov 

Huvudprojekt

Delprojekt	1

Funktionsgrupp	1

Work	Package

Förbered	prov	X
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Förbered	prov	X
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Funktionsgrupp	3

Work	Package

Förbered	prov	X

Utför	prov	X

Delprojekt	2 Delprojekt	3
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Ofta jobbar olika funktionsteam med liknande aktiviteter i sina Work 
Packages mot ett gemensamt mål, t.ex. ”Förbered prov X” i figur 5.1. 
Istället för att samla dessa aktiviteter, som de kallar breddverksamheter, i ett 
gemensamt arbetspaket så sprids de ut hos funktionsteamen.  

På varje startad aktivitet skapas ett ordernummer i Antura Projects som 
projektdeltagarna rapporterar tid mot. En nedbrytning på väldigt låg nivå 
skapar många olika ordernummer som det ska rapporteras mot. Vilket kan 
generera i att en person skriver på flera olika ordernummer samma dag. 

5.1.3 Tids- och resursplanering 

Flygprov tids- och resursplanerar idag i sina arbetspaket bl.a. efter 
schablonbelopp på arbetstid hos aktiviteter som grundar sig på tidigare 
erfarenheter av liknande aktiviteter. Aktiviteterna kan t.ex. bestå av vissa 
prover som tidigare utförts och därmed har projektledaren en idé om vad 
som kommer att krävas i arbetstid. Schablonbeloppen för varje prov 
summeras då ihop till aktivitetens totala tid. Aktiviteterna summeras sedan 
till Work Packages, osv. uppåt i WBS:en. 

När en provingenjörs planer ändras kan den personen få hjälpa till och stötta 
i ett annat projekt. Deras egna projekt hamnar i en vilande fas, som inte 
kostar pengar men kommer att bli försenad gentemot den ursprungliga 
planen.  

Flygprov försöker att arbeta med Rolling Wave men det finns inga riktlinjer 
på när i tiden de olika Planning Packages ska brytas ner till Work Packages 
eller hur stora de bör vara. En del projekt är detaljplanerade för hela 
projekttiden medan vissa är väldigt grovt planerade beroende på hur mycket 
omplanering projektledaren tror kommer behövas. 

De Work Packages som idag planeras är generellt väldigt stora (flera 
månader med tusentals arbetstimmar) med få nedbrutna aktiviteter och få 
naturliga milstolpar.  

Idag ser milstolpar som har en viktning på 100 % likadana ut som milstolpar 
som har en viktning på 5 %. Det gäller även olika former av milstolpar, så 
som betalningsmilstolpar, förtroendemilstolpar och viktningsmilstolpar. 

5.1.4 Kalkylering 

Antura Projects kalkylerar automatiskt efter tidigare nämnda schablonbelopp 
under förutsättning att rätt data läggs in på rätt ställe i verktyget.  

Vid kalkylering av kostnader så används genomsnittet av vad en 
provingenjör kostar i timmen multiplicerat med antalet timmar den personen 
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jobbar på en aktivitet. Flygprov har inte mycket kostnader när det gäller 
material utan det mesta av budgeten är arbetade timmar. Dessa övriga 
kostnader, t.ex. material och resor, läggs in manuellt av projektledaren under 
den aktivitet där den ska bokföras i Antura Projects.  

Tabell 5.: Exempelkalkylering av kostnad 

Snittkostnad provingenjör/h 500kr 

Planerad arbetstid för en aktivitet 100h 

Budgeterad kostnad 500 × 100 = 50 000kr 

5.1.5 Uppföljning och rapportering 

Uppföljning av kostnader sker i Antura Projects där de även kategoriseras i 
arbetstimmar, material, resor och övrigt. Uppföljningen görs på den lägsta 
nivån i WBS:en för varje månad och aggregeras sedan automatiskt upp till 
de högre nivåerna. Arbetstimmarna baseras på projektdeltagarnas 
tidsrapportering.  

Första veckan i varje månad har projektledaren ett rapporteringskrav för 
varje projekt. Där redovisas alla kostnader, nyckeltal i EVM och 
kommentarer för hur projektet ligger till i tid, kostnad, resurs och scope i en 
rapportmall som finns i Antura Projects. Cost Performance Index, CPI, och 
Schedule Performance Index, SPI, beräknas automatiskt medan resurs och 
scope bedöms av projektledaren. Om projektets status i någon av 
kategorierna är gul (0,8–1,0) eller röd (<0,8) kan inte projektledaren 
publicera sin rapport utan att ge en kommentar för anledningen och förslag 
på en korrigerande åtgärd.  

I Antura Projects ges det också stora möjligheter att generera flera olika 
typer av rapporter och diagram där projektledaren själv kan filtrera på vad 
han eller hon vill se.  
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5.2 Earned Value Management (EVM) 

Idag finns inget uttalat krav på att Flygprov ska certifieras enligt EVM-
standarden ANSI/EIA-748. Dock är det ett måltillstånd. 

5.2.1 Nuvarande arbetssätt och förutsättningar 

När Flygprov gick in i Antura Projects migrerades alla befintliga projekt 
från de gamla projektledningsverktygen Delfi och Agresso. Den tidigare 
strukturen var inte formad för att kunna utföra EVM-mätningar.  

Projektledaren följer löpande upp sitt Earned Value, EV, på den nivå som 
har valts. Det kan t.ex. vara på aktivitet, arbetspaket eller team. På Flygprov 
har ofta den lägsta nivån valts för EV-mätning, dvs. på aktiviteter.  

En mätperiod avser en månad vilket innebär att varje månad ska 
projektledarna rapportera sina värden EV (Earned Value), AC (Actual 
Costs), CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule Performance Index) 
och EAC (Estimate at Completion) samt ge en kommentar till varför läget 
ser ut som det gör och besluta ifall det krävs åtgärder. För att snabbt ge en 
överblick av projektet så används färgkoder för att visa status på CPI och 
SPI (se figur 5.2.). Detta kan ges från aktivitetsnivå och aggregeras upp till 
hela huvudprojektet för att ge en tydlig helhetsbild.   

 
 

 
Figur 5.2. CPI och SPI gränsvärden och färgtolkning (Index i figuren står för både CPI och SPI). 

Grönt:	Index	≥	1
Projektet	går	som	planerat	eller	bättre.

Gult:	0,8	≤	Index	<	1
Åtgärder	krävs	internt	för	att	projektet	ska	kunna	

genomföras	inom	satt	tidsplan	och	budget.

Rött:	Index	<	0,8
Projektet	ligger	betydande	efter	tidsplanen	eller	över	
budget.	Beslut	kring	åtgärd	krävs	av	projektägaren	

eller	styrgrupp.	
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5.2.2 Mätmetoder för Earned Value 

Projektledaren kan markera mätmetod för varje aktivitet i Antura Projects. 
Progressen i Earned Value måste dock löpande justeras manuellt av 
projektledaren.  

§ Discrete effort 

Flygprov har generellt svårt att identifiera naturliga milstolpar i sina 
aktiviteter som kan planeras i varje mätperiod. De som går att identifiera är 
ofta stora och hamnar flera mätperioder in i aktiviteten. Viktningen av 
milstolpen görs av projektledaren subjektivt likt i figur 5.3.  

När milstolpar inte finns gör projektledarna istället en subjektiv bedömning 
av aktivitetens procentuella progress i varje mätperiod som räknas om till 
Earned Value, EV. 

Ett exempel på planerade milstolpar hos Flygprov: 
 

 
Figur 5.3. Exempelaktivitet med mellanliggande milstolpar hos Flygprov.  

 

I figur 5.4. illustreras ett exempel på hur detta ser ut i EVM-grafen när 
milstolpar är satta och fällda i månad 4, 7 och 10. 

 

 
Figur 5.4. Exempel på EVM-graf hos Flygprov 
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Enligt figur 5.4 så finns ingen progress under de tre första månaderna för att 
sedan få en plötslig ökning i månad fyra. T.ex. när första milstolpen fälls. 
Däremot rapporteras kostnader in under månad 1, 2 och 3, men den tekniska 
progressen följs inte upp förutom under månad 4, 5 och 10. 

