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Sammanfattning 

Processer utgör en verksamhets förmåga att producera, vare sig det gäller produkter eller tjänster. För 
att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna optimera verksamheten eftersträvas att processtyrning 
implementeras i stället för linjestyrning. Därför har detta arbete haft som mål att undersöka mätetal 
och styrformer som är lämpliga att implementera inom processen för projektprocessen ur ett kvalitets-, 
tids- och kostnadsperspektiv. 
 
Primärdata för denna rapport tillhandahölls genom intervjuer med grupp-/enhetschefer samt 
medlemmar i ledningen medan sekundärdata baserades på litteraturstudier. För intervjuer beaktades 
tillförlitlighet, validering och reliabilitet medan litteraturstudier har beaktat publiceringsdatum, 
relevans och ämnesområden. 
 
Projektprocessen hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB består av tre huvudprocesser: “Säljprocessen”, 
“Genomföra och leverera” samt “Avslutning och utvärdering”. Resultaten av primärdata visar att 
samtliga mätetal och styrning sker på övergripande nivå, men för processtyrning så behövs mätetal och 
styrformer nedbrutet på delprocessnivå. 
 
Det är möjligt att uppnå processtyrning på delprocesnivå med hjälp av CRM-Systemet Salesforce som 
är nyligen implementerat i Säljprocessen och Avslutning och utvärderings-processen. Det upptäcktes 
även att Genomförande och leverans-processen saknade ett entydigt projekthanteringssystem. Ur ett 
kvalitets-, tids- och kostnadsperspektiv tillför ett entydigt projekthanteringssystem ökad 
projekteffektivitet och dataunderlag för mätning och förståelse för processerna. Sammanlagt 
rekommenderades 17 mätetal och 2 styrformer vilka agerar som underlag för ökad kundförståelse, 
bidrar till långsiktig förbättring av säljprocessen samt agerar som verktyg för beslutsunderlag. 
 
Slutgiltiga rekommendationer för vidare studier är att initiera en förstudie för ett entydigt 
projekthanteringssystem. Vidare är frekvens en frågeställning som bör behandlas internt, där 
rekommendation görs att IVL Svenska Miljöinstitutet AB har målvärdet att mäta och styra senast 
veckovis. 
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Abstract 
Processes make up the foundation for a company’s capability of producing, whether it is physical 
products or services. For IVL Swedish Environmental Institute AB to be able to optimize itself 
internally, process control needs to be implemented instead of traditional line control. Therefore, this 
project had the goal to research KPIs and control forms that are applicable within the processes from a 
quality-, time- and cost perspective. 
 
Primary data for this report was collected using interviews with Group Managers and members of the 
Management, while secondary data was collected using literature studies. For the interviews, reliability 
and validation were considered. Literature studies have taken publication dates-, relevance and subject 
areas into account upon studying. 
 
The project processes at IVL Swedish Environmental Institute AB consists of three main processes: 
”Sales Process”, ”Accomplishing and Delivering” and ”Concluding and Evaluating”. Results from the 
primary data show that all KPIs and forms of control occur on a general level. However, for process 
control there is a need for KPIs and forms of control on a subprocess-level.  
 
It is possible to achieve process control on a subprocess-level with assistance from the newly 
implemented CRM-System Salesforce, within the Sales-process and Concluding and Evaluating-
process. It was also discovered that the Accomplishing and Delivering process is lacking an 
unambiguous Project Management System. From a quality-, time- and cost perspective, such a system 
delivers increased internal project efficiency and a basis for data-collection for KPIs and understanding 
for the processes. In-total, 17 KPIs and 2 forms of control were recommended, which act as a 
foundation for improved customer relations, continuous improvement and as tools within decision 
models. 
 
Final recommendations for further studies are to initialize a pilot study for an unambiguous Project 
Management System. Furthermore, the topic of frequency of measurement is a matter that needs to be 
discussed internally, where a recommendation is made for IVL Swedish Environmental Institute AB to 
set a target value to measure and control on a weekly basis. 
 