En annan variant av milstolpefördelning som projektledare använder sig av 
ser ut som exempelaktiviteten i figur 5.5. nedan: 

 
 

 
Figur 5.5 – Exempel på milstolpeplanering på Flygprov. 

 

I exempelaktiviteten 5.5. ovan finns inga tydliga milstolpar under 
aktivitetens gång men arbetet i sig genererar t.ex. tre olika dokument. Därför 
sätts tre stycken milstolpar på slutet av aktiviteten.  

§ Level-of-Effort 

Mätmetoden Level-of-Effort används inte. Antura Projects sköter inte 
progressen automatiskt för mätmetoden. 

§ Apportioned effort 

Används inte hos Flygprov. 

5.2.3 Budget 

Majoriteten lägger sin EVM-mätning på lägsta nivån, dvs. på aktiviteter, 
men budgeterar på en högre nivå, t.ex. på arbetspaketet. Budgeten har alltså 
inte brutits ner till den nivå där mätningen av Earned Value (EV) är tänkt att 
ske. Samtidigt samlas de faktiska kostnaderna på lägsta nivån, likt de röda 
siffrorna i figur 5.6. Budgeten i figur 5.6. ligger då på 1.1 men kostnader 
samlas i 1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3.  
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Figur 5.6. Exempel på budgetnedbrytning 

5.2.4 Revisioner 

När en aktivitet i ett Work Package ökar mer i kostnad än kalkylerat har 
flera projektledare på Flygprov flyttat planerad budget från andra aktiviteter 
där de känner att de ligger bättre till. Detsamma gäller om aktiviteten drar 
iväg i tid, då har den enbart förlängts.  

Det finns inget krav på att dokumentera de ändringar som görs. Det går att 
spara olika versioner av planen i Antura Projects men ändringarna visas inte 
utan de måste identifieras manuellt.  
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6 Analys 
Empirin från fallföretaget analyseras och jämförs gentemot tidigare 
presenterad teori. 

6.1 Jämförelse: Flygprovs verksamhet mot ANSI/EIA-748 

Då Flygprov vill säkerställa att de arbetar med EVM på ett korrekt sätt är 
deras måltillstånd att arbeta fullt enligt branschstandarden ANSI/EIA-748, 
även om det idag inte är ett krav. Då dessa 32 riktlinjerna är framtagna av 
amerikanska Department of Defence (2015) gäller den generellt för 
leverantörer till det amerikanska försvaret. I detta finns då krav på vissa 
specifika rapportmallar då siffror ska redovisas externt. Vissa av dessa tas 
idag fram på Flygprov och Saab AB men med egna interna mallar då målet 
just nu är att kunna rapportera internt. Därför kommer följande jämförelse 
att utföras med ett internt perspektiv. 

Genom att jämföra de 32 riktlinjerna inom EVMS-standarden med 
Flygprovs nuvarande verksamhet ges en tydligare bild av var de brister i 
sättet de arbetar. Riktlinjerna har översatts till svenska och tolkats av 
författarna (se bilaga 3, ordlista i bilaga 4) för att sedan avgöra ifall Flygprov 
arbetar efter riktlinjen eller inte. Bedömningen kommer att göras enligt 
tabell 6.1. tillsammans med en kommentar. 

 

Tabell 6.1: Bedömning av överensstämmelse av riktlinjer i ANSI/EIA-748 

Bedömning Kommentar 

Ja Följer riktlinje korrekt. 

Delvis Använder riktlinje men inte på korrekt 
sätt. 

Nej Följer inte riktlinje. 

 
 

I tabell 6.2. nedan analyseras Flygprovs överrensstämmelse av varje riktlinje 
i ANSI/EIA-748 och senare i kapitlet analyseras varje riktlinjekategori 
närmre. 
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Tabell 6.2. Jämförelse mellan Flygprovs verksamhet och ANSI/EIA-748 

Riktlinje Bedömning Kommentar 

Organisation   

1. Definiera WBS Delvis 
Har strukturerat sin WBS efter en 
organisationsstruktur snarare än en 
arbetsstruktur. 

2. Definiera OBS Ja Finns definierad. 

3. Integrera systemet Ja 
Anledningen till att nya projektverktyget 
Antura Projects infördes. Samlar 
planering, kostnader och resurser. 

4. Hantering av omkostnader 
(indirekta kostnader) Ja Hanteras av projektledaren i Antura 

Projects 

5. Samordna WBS och OBS för att 
skapa Controll Account Delvis Kan enbart automatiskt aggregera i OBS-

led, inte i WBS-led med dagens struktur. 

Verksamhetsplanering, tidsplanering 
och budgetering   

6. Schemalägg arbete Delvis 
Utförs i Antura Projects men på en lågt 
nedbruten nivå där det är svårt att se 
kopplingar till gemensamt huvudprojekt. 

7. Identifiera produkter och 
milstolpar för progressbedömning Nej 

Projektledare har överlag svårt för att 
identifiera produkter och milstolpar som 
är överenskomna.  

8. Fastställ Performance 
Measurement Baseline, PMB Delvis 

Då budget inte har funnits för hela 
projekttiden har den PMB som funnits 
inte varit komplett för projekten. Trots 
detta har arbetspaket och aktiviteter 
planerats längre än det finns budget.  

9. Auktorisera och budgetera efter 
kostnadselement Ja 

Majoriteten av kostnader är 
arbetskostnad. Övriga kostnadselement 
identifieras. 

10. Fastställ avskilt arbete och 
objektiva mätningar Nej 

Arbetsnedbrytning görs inte noggrant 
och lägger längre noder. Mätningar för 
EV är väldigt bristfälliga. 

11. Summera arbetspaketens budget 
så de överensstämmer Controll 
Accounts budget 

Ja Aggregeras för varje arbetspaket. 

12. Identifiera och kontrollera  
Level-of-Effort-aktiviteter Nej De aktiviteter som borde mätas med LoE 

görs i nuläget inte. 

13. Fastställ budget för indirekta 
kostnader N/A Kan inte besvaras med den empiri som 

har kunnat formuleras. 

14. Identifiera Management Reserve, 
MR, och Undistributed Budget, 
UB 

Ja 
 

Finns en riskpott likt MR i varje 
projektbudget. 
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15. Säkerställ att totala kostnadsmålet 
är lika med summan av 
kontrollkonton, MR och UB  

Ja Alla är identifierade. 

Bokföring   

16. Registrera direkta kostnader Ja 
Registreras i Antura Projects efter 
projektdeltagarnas tidsrapportering 
månadsvis. 

17. Summera direkta kostnader per 
WBS-element Nej Går inte göra i dagens strukturer. 

18. Summera direkta kostnader per 
OBS-element Ja Den struktur som idag råder gör detta 

automatiskt när kostnader aggregeras. 

19. Registrera/fördela indirekta 
kostnader i överensstämmelse 
med budget för dessa 

N/A 
Alla kostnader registreras i Antura 
Projects men då inte punkt 13 kan 
besvaras görs inte det heller här. 

20. Identifiera enhets- och 
andelskostnader N/A 

Denna riktlinje riktar sig mot produktion 
och då detta inte finns hos Flygprov 
bedöms inte riktlinjen.  

21. Följ och registrera 
materialkostnader och kvantiteter Ja Registreras för varje arbetspaket/aktivitet 

där de uppstår i Antura Projects. 

Analysering och rapportering   

22. Beräkna tids- och 
kostnadsskillnader Ja Förutsättningar finns i Antura Projects. 

23. Analysera tids- och 
kostnadsskillnader Ja 

Värden rapporteras i början av varje 
månad där projektledaren analyserar och 
kommenterar sina värden. 

24. Analysera signifikanta skillnader 
i indirekta kostnader N / A Kan ej besvaras (se punkt 13 och 19). 

25. Summera prestationsdata och 
varianser för rapportering till 
ledning 

Ja 
Värden rapporteras i början av varje 
månad där projektledaren analyserar och 
kommenterar sina värden. 

26. Implementera korrigerande 
åtgärder Ja 

Beslut kring korrigerande åtgärder tas av 
projektledare, projektägare eller 
styrgrupp. 

27. Fastställ och håll EAC 
uppdaterad Ja Beräknas automatiskt av Antura Projects 

Revisioner och korrigering   

28. Införliva auktoriserade ändringar 
tidsenligt N / A Utanför studiens avgränsningar 

29. Förena aktuella budgetar med 
tidigare och upprätthåll PMB  N / A Utanför studiens avgränsningar 
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30. Kontrollera retroaktiva 
förändringar N / A Utanför studiens avgränsningar 

31. Förhindra icke auktoriserade 
revisioner N / A Utanför studiens avgränsningar 

32. Dokumentera ändringar i PMB N / A Utanför studiens avgränsningar 

  

6.2 Analys av riktlinjekategorier 

I detta stycke analyseras Flygprovs överensstämmelse med ANSI/EIA-748 
genom att använda sig av de fem olika riktlinjekategorierna. Fokus kommer 
enbart att läggas på de riktlinjer som i tabell 6.2. inte bedöms vara uppfyllda. 

6.2.1 Organisation 

Den grundläggande förutsättningen som teorin presenterar för att möjliggöra 
för ett EVMS enligt ANSI/EIA-748 i punkt 1. Definiera WBS, innebär att 
noggrant och korrekt bryta ner aktiviteter på en WBS nivå. WBS-
nedbrytningen bör enligt teorin ske efter produktstrukturen, inte 
organisationsstrukturen, för att prestationsmätningen ska vara på progressen 
mot leverans, dvs. progressen i projektet. Flygprov har idag en nedbrytning i 
projekten som är skapad efter organisationsstrukturen vilket gör att fokus 
mer hamnar på att kostnader mäts på organisationsfunktionen istället för vad 
progressen i projektet kostar. För att enkelt förklara deras nedbrytning i 
projekten kan detta liknas vid exempel att bygga ett hus. 

Flygprov är idag nedbruten efter organisationsstrukturen vilket skulle liknas 
vid en nedbrytning efter varje hantverksgrupp i ett husbygge. Problemet med 
en sådan nedbrytning är att det blir svårt att mäta hur mycket arbete som har 
lagts ner på varje rum totalt. För att få reda på vad ”Rum 1” skulle kosta 
måste varje hantverksgrupp redovisa, hur mycket resurser och kostnader de 
har lagt ner och sedan manuellt adderas ihop med de andra hantverkarna.  

En nedbrytning enligt teorin skulle se ut så att det automatiskt adderas upp 
till den totala produkten. Skulle det vara relevant att få fram hur mycket en 
hantverksgrupp har jobbat, går det då att titta på tidsredovisningar. I figur 
6.1 jämförs de två olika sätten att bryta ner en WBS.   



 
 
 
 
 
 

54 
Kanmert, Lindh & Welin 

 
Figur 6.1. WBS-struktur hos Flygprov och enligt teori 

 

Detta är motsvarande hur Flygprov byggt upp sina projekt idag och varför 
de inte anses uppfylla riktlinje 1. Definiera WBS till fullo. 

En aggregering av EVM-värden i WBS-led för ett system eller ett 
gemensamt mål (likt ett rum) kan alltså inte göras automatiskt hos Flygprov 
i dagens strukturer. I denna del av ANSI/EIA-748 förklaras att EVM-värden 
ska kunna aggregeras i både WBS- och OBS-led. Dvs. per arbets- och 
organisationselement. Hos Flygprov kan detta i dagsläget bara göras i OBS-
led då projekten strukturerats likt ovan.  

Det gemensamma målet i empirikapitlets figur 5.1. att bli klar med 
”Förbered prov X” blir i Flygprovs fall svårt att mäta progress mot, då de 
inte på ett smidigt sätt kan aggregeras upp. Vill någon se hur progressen mot 
ett sådant mål går, så måste varje aktivitet analyseras var och en för sig och 
sedan summeras ihop manuellt. Då breddverksamheter kan omfatta ett 20-tal 
funktionsgrupper blir detta ett besvärligt arbete.  

Eftersom att det inte finns några riktlinjer idag på Flygprov hur långt 
nedbrytningen skall göras, så gör alla projektledare på olika sätt. Enligt 
teorin så bör det finnas en gemensam struktur och riktlinjer för hur arbetet 
skall brytas ner för att kunna aggregera upp till huvudprojektmålets status.  

En WBS definierad på en väldigt låg nivå (detaljerad nivå) gör att det blir 
många olika ordernummer involverade. Något som kräver ett större 
administrativt arbete och risken för att rapportera en aktivitet till fel 
ordernummer ökar då personer ofta jobbar med flera projekt parallellt.   

6.2.2 Verksamhetsplanering, tidsplanering och budgetering 

Flygprovs verksamhet består av delprojekt som sträcker sig över flera år och 
blir därför för svåra att detaljplanera för hela projektet. Dels för att ändringar 
i beställningen är väldigt förekommande och att förseningar från andra 
avdelningar hör till vanligheten. En detaljplanering på ett projekt som 
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sträcker sig över flera år anses vara onödig eftersom projektledarna är väl 
medvetna om att planerna kommer att förändras under tiden.  

Teorin förespråkar att organisationer som bedriver komplexa och långa 
projekt som har en förmåga att förändras under genomförandet är lämpade 
för Rolling Wave planning. Det innebär att projektledarna enbart 
detaljplanerar det som i tiden ligger tre månader framåt och bryter ner de 
olika aktiviteterna till två veckors paket. Aktiviteter som ligger längre fram i 
tiden (efter tre månader) planeras endast på en grov nivå. En Rolling Wave 
planering används i syfte för att projektledarna inte skall göra onödigt 
planeringsarbete som ändå kommer att ändras.  

Med exemplet att bygga ett hus kan detta liknas med att om arbetet med 
grunden i figur 6.1 blir försenad så innebär det att golvläggaren måste 
planera om sin tid, eftersom han eller hon inte kan påbörja sin aktivitet. 
Detta säger dock inte att allt planeringsarbete är förkastat. Planerna finns 
fortfarande och vissa modifieringar behöver bara göras. Detta på Flygprov 
kan speglas vid förseningar. Ofta vet verksamheten ungefär vad som ska 
testas och kan därför göra förberedelser inför ett prov, skulle förseningar ske 
så behövs vissa modifieringar eventuellt göras, men hela arbetet är inte gjort 
förgäves.  

För aktiviteter hos Flygprov som sträcker sig över flera månader finns ofta 
bara enstaka milstolpar. Detta har lett till att Earned Value inte rapporteras 
in varje månad om inte milstolpar finns vilket har lett till en EV-progress 
som liknar en trappa (se figur 5.4.). Flera har även helt struntat i att vikta 
milstolpar och bara använda sig av Management assessment. De viktningar 
som i vissa fall har gjorts är enbart subjektiva. Övriga mätmetoder för 
Earned Value som presenterades i 3.6.2 Mätmetoder för Earned Value, t.ex. 
Level-of-Effort, har inte använts och därför bedöms riktlinje 7, 10 och 12 
inte följas. 

För Level-of-Effort-aktiviteter, t.ex. management, räknar inte Antura 
Projects automatiskt ut så att SPI hela tiden blir lika med 1. Det är 
projektledaren själv som får följa upp progressen så att SPI blir lika med 1 
vid varje månadsrapport. Level-of-Effort blir därför en ren 
kostnadsåterkoppling om denna metod används vid mätningar av aktiviteter.  

Ett annat problem som identifierats är att ingen budget hade givits ut till 
projektledarna för 2018. Resultatet av detta blev att de rapporter som 
lämnades för månaderna januari, februari, mars och april mätte alla nyckeltal 
mot det senaste Planned Value (PV) i december 2017.  Detta illustreras i 
figur 5.7. nedan.  
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Figur 6.2. Exempel på EVM-graf för skiftet 2017/2018 

 

Cost Variance (CV) ökade för varje månad och Cost Performance Index 
(CPI) blev sämre jämfört mot Planned Value (PV). Schedule Variance (SV) 
minskade hela tiden och Schedule Performance Index (SPI) närmade sig 1.  

Under april månad tilldelades budget till projekten vilket ledde till att i maj 
såg rapporten mer korrekt ut där Planned Value (PV) återigen fanns för 
kommande månader.  