Key-words 
Process control, Industrial Engineering and Management, Business Control, KPI, Metrics, 
Salesforce 
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Förord 

Detta examensarbete(15hp) är ett avslutande kapitel i vår resa inom 
ingenjörsprogrammet (180hp) i maskinteknik med inriktning mot industriell ekonomi 
och produktion på KTH Kungliga tekniska högskolan. 
 
Detta arbete har grundat sig på att individer tagit tid ur deras dagar för att bli 
intervjuade men även den värdefulla handledning som getts under arbetets gång. Därför 
vill vi rikta ett stort tack till samtliga intervjuade och ett särskilt tack till våra handledare 
vilka har gett insiktsfull feedback: 
 
Bertil Wanner, universitetsadjunkt vid KTH Kungliga tekniska högskolan. 
 
Joakim Torén, kvalitets- och miljöchef för IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 
 
Stockholm, 02/7/19 
 
 
 
 
 
 
____________________________                  ____________________________ 
 

    Jakob Iich               Mikael Soltaniha 
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Nomenklatur 

CRM-System  Customer Relationship Management 

CPI Cost Performance Index 

BAC Budgeted Actual Cost 

EAC Estimate at Completion 

Lean Filosofier som fokuserar på kundens intressen och intern effektivisering 

Six-Sigma Filosofier och metod för förbättrings- och kvalitetsarbeten 

Styrform Metod att styra process 

Projektprocessen Består av Säljande av projekt, genomförande och leverans av projekt samt 
avslutning och utvärdering av projekt. 

PV Planned Value

QTC Quality, Time and Cost 
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1.  Inledning  

I detta avsnitt presenteras organisationen IVL Svenska Miljöinstitutet AB tillsammans 
med inledning av projektet och problemet, målet samt avgränsningen. 

1.1 Företagsbeskrivning 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett svenskt och fristående forskningsinstitut inom miljö 
och hållbarhet med cirka 300 anställda. Verksamheten arbetar med framtagning av 
forskningsresultat samt opartiska beslutsunderlag inom både den offentliga samt privata 
sektorn. Verksamheten syftar att lösa miljöproblem både nationellt och internationellt 
för att stödja verksamheter och statliga myndigheter i deras hållbarhetsarbete (IVL, 
2019) 
 
Forskning och utveckling utgör basen för IVL Svenska Miljöinstitutet AB affärsmodell där 
verksamheten arbetar mot ett hållbart samhälle. Verksamhetens vision är att omvandla: 
 

 Vetenskap till verklighet 
 Miljöproblem till möjligheter 
 Linjära processer till en cirkulär ekonomi  

(IVL, 2019) 

1.2 Problembakgrund  

IVL Svenska Miljöinstitutet AB använder i dagsläget olika mätetal som de mäter och styr 
sin verksamhet på. Dessa mätetal används för att blicka på hur pass effektiv 
verksamheten och dess processer är under en specifik tidsperiod. Mätetal är av stor 
betydelse för ledningsgrupper och enhetschefer som genom värdet på mätetalen får en 
enhetlig bild på hur väl verksamheten presterar. Mätningen kan även användas som 
underlag för framtida beslut.  
 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB styrs idag till största del av traditionell linjestyrning men 
har som mål att öka fokus på styrningen och mätningen av sina processer. Denna ändring 
av fokus är av intresse då tidigare resultat visat att företag har fått förståelse till hur 
ändringar i interna arbeten påverkat kunden och att verksamheter direkt kunnat 
observera resultaten av förbättringsarbeten (Egnell, 1994). Att inte undersöka 
möjligheten för effektivitet och generell förbättring med avseende på kostnader (kvalitet, 
tid och pengar) kan resultera i att en organisation inte utnyttjar förmågan att erhålla 
högre produktivitet, högre arbetsengagemang, lägre personalomsättning och 
sjukfrånvaro (Bergman & Klefsjö, 2012). 

1.3 Problemformulering 

Detta examensarbete ämnar att undersöka och besvara problemet gällande vilka mätetal 
och styrformer som är lämpliga att använda för att styra och förbättra IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB:s projektprocess.  