6.2.3 Bokföring 

Som verksamheten fungerar idag så bokför alla projektledare kostnader för 
material, resor och arbetade timmar för aktiviteten i Antura Projects. Enligt 
teorin så är bokföring av kostnader en grundförutsättning i 
projektuppföljning och att beräkna EVM-värden. Flygprov ställer varje 
månad Earned Value och Actual Costs mot Planned Value, för att sedan 
utvärdera och analysera detta. Flygprov gör idag en projektuppföljning varje 
månad, i ett kompatibelt system som stödjer bokföring (Antura Projects), 
vilket ANSI/EIA-748 kräver. Om en projektuppföljning skall vara realistisk 
varje månad så säger standarden exempelvis att direkta och indirekta 
kostnader skall kategoriseras och tas från rätt budget.  
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Med Antura Projects som kalkylprogram så är tanken att en bra överblick 
ska ges och i ett tidigt skede kunna se hur ett projekts ligger till. Det ska vara 
ett program som underlättar arbetet för delprojektledarna och ska inte 
medföra massa extra arbete.  

6.2.4 Analysering och rapportering 

Enligt teorier är analysering och rapportering ett av de mest fundamentala 
områdena inom projektledning. Att rapportera om projektets status för att 
möjliggöra för styrning och se till att dess avgränsningar hålls. Det måste 
enligt ANSI/EIA-748 finnas strukturer för hur projektledarna skall 
rapportera och när de skall rapportera.  

För riktlinjekategori Analysering och rapportering finns det förutsättningar i 
Antura Projects. Dock är dessa förutsättningar beroende av att föregående 
riktlinjekategorier följs på ett bättre sätt. Men då Antura Projects har stöd för 
det som riktlinjerna innefattar så bedöms de följas. 

T.ex. har flera projektledare valt att beräkna EVM-värden på lägsta nivå, 
dvs. aktiviteter. Dock har inte budget inte alltid brutits ner till denna nivå 
samtidigt som projektdeltagare tidsrapporterar på aktiviteten. Detta innebär 
att det inte finns ett Planned Value att jämföra med på aktivitetsnivå och 
därför går det enbart att mäta progress på en högre aggregerad nivå. 

EVM-mätning görs automatiskt i Antura Projects med förutsättningarna att 
korrekta siffror förs in i verktyget. Likt kapitel 5.2.5 så har inte budget 
brutits ner till den nivån som tanken är att de skall mäta på. Vilket resulterar 
i att kostnader tillkommer på aktiviteter, men det finns ingen planerad 
budget att jämföra med. Detta handlar om en inlärningskurva för 
projektledarna som behöver koppla teori mot praktik i Antura Projects.  

Månadsrapporterna skapas i en rapportmall i Antura Projects där 
projektledaren måste fylla i anledningar till avvikelser och korrigerande 
åtgärder för att kunna publicera. Mallen säkerställer därför att projektledarna 
rapporterar på ett strukturerat sätt.  

Både användandet av Antura Projects och EVM är nytt för de anställda inom 
Flygprov. De befinner sig därför i en inlärningskurva och känner en 
avsaknad av riktlinjer för att kunna styra sina projekt effektivt med EVM. 
Därför används inte de EVM-värden som genereras idag till en större 
utsträckning.  
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6.2.5 Revisioner och korrigering 

Flygprov är en flexibel verksamhet under projektets genomförandetid, vilket 
betyder att flera projekt pågår parallellt samtidigt. Detta är en av orsakerna 
till varför de får ut dåliga värden i sina EV mätningar. De påbörjar en 
aktivitet och kan inte avsluta den eftersom något oförutsett i planeringen 
dykt upp. Detta är ett scenario som berör ändringar av pågående scope eller 
justeringar i Baseline, som tillämpas hos organisationer som mer precist 
mäter projektens progress. Där är Flygprov inte idag och kategorin har 
därför inte berörts och inga bedömningar kommer att ske.  

Det som kan nämnas utifrån empirin för riktlinje 30, 31 och 32 jämfört med 
ANSI/EIA-748 är att ändringar i Performance Measurement Baseline, PMB, 
inte utförs på ett kontrollerat sätt. Då de flyttar budget mellan aktiviteter 
ändrar de också PMB på aktivitetsnivå. Detta innebär att den ursprungliga 
PMB som mätningar tidigare gjorts mot på aktivitetsnivå förloras och de 
föregående EV-mätningarna säger ingenting. Det finns med andra ord ingen 
möjlighet att mäta prestationen i projektet mot den ursprungliga planen på 
aktivitetsnivå. Däremot förändras inte PMB på projektnivå när det 
aggregeras upp då inga pengar tillkommit eller försvunnit. Budget och tid 
bör därför ligga kvar, dvs. bevara sin PMB, då ges en mer korrekt EV-
mätning på sin planeringsprecision.  

ANSI/EIA-748 påpekar med tanke på ovanstående problematik att det är 
oerhört viktigt att kommunicera, komma överens om och dokumentera 
eventuella ändringar i en PMB för att på ett kontrollerat sätt kunna gå 
tillbaka och justera sina tidigare EV-värden.  
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7 Diskussion  
I detta kapitel kommer studiens metodval och resultat diskuteras. Studien 
kommer även att kritiskt granskas av författarna samt ge förslag på 
alternativa tillvägagångssätt om studien utförts igen. 

7.1 Metoddiskussion 

Genom att använda en kvalitativ fallstudie med ett deduktivt angreppsätt har 
en analys av nuvarande arbetssätt på Flygprov kunnat jämföras mot den 
amerikanska branschstandarden ANSI/EIA-748 inom Earned Value 
Management, EVM.  

Studien grundar sig till största del på primärdata genom intervjuer på Saab 
och observationer i projektverktyget Antura Projects. Teorin i projektarbetet 
klassificeras som sekundärdata. Den teori som samlats in som sekundärdata 
har ansetts vara svår att relatera till en så pass komplex verksamhet som 
Flygprov. Teorin ansågs av författarna vara väldigt simpel. Den använde sig 
av enklare exempel som var svårt att tillämpa på komplexa verksamheter. 
Att det var svårt att hitta exempel som kan fungera för Saab kan bero på den 
höga sekretess som råder inom flygplansbranschen. Mer tid än planerat lades 
därför på att söka efter relevant teori. 

I efterhand känns som rätt väg att gå var att skapa relevant kunskap från 
existerande teorier inom ämnet för att sedan göra en nulägesanalys om hur 
Flygprov idag arbetar med EVM. Detta gjorde att författarna fick en bättre 
uppfattning om hur skillnaderna mellan teori och det faktiska utförandet på 
Flygprov. 

Nulägesanalysen utfördes genom sammanlagt 20 intervjuer med 24 
projektledare, projektägare och controllers som alla bidrog med tankar och 
idéer. Att använda semi-strukturerade intervjuer kändes relevant, då det 
skapade en diskussion om vad varje projektledare hade för syn på sitt 
arbetssätt och sina EV-mätningar. 

Hade upplägget fått göras om i intervjuerna eller att det fanns mer tid så 
hade författarna försökt utföra vissa intervjuer en gång till. Detta eftersom 
det skapades en klarare bild av en nulägesanalys under projektets gång, som 
genererade i bättre diskussioner ju fler intervjuer som gjordes med olika 
projektledare.  

Data som har tagits fram i fallstudien känns tillräcklig för att skapa sig en 
bra uppfattning omkring hur Flygprov står idag gentemot ANSI/EIA-748.  

Validiteten i detta arbete är hög. Utgångsläget var att mäta utifrån de 32 
riktlinjerna som återfinns i bilaga 3. Detta har gjorts för att se hur Flygprov 
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arbetar gentemot vad teorin säger. Den röda tråden är att det redan är 
bestämt att EV ska mätas på deras projekt vilket återkommer frekvent i 
arbete.  

Tillsammans med väl definierade ord och tabeller har en terminologi 
försökts att hållas så gott det går genom hela projektet. En hel del 
förkortningar och begrepp förekommer i texterna för att förenkla läsningen, 
dessa finns väl definierade i tabell 3.1. En ordlista från standarden 
ANSI/EIA-748 återfinns även i bilaga 4. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultaten som studien kommit fram till har grundat sig mycket i 
jämförelsen mellan Flygprovs nuvarande arbetssätt i sina projekt mot EVM-
standarden ANSI/EIA-748. Standarden upplevdes som väldigt specifik, 
omfattande och till viss del svårtolkad. Detta ihop med att författarnas 
kunskap inom projektledning, EVM och Saab:s bransch i början av 
fallstudien var väldigt begränsad gjorde att jämförelsen blev svårare att 
genomföra än tidigare beräknat.  

De bedömningar som gjordes i analyskapitlet och jämförelsen i tabell 6.2. är 
därför enbart utefter hur författarna själva har tolkat standarden för att 
jämföra med hur de själva har förstått Flygprovs verksamhet. Vissa riktlinjer 
som har bedömts hade förmodligen kunnat bedömas annorlunda ifall studien 
skulle genomföras igen med andra forskare. Detta berodde mycket på vilka 
frågor som har kunnat besvaras under intervjuer, vilka som har kunnat 
intervjuats samt vilka observationer som har varit möjliga att göra.  

Den största svårigheten som författarna har haft är Flygprovs vilja att kunna 
mäta progress på det sätt som de vill. Teorin är tydlig med att en WBS bör 
skräddarsys på ett sådant sätt att det går att aggregera upp progress till målet 
man vill se progress mot.  

Författarna anser att Flygprov idag har brutit ner sin WBS efter 
organisationsstrukturen. Därmed kan de enbart automatiskt aggregera 
kostnader och EVM-värden per organisationsenhet. De kan bara aggregera i 
OBS-led. För att aggregera i WBS-led måste de komma överens om vad de 
vill se progress mot och sedan strukturera sina projekt efter detta.   

Att strukturera om Flygprovs verksamhet och WBS-nedbrytningen är ett 
väldigt omfattande arbete som kommer att kräva stora resurser och mycket 
tid. Med de planer som finns idag går det göra vissa ändringar för att i alla 
fall kunna utföra mer korrekta prestationsmätningar. Detta skulle vara 
åtgärder som författarna har nämnt i analyskapitlet, så som 
milstolpehantering, budget och Rolling Wave planning.  
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Ett annat stort hinder hos Flygprov i nuläget är att kunskapsnivån inom 
EVM generellt är låg. Bl.a. anses inte användningen av mätmetoder av 
Earned Value, EV, användas på rätt sätt. Författarna anser att Flygprov idag 
använder sig i för stor utsträckning av Management assessment som är den 
mest osäkra mätmetoden. Risken är större att projektledaren tidigare i ett 
projekt bedömt den tekniska progressen felaktigt vilket sedan leder till att 
budget eller tidsplan inte hålls. 

I flera fall skulle mätmetoder som Interim milestones with percent complete 
vara ett bättre och mer korrekt alternativ där milstolpar viktas efter budget. 
Aktiviteter med stödfunktioner och administrativa uppgifter bör mäta Earned 
Value, EV, enligt Level-of-Effort eftersom de upphör i samband med 
projektet. Därför är enbart en kostnadsuppföljning relevant för denna typ av 
aktiviteter. 

Genom att göra dessa ändringar så skulle en bättre översikt ges, vilket skulle 
gynna Flygprov på en högre nivå än projektledarna. Aggregeringen skulle 
fortfarande vara på organisationsnivå men bättre nyckeltal skulle göra att det 
skapas ett värde utav dessa mätningar.  

Vid uppstarten att detta projekt så var uppfattningen från författarna att 
Flygprov hade kommit längre i sina metoder att mäta EV-värde. Detta har 
gjort att vissa ämnen knappt berörs som t.ex. standardriktlinjerna 28–32. 
Som handlar om revisioner i pågående scope.  

Förutsättningarna för att kunna mäta prestation med EVM på aktivitetsnivå 
är att varje aktivitet är tilldelade en budget. Som det idag fungerar på 
Flygprov är att budget enbart är satt på ett helt projekt och inte nedbruten 
hela vägen till dess underliggande aktiviteter. Detta innebär att det inte går 
att mäta en prestation på en aktivitet om det inte finns någon budget för 
denna. Budget måste alltså brytas ner till den nivå där mätning enligt EVM 
är avsedd att göras.  

Författarna har inte observerat om verksamheten specifikt jobbar med att 
implementera korrigerande åtgärder för kostnads- och tidsvarianser. Det 
författarna har observerat som korrigerande åtgärder är övertidsarbete och 
tillägg av budget.  

Det finns faktorer inom projektledning som inte tagits med i rapporten på 
grund av begränsad tid och omfattning. Därför ses denna rapport som en 
förstudie till något som krävs att forska vidare på. Vidare forskning kan 
göras på de punkter som inom branschstandarden ANSI/EIA-748 inte har 
berörts.  
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8 Slutsatser 
Innan en organisation börjar med att använda sig av Earned Value 
Management, EVM, borde gemensamma riktlinjer formuleras gällande 
nedbrytningar och strukturer. Då det allra viktigaste är att alla gör på 
liknande sätt för att kunna jämföra olika projekt. 

Grundprinciper som att alltid använda sig av en budget att mäta mot för att 
undvika dåliga EVM-värden hade då kunnat upptäckas tidigare. I och med 
att studiens fallföretag inte hade lagt in en budget under vissa månader har 
detta medfört att mätningar under denna period inte har haft något Planned 
Value, PV. Vilket resulterat i dåliga eller obefintliga EVM-värden.  

Riktlinjer på hur strukturen ska se ut i de olika delprojekten har varit 
obefintliga. Detta har resulterat i att varje projekt har en unik struktur och att 
det har varit svårt att aggregera upp detta på högre nivå för att kunna se en 
bra översiktsbild på vad hela verksamheten har för status i kostnader, tid och 
tekniskprogress.  

Detta tyder på att organisationer kan behöva bygga om sin struktur efter vad 
de vill mäta på, som till exempel efter vad ett kontrakt innefattar. Som i 
exemplet med ett husbygge. Istället för att mäta på hur mycket tid och 
resurser varje hantverkare gjort av med så kan de mäta på hur mycket 
resurser och tid som erlagts för varje funktion, exempel ”golv” enligt Figur 
6.1.  

I en flexibel verksamhet där planer hela tiden ändras, så är Rolling Wave en 
bra metod att använda sig av. Vid en startad aktivitet ska denna inte flyttas i 
tid för att försöka ”fuska” sig till bättre värden. Utan mer ta lärdom vad det 
var som inte föll in som det skulle och ta med det till nästa gång en plan 
läggs. En detaljnedbrytning av ett Work Package borde göras på de 
kommande paket som ligger inom en 3 månaders period (närzonsplanering). 
Arbete längre fram i tiden, där mer osäkerhet finns, bör planeras som grövre 
Planning Packages, som bryts ner till mindre arbetspaket då de närmar sig 
sitt startdatum.  

För att ha koll på sina projekt bör aktiviteter uppdateras varje månad. Om 
detta inte skulle göras så blir konsekvenserna att ingen progress kommer in 
och EV-mätningarna blir hackiga enligt figur 5.4.  

Det är viktigt att hitta ett gemensamt sätt att strukturera sina projekt så att 
det kan aggregeras uppåt i strukturen. Alla bör göra på samma sätt för att 
kunna jämföra sina EVM-tal mot varandra. Självklart är det viktigt att det 
görs en god planering och att EVM-värdena blir bra. Ibland sker det 
oförutsedda händelser som gör att det inte går som planerat. Skulle detta ske 
så kan organisationen ta lärdom av vad som gick fel och ha med det i 
beaktning när nästa projekt planeras. Earned Value Management ska vara ett 
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hjälpmedel till att förbättra sin planeringsförmåga, därför ska hela tiden en 
uppföljning göras med rapporter som förklarar utförligt vad som inte har 
fungerat vid mindre bra värden.  

Studiens problemformulering grundade sig i att identifiera de avgörande 
faktorerna för att på ett korrekt sätt kunna mäta prestation i komplexa 
projekt. I studiens fall presenteras faktorer för att på ett korrekt sätt använda 
sig av prestationsmätningsmetoden Earned Value Management, EVM:  

• En gemensam nedbrytning i WBS, där alla delprojekt har liknande 
struktur. Alla delprojekt skall mäta på samma sätt, så det går att 
jämföra. WBS:en bör vara uppbyggd på ett sätt som skapar värde för 
organisationen. 