1.4 Mål 

 Identifiera befintliga mätetal och styrformer som IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
använder idag för att styra projekt 

 Föreslå alternativa och/eller lämpliga mätetal baserat på kvalitet, tid och kostnad  
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 Föreslå förbättringar för projektprocessen med avseende på styrformer och 
frekvens av mätning 

1.5 Avgränsning 

 Examensarbetet fokuserar enbart på den operativa delen av projektprocessen 
som består av: 

o säljande av projekt 
o genomförande och leverans av projekt 
o avslutning och utvärdering av projekt 

 Examensarbetet ska endast beakta mätetal och styrformer för projektprocessen 
utifrån ett kvalitets-, tids- och kostnadsperspektiv 

1.6 Metod 

Detta examensarbete har utnyttjat intervjuer samt litteraturstudier som 
datainsamlingsmetoder. För att fastställa ett nuläge har intervjuer med ledningen, 
enhetschefer och projektledare inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB utförts. Totalt 
utfördes 15 stycken intervjuer. Litteraturstudien har använts som faktaunderlag och 
bestått av vetenskaplig litteratur i form av böcker, artiklar samt rapporter. Vid urvalet av 
litteratur har faktorer som publiceringsdatum, relevans och ämnesområden beaktats. 
 
Examensarbetet har utnyttjat modeller som Lean Six-Sigma samt balanserade styrkort 
för att modellera fram mätetal och styrformer som är värdeskapande i verksamhetens 
processer samt är av korrekt balanserad karaktär. Detta har utförts i enlighet med 
organisationens strategi att uppnå långsiktig proaktiv processtyrning.  
 
För att validera projektets resultat samt att måluppfyllelse uppnås har veckovisa 
avstämningar hållits med IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Under dessa avstämningar har 
upparbetat resultat diskuterats för att säkerställa att resultatet är i enlighet med 
organisationens behov samt är implementerbart i dagens arbetssätt ur ett kvalitets-, 
tids- eller kostnadsperspektiv.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt byggs den teoretiska referensramen upp som stöd för analysavsnittet. 
Avsnittet består av fakta och teori inom verksamhetsstyrning, sälj- och projektprocessen 
samt om mätetal. 

2.1 Vad är att Sälja?   

Traditionellt har handlingen att ‘Sälja’ inneburit att leverera produkter och tjänster för 
en köpare i ett utbyte. På senare tid definieras “Sälja” som att bortom att förse leverans 
av produkter och tjänster även bygga upp en meningsfull relation mellan säljare och 
kund. 
 
Att ha en hållbar och långsiktig försäljningsstrategi är att ge investerare, kunder och 
andra intressenter tillit för verksamhetens finansiella del. Därav är säljavdelningar oftast 
en viktig del i en verksamhet och är prestationsmässigt övervakad. (Viio & Grönroos, 
2014) 

2.1.1 CRM (Customer Relationship Management) 

Säljavdelningen har utöver säljandet även målet att behålla befintliga lönsamma kunder 
och hitta erbjudanden i syfte att hämta tillbaka förlorade kunder. För att uppfylla dessa 
mål och syften används Customer Relationship Management-system (CRM-system). 
Dessa CRM-verktyg är särskilt kraftfulla då förmågan för kundanalys finns, men 
samtidigt kan dessa stå som försvarslösa ifall data inte analyseras för bakomliggande 
orsaker till varför kunder förloras (Liu, et al., 2015). 
 
Därför är handlingen att sälja ur ett företagsperspektiv betydligt djupare än en 
transaktion. Kunder står i fokus och den säljande verksamheten eftersträvar att nå 
djupare och mer lönsamma kundrelationer. En lönsam kundrelation är komplex och 
dynamisk snarare än statisk (Homburg, et al., 2012). Att kunna uppfylla kundens krav 
samt att kunden ska stå i fokus är vad som ligger i grund för lönsamma säljstrategier. 
Vidare beskriver Homburg, et al. (2012) metoder för att effektivt behålla kunder: att 
säkerställa kundnöjdhet, erbjuda mervärdestjänster, skapa meningsfulla och lönsamma 
kundrelationer, utnyttja “stamkundsprogram” och skapa barriärer vid byte av 
leverantörer. 
 