• Metoden Rolling Wave vid planering av längre projekt kan med 
fördel användas för att undvika onödigt planeringsarbete och minska 
administrativ arbetsbörda när planer förändras. 

• Budget och resurser måste finnas nedbrutet till den nivå i WBS:en 
som EVM-mätningarna är tänkta att utföras på.  

• Progress i Earned Value, EV, hos ett Work Package eller en aktivitet 
bör följas upp varje månad för att kunna följa upp ett projekt. Detta 
genom att komma överens inom organisationen för val av 
gemensamma mätmetoder av EV och hur milstolpar skall placeras. 

• Rapportering av EVM-nyckeltal bör ske varje månad till en högre 
organisationsnivå för att kunna se om ett projekt går som det är tänkt. 
Rapporteringen möjliggör att tidigt kunna se i ett projekt om 
korrigerande åtgärder behövs för att hålla sina parametrar.   

• Uppföljning av projekt för att lära sig från tidigare misstag som har 
påverkat förseningar och budgetöverskridning.   
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Bilaga 1: Intervjusschema och kurser 

Studien har utförts på avdelningen Flygprov. De avdelningar där andra 
personer intervjuats kommer inte att nämnas vid namn pga. sekretesskäl. 

Löpande möten har skett med handledare Pär Olovsson på Flygprov.  

Tabell 1: Intervjuer, Saab Aeronautics 

Nr. Avdelning Roll Datum Tid 

1 XX Projektcontroller 26/3 & 26/4–18 30+60 min 

2 Flygprov Projektledare 27/3–18 60 min 

3 Flygprov Projektledare 27/3–18 60 min 

4 Flygprov Projektcontroller & projektcontroller 28/3–18 60 min 

5 Flygprov Sektionschef & Manager 4/4–18 60 min 

6 Flygprov Projektledare 5/4–18 60 min 

7 Flygprov Projektägare/projektledare 5/4–18 60 min 

8 Flygprov Projektrådgivare 6/4–18 60 min 

9 Flygprov Projektledare 9/4–18 90 min 

10 XX Stabschef/ekonomichef 10/4–18 60 min 

11 Flygprov Provingenjör 11/4–18 60 min 

12 XX Projektcontroller 11/4–18 60 min 

13 XX Projektledare 13/4–18 60 min 

14 XX Projektledare 16/4–18 60 min 

15 XX Projektcontroller 16/4–18 60 min 

16 XX Projektplanerare 23/4–18 60 min 

17 XX Projektledare 17/5–18 60 min 

18 XX Projektkvalitetschef 7&18/5–18 60+60 min 

 

Tabell 2: Kurser, Saab Aeronautics 

 

Nr. Ämne Datum Tid 
1 Earned Value Management, EVM 7/3–18 1 dag 
2 Antura Projects 14&15/5–18 1,5 dagar 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Allmänt 
1. Vad har du för position? 
2. Hur länge har du suttit på … 

a. Flygprov? 
b. Denna tjänst? 

3. Hur många projekt sitter du med i idag? 
4. Hur involverad är du EVM? 
5. Vad skulle du säga fungerar med ert sätt att arbeta med EVM idag? 

a. Vad fungerar bra? 
b. Vad fungerar dåligt? 

6. Vad var det främsta problemet med att införa EVM hos er? 
7. Har ni fått rätt förutsättningar för att lyckas? 
8. Vad anser du vara nyckelpunkter för att arbeta med EVM? 

Planering 

9. Hur ser din planeringsstruktur ut idag? 
a. Vad skulle du vilja ändra? (Med rätt förutsättningar) 

10. Finns där buffertar i form av tid och pengar? Hur ser dessa ut/beräknas? 
a. Vad händer med era resurser om projektet skjuts i tid? 

11. Beräknar ni sannolikhet/risk när ni planerar en aktivitet? Isåfall, hur? 
12. När du skapar din WBS, följer du någon viss struktur (storlek, längd)?  

a. Arbetar du någonting med ”Rolling Wave”? 
13. Hur tänker du när du sätter milstolpar?  
14. Hur tillsätter du resurser? (Erfarenhet, data från tidigare projekt) 

Styrning 
15. Hur använder du EVM för att styra dina projekt? 
16. Hur ofta rapporterar du dina värden? 
17. Vad är den vanligaste åtgärden för att få ett projekt/aktivitet klart i tid?  
18. Vad anser du är den vanligaste anledningen att en aktivitet skjuts upp?
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Bilaga 3: ANSI/EIA-748 Earned Value Management System, EVMS 

Översatt till svenska, sammanfattad och tolkad av författarna (DoD, 2015) 

 

ORGANISATION 

1. Definiera WBS  

§ Se till så att hela scopet och alla dess aktiviteter är väldefinierat och är 
tilldelad till den/de ansvariga i organisationen.   

§ Underlättar kommunikation  

§ Arbetsschema/nedbrytning  

§ Bryt ner projektet i en WBS, där varje del omfattar ett 
specifikt Scope of Work (SoW) på ett sådant sätt att det ger stöd för en 
effektiv projektledning.  

§ Ska innehålla beskrivning om tekniskt utförande och dess kostnad för 
varje element.  

 

2. Definiera OBS  

§ Vem ska utföra det definierade arbetet?  

§ Organisationsschema/hierarki  

§ Innehåller alla beståndsdelar inom organisationen. 

 

3. Samordna projektledningsprocessen 

§ Samordna planering, schemaläggning, budgetering, arbete 
(work authorization) och kostnadsackumulering.   

§ För att kunna fastställa Performance Measurement Baseline (PMB), följa 
arbetsutveckling och samla faktiska kostnader.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Bilaga 3: sid2:(10) 
Kanmert, Lindh & Welin 

4. Hantering av omkostnader (indirekta kostnader)  

§ Se till att programansvarig vet vem inom företaget som är ansvarig för 
fastställande, godkännande, hantering, kontroll på och resurstilldelning 
för omkostnadsbudgetar (indirekta kostnader).  

 

5. Samordna WBS och OBS för att skapa Controll Account  

§ För att fastställa ansvar för ett specifikt Scope of Work och underlätta 
tids- och kostnadsprestation.  

 

PLANERING, SCHEMALÄGGNING OCH BUDGETERING  

6. Schemalägga arbete   

§ På så sätt att arbetsföljden beskrivs och visar 
beroendeförhållandet mellan viktiga uppgifter.  

§ Kan åstadkommas med en Integrated Master Schedule (IMS), behövs för 
att fastställa en hållbar PMB.  

 

7. Identifiera produkter och milstolpar för progressbedömning  

§ I syfte för att säkerställa det planerade schemat och att skapa objektiva 
relationer/observationer mellan teknisk progress och presterande 
progress, dvs. resultatet av arbetet som gjorts hittills mot vad som skulle 
vara gjort hittills.   

§ Skall ge tidiga indikationer av problem och möjligheter inom scopet.  

§ I syfte att kunna identifiera objektiva kriterier för mätning kopplade till 
dess tekniska indikationer.   

§ De tekniska kriterier och prestations 
indikationer måste vara objektiva och aktuella för scopet.   

 

8. Fastställ Performance Measurement Baseline (PMB)  

§ Etablerar en tidsbaserad budget som går i linje med sin baseline.  
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§ Skall kunna skapa en tids fas och resursplan som ställs mot den 
progress som sedan skall mätas.   

§ Skall bestå av realistiska 
budgetar direkt anknutna till det auktoriserade arbetets scope.   

  

9. Auktorisera och budgetera utifrån kostnadselement  

§ Se till så att alla resurser, utifrån kostnadsdel (arbetskraft, material, osv.), 
är identifierade och budgeterade för godkänt arbete.   

 

10. Bestäm diskret (avskilt) arbete och objektiva mått  

§ Så långt det praktiskt är möjligt, identifiera auktoriserat arbete i 
tydligt avskilda (diskreta) arbetspaket och fastställa budgetar för detta 
arbete i form av pengar, timmar eller andra mätetal.   

 

11. Summera arbetspaket- (Work Package, WP) och planeringspaket-
 (Planning Package (PP) budgetar till Control Account Budget  

§ Jämför summerad Control Account Budget med Budget 
at Completion (BAC).   

§ Control Account agerar som en kontrollpunkt då projektledaren 
analyserar nuvarande prestationen jämfört med planerade budgetar.  

 

12. Level of Effort (LoE) planering och kontroll   

§ Identifiera och kontrollera så att Level of effort (LoE) förhåller sig 
inom definierade tidsintervall och tidsbaserade budgetar.   

§ Enbart den effort som inte är mätbar eller den mätning som inte är 
genomförbar klassificeras som Level of effort (LoE).  

§ LoE är begränsade till de aktiviteter som inte går att planera inom sitt 
WP. Vanligtvis administrativa uppgifter.  
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13. Fastställ budgetar för omkostnader  

§ Definiera och sortera indirekta kostnader för 
varje enskilt organisatoriskt moment som klassas som indirekta 
kostnader.   

§ Bestäm på en lämplig nivå de indirekta kostnader som går att planera och 
hur de skall fördelas ut över projektet.   

§ Eftersom indirekta kostnader inte går att förutspå skall dessa hanteras 
enskilt.  

 

14. Identifiera förvaltningsreserven (Management Reserve, MR) och ej 
distribuerad budget (Undistributed Budget, UB)  

§ En etablerad MR tillåter projektledaren att agera på oförutsedda 
händelser inom scopet under dess genomförande tid.  

§ MR är en budget för hantering av risker och oförutsedda händelser.  

§ Viktigt att MR inte ses som en budget som skall finansiera extra arbete 
eller tillkommande arbete.  

§ MR budget och UB budget hanteras separat.   

§ UB är en budget som tilldelas till de specifika avtal som i nuläget 
inte blivit distribuerade till controll account eller Summary Level Plannin
g Package (SLPPs).  

§ UB innehåller också ämnesområden inom scopet som kan förändras inom 
nuvarande baseline.   

 

15. Förena budgetar och MR till en målkostnad (Target Cost)  

§ Summan av de interna kostnaderna och Management reserve (MR).  

§ Förhandlade kontraktskostnader adderat med icke prissatta arbete skall 
förenas till Contract Budget Cost (Total allocated Budget, TAB).  

§ För att försäkra att målkostnadens värde är spårbart till de interna 
kostnaderna och MR. Så skapas det en gemensam referenspunkt som är 
accepterade och förstådda av alla parter. Referenspunkten skall stödja 
både prestations bedömningar och finansierings krav.  
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§ Summering av alla interna kostnader 
(Control account budget, Summary Level Planning Package, 
Management Reserve och Undistrubuted cost) skapar en giltig jämförelse 
mot kontraktets target cost.  

 

BOKFÖRING  

16. Rapportera direkta kostnader  

§ Rapportering av direkta kostnader skall göras i ett system byggt av 
allmänna metoder för att hantering av bokföring.   

§ Rapportering av förbrukade direkta kostnader görs i syfte för 
att säkerställa att de resurser som använts samlas 
och och registreras enligt redovisningsförfarande.   

§ Direkta kostnader skall debiteras från motsvarande budget där den från 
början är kalkylerad i syfte för att uppnå en effektivare 
prestationsmätning s  

§ Samla kontinuerligt in de direkta kostnaderna under genomförandet för 
att enkelt kunna jämföra Actual Cost of Work (ACWP) 
med Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) för prestation- och 
variansmätning.   

 

17. Summera direkta kostnader efter WBS-element  

§ När en WBS struktur används, sammanfatta direkta kostnader 
från Control Accounts till WBS:en utan att tilldela ett enda 
Control Account till två eller flera WBS:er.   

§ För att försäkra att direkta kostnader rapporteras och att tillhörande WBS 
analyseras på en högre nivå skall enbart kostnaderna tillhörande denna 
specifika WBS tas med.  

§ Direkta kostnader skall summeras på den lägsta definierade nivån 
inom WBS:en utan att fördelas till två eller till högre nivåer 
inom WBS:ens element.  
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18. Summera direkta kostnader efter OBS-element  

§ Summera direkta kostnader från Control Accounts till OBS:ens element 
utan att tilldela ett enskilt Control Account till två eller flera OBS 
element.   

§ En korrekt summering av direkta kostnader av OBS elementen förser 
ledningen att kunna överblicka vilka nuvarande 
kostnader som uppkommit i produktionen/tjänsten.  

§ Direkta kostnader samlas på en minimumnivå till tillhörande 
Control Account och summeras succesivt till högre OBS nivåer för 
rapportering och prestations mätning.  

  

19. Rapportera/fördela indirekta kostnader  

§ Rapportera alla indirekta kostnader som skall fördelas ut under projektet 
som stämmer överens med omkostnadsbudgeten.   

§ Används i syfte för att försäkra att alla indirekta kostnader fördelas på ett 
noggrant och konsekvent sätt till tillhörande kontrakt.  

§ Att anslå indirekta kostnader till ett program som överensstämmer med 
den nivå där överliggande budgetar har fastställts möjliggör analys av 
avvikelser (budgeterade värden för indirekta kostnader i förhållande till 
de faktiska indirekta kostnaderna) och möjliggör en potentiell åtgärd för 
att styra dessa kostnader.   

§ Policys skall försäkra att fördelade kostnader till en produkt/tjänst är 
densamma för liknande produkt och tjänster.  

  

20. Identifiera enhets- och andelskostnader   

§ Riktar sig mot produktion, berör inte studien. 

  

21. Spåra och rapportera materialkostnader/kvantiteter  

§ Görs för att skapa en noggrann kostnadsstruktur och tilldelning av 
kostnader till Control Accounts som överensstämmer med budgetar.  

§ Använder sig av kända, acceptabla kostnadsberäkningstekniker.   
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§ Registrering av kostnader för utfört arbete skall göras under samma 
period som Earned Value mäts och under förutsättningar att det passar in 
i tiden för involverade material. Aldrig tidigare än mottagandet av 
materialet. 

§ Allt material som köpts in och det som lagras skall vara inkluderat i sina 
beräkningar.   

§ Görs i syfte för att försäkra att materialkostnaderna är noggrant 
insamlade från bokföringssystemet och överförda till dess EVM-
system för att kunna jämföra dessa kostnader med motsvarande budget 
och genomfört arbete.  

§ Gör också i syfte för att inköpt material redovisas i 
kontraktsavslutningen.  

  

ANALYSERING OCH RAPPORTERING  

22. Beräkna tids- och kostnadsskillnad (Schedule Variance SV 
och Cost Variance CV)  

§ Minst varje månad skall informationen från Control Accounts och andra 
nödvändiga områden för projektledningen kontrolleras mot Actual Cost 
(AC).  

§ En jämförelse skall göras mellan planerad budget och den budgeten som 
skapas efter färdigställt arbete. Denna jämförelse skapar en 
schemavarians.   

§ En jämförelse skall göras av den planerade upptagna budgeten mot de 
faktiska direkta kostnaderna för samma arbete. Detta skapar en kostnads 
varians.  

§ Görs i syfte för att få en noggrann prestandamätning på kostnader och 
schema.   

  

23. Analysera signifikanta varianser/skillnader  

§ Identifiera minst varje månad den signifikanta skillnaden mellan planerad 
och faktiska schemaprestandan och de planerade kostnader mot faktiska 
kostnader. Därefter analysera orsaken till variansen.  

§ Denna typ av analys möjliggör att planera hur framtid prognoser kommer 
att se ut.  
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§ Denna analys möjliggör också att ta till åtgärder för variansen i syfte för 
att hålla sig till planen.   

 

24. Analysera indirekta kostnadsskillnader (Cost Variances)  

§ Identifiera budgeterade och tillämpade (eller Actual cost) kostnader på en 
nivå och frekvens som behövs för att ledningen skall kunna hantera en 
effektiv kontroll tillsammans mot betydande varianser.  

§ Görs i syfte för att lokalisera variansen av indirekt kostnader 
regelbundet och lokalisera deras inverkan på de totala kostnaderna.  

§ Möjliggör då variansen är bekräftad att ta till framtidmedel för 
att minska denna kända varians.  

  

25. Samla prestationsdata och varianser/skillnader för rapportering till 
ledning 

§ För att skapa insikt för ledningen och rapporteringskrav från kund.  

  

26. Implementera korrigerande åtgärder  

§ Implementera åtgärder från informationen i EVM mätningarna.  

§ Görs i syfte för att säkerställa att alla nivåer inom projektet granskar sin 
prestandamätning, genomför korrigerande åtgärdsplaner och använder 
information som beslutsunderlag.  

§ Korrigerande åtgärder görs då programansvarig lokaliserat en tillräckligt 
signifikant kostnads- eller tidsvarians som kräver en förbättring.   

§ Målet är att identifiera varians, därefter eliminera den enligt sin 
åtgärdsplan.  

§ En åtgärdsplan skall svara på vad, hur, vem och när skall en åtgärd 
göras. Att finna dess rotorsak och minimera dess påverkan på projektets 
genomförande.  
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27. Upprätthåll Estimate at Completion (EAC)  

§ Hela tiden uppdatera EAC baserat på hittills prestanda.   

§ Jämför med PMB.  

  

REVISIONER OCH UNDERHÅLL AV DATA   

28. Införliva förändringar tidsenligt  

§ Rapportera direkt effekterna av förändringar såsom i budget och 
schema för alla berörda parter.   

§ Som första åtgärd vid en förändring skall det först omförhandlas om 
den kontrakterade budgeten.  

§ Snabba och korrekt införande av kontraktsförändringar i budgetar och 
scheman i PMB upprätthåller baselines integritet.   

  

29. Upprätthåll Baseline och förena budgetar   

§ Förena de aktuella budgetarna med tidigare budgetar då det 
gäller förändringar i det auktoriserade arbetet och gör en omplanering om 
så behövs.  

§ Nuvarande budgetar måste förenas med tidigare budgetar när det gäller 
ändringar i arbetsomfattningen, resurser, scheman, priser så att effekterna 
av en kontraktsförändring och omplanering av projektets tillväxt är 
synliga för alla intressenter.  

§ Det kan vara nödvändigt att göra en intern omplanering inom scopet för 
det specifika kontraktet (CBB) eller Total Allocated Budget (TAB) för att 
kompensera kostnad, schema, tekniska problem då nuvarande plan anses 
orealistisk.  

  

30. Kontrollera retroaktiva förändringar  

§ Sådana förändringar som kan ändra tidigare rapporterade faktiska 
kostnader, resultatvärde eller budgetar.   
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31. Förhindra obehöriga revisioner   

§ Förhindra obehöriga revisioner i kontraktsbudgeten (CBB).   

§ Disciplinerade baseline-förändringar hjälper projektledaren att bibehålla 
relationen mellan Total Allocated Budget (TAB) och värdet av 
kontraktet.  

§ Obehöriga revisioner kan resultera att baseline budget eller schema 
överskrider CBB. CBB är ett kontrollerat värde som inte kan förändras 
utan kundens samtycke.   

  

32. Dokumentera förändringar 
av Performance Measurement Baseline (PMB)  

§ Görs i syfte för att säkerställa förändringar i 
prestandamätning i baseline.   

§ Skapar nya riktlinjer för hur teknik, scheman och kostnader skall hanteras 
så att alla gör på samma sätt. En standard skapas och uppdateras 
kontinuerligt för att få rättvis prestandamätningar inom baseline. 
Alla måste hantera åtgärder på samma vis inom baseline.  

§ PMB skall alltid reflektera mot den mest aktuella planen som genererar 
bäst prestation.  

§ Godkända ändringar skall införlivas i PMB och dokumenteras innan 
påbörjat arbete.  

§ Ändringar som gjort i PMB:en måste vara spårbara och dokumenterade.  
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Bilaga 4: Ordlista – ANSI/EIA-748 (EVMS) 

(DoD, 2015) 
 

§ Actual Cost for Work of Performed (ACWP)  

De faktiska kostnader som uppkommit och registrerat i dess EVM 
system av hittills genomfört arbete (hittills använda 
kostnader/resurser) inom en given tidsperiod. ACWP återspeglar dessa 
kostnader till ett värde i dess EVM system.  

  

§ Budget at Completion (BAC)  

Summan av alla de etablerade budgetar i kontraktet tillhörande   

  

§ Baseline  

Se Performance Measurement Baseline (PMB).  

  

§ Budget Cost for Work Performed (BCWP)  

Summan av budgetar för de arbetspaket som genomförts 
och ett korrekt antal av öppna (pågående) arbetspaket, adderat med 
tillämpliga budgetar av LOE och fördelad effort. Uttrycks som ett värde för 
en specifik tidsperiod.  

  

§ Budget Cost for Work Schedule (BCWS)  

Den kalkylerade kostnaden för det planerade arbetet.  

  

§ Contract Budget Base (CBB)  

Summan av de förhandlade kontraktskostnaderna adderat med de beräknade 
kostnaderna för icke prissatt arbete. Detta representerar den 
totala summan av performance measurement budget som anslås vid 
kontraktsarbete.   
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§ Control Account (CA)  

Control Account är skärningspunkten mellan ett WBS element och ett OBS 
element som representerar en del av programmets scope tilldela en specifik 
programledare. Control Account är den lägsta nivån där teknisk-, schema- 
och kostnadsansvar föreligger.  

  

§ Cost Variance (CV)  

En metrisk siffra som visar Cost Performance erhållen från EVM data. Det 
är den matematiska differensen mellan BCWP och ACWP. Ett positivt värde 
indikerar önskat värde och ett negativt värde indikerar ett oönskat 
värde. Uttrycks i ett värde för en specifik tidsperiod.  

  

§ Direct Costs  

Alla kostnader som specifikt kan identifieras med ett enda kostnadsobjekt.  

  

§ Estimate at Completion (EAC)   

Nuvarande beräknade kostnader för programmets auktoriserade arbete. Det 
detsamma som Actual Cost of Work Performed (ACWP) adderat 
med Estimated to Complete (ETC) för återstående arbete. EAC inkluderar 
inte vinst eller avgifter.  

  

§ Indirect Costs  

Kostnader som inte kan identifieras till ett specifikt program eller 
aktivitet och som måste kontrolleras och budgeteras på en högre funktionell 
nivå.  

  

§ Integrated Master Plan (IMP)  

En händelsestyrd plan som dokumenterar vad som nödvändigtvis måste 
uppnås för att färdigställa arbetet och knyter varje enskild färdighet som 
en viktig programhändelse.  
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§ Integrated Master Schedule (IMS)  

Ett integrerat nätverksschema som innehåller de 
nödvändiga aktiviteterna (detaljerat beskrivna) för att kunna uppnå objekt 
inom programmet. Då IMS paras ihop med IMP skapas det då 
ett tidsintervall som behövs för att uppnå specifika kriterier i tillhörande 
IMP.  

  

§ Management Reserve (MR)  

En summa av den totala budgeten som erhålls av programansvarig i syfte för 
att kunna kontrollera programmets genomförande och framtida risker.  

  

§ Performance Measurement Baseline (PMB)  

En tidsbaserad resursplan som ställs mot/jämförs 
mot hittills uppnått auktoriserat arbete, dvs. en mätning.   

  

§ Schedule Variance (SV)  

En metrisk siffra som visar schemaprecision i programmet. Det är den 
matematiska differensen mellan BCWP och BCWS. Ett positivt värde 
indikerar önskat värde och ett negativt värde indikerar ett oönskat värde.   

  

§ Summary Level Planning Package (SLPP)  

En samling av det långsiktiga arbetet som i nuläget inte är 
möjlig att identifiera på en Control Account nivå, men som i 
nuläget kan distribueras ner till en WBS struktur (Därför är det inte en 
”Undistributed Budget”).  

  

§ Total Allocated Budget (TAB)  

Summan av alla de budgetar som ingår i kontraktet. TAB 
innehåller Performance Mesurement Baseline (PMB) och Management Rese
rve (MR).  
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§ Undistributed Budget (UB)  

En budget som är förknippad med ett specifikt arbetes scope eller 
kontraktsändringar som ännu inte blivit distribuerade till ett 
Control Account eller Summary Level Planning Package (SLPP).   
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