CRM-System bygger dels ett fundament till förbättring av kundlojalitet och dels interna 
processer som möjliggör kontinuerlig förbättring genom konstant insamling av data. Det 
finns flera perspektiv i ett CRM-System: marknadsföringsperspektiv, 
försäljningsperspektiv	och	kundnöjdhetsperspektiv.	Baserat på perspektiv är det möjligt 
att plocka ut relevant data för att bidra till en förbättrad lönsamhet.	(Xu, et al., 2002) 
 
Problem med CRM-System kan ske om användare inte accepterar implementeringen, 
antingen motiverat med dålig användarvänlighet eller att systemet inte möter 
verksamhetens mål att kunna förmedla syftet och nyttan. Lösningen som med högst 
effektivitet övertygar medarbetare att ta emot förändring, särskilt med 
implementeringen av CRM-System, är utbildning av systemet. Förändringen måste ske 
“uppifrån-ned” i en organisation så att ledningen kan visa syftet med systemet samt hur 
det kan gynna samtliga i form av förståelse och därmed effektivitet av interna processer 
och kundkontakter. (Xu, et al., 2002) 
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2.2 Säljprocessen 

I samtliga branscher är säljprocessen komplex; känslor, kommunikation och 
personligheter tilläggs som dimensioner i processen (Liu, et al., 2015). Ökad förståelse av 
säljprocessen motiveras med att försäljning av produkter och tjänster direkt påverkar 
organisationens finansiella situation. Större omsättning leder till större vinst vilket inte 
bara är ett tecken på en hälsosam verksamhet för ägare och investerare, men vad som 
även möjliggör expandering av verksamhetens storlek (Roff-Marsh, 2016). 
 
Därav är säljprocessen direkt relevant för en verksamhet - förmågan till verksamhets 
lönsamhet är en faktor baserad på en säljavdelnings prestationer. Exakta säljprocesser 
varierar från organisation till organisation, däremot är det som grundregel tillämpat att 
säljare ackommoderar processerna till köparen (Viio & Grönroos, 2014). 

2.3 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning består av ett styrande baserat på extern observation och intern 
tillämpning med kunden i centrum. I en organisation är information och kontroll inte är 
tillräckligt för att styra korrekt - utan förståelse, lärande och kommunikation bör stå i 
centrum (Hartung & Karlsson, 2008). 
 
Mätning av framgångarna inom projekt och affärsverksamheten är en kritisk del för 
organisationens resultat. Mätning bör ha startpunkter, punkter i framsteg och 
slutpunkter för att minimera risken av att kvalitén i processflödet fluktuerar. Vid för 
stora processfluktuationer uppstår svårigheter för verksamheter att kontrollera deras 
processflöden, vilket bidrar till sämre effektivitet och potentiellt sämre finansiella 
resultat (Kerzner, 2013).  

2.3.1 Fokus på processer 

En verksamhet består av processer som är relaterade och kopplade på ett strukturerat 
sätt som bedriver fram en produkt eller tjänst för att satisfiera organisationens uppsatta 
mål. Dessa processer bedriver arbete och kräver en viss omkostnad för att bedrivas 
framåt (Glykas, 2013). Att kunna sänka dessa kostnader är vad som bidrar till att företag 
både optimerar processer samt reducerar omkostnader (George, 2010). 
 
Traditionellt har metoder för att sänka kostnader i processer varit att antingen direkt 
försöka minska personalkostnader eller att eliminera särskilda processer fullkomligt. En 
alternativ metod är att utnyttja Lean Six-Sigma-filosofier för att eliminera slöserier i 
processer. Med slöseri anses det som inte är värdeskapande för kund samt steg som inte 
behövs i verksamhetens processer för att kunna producera fram produkter/tjänster. 
(George, 2010)  
 
Anledningen till att Lean och Six-Sigma kombinerats är för att Lean-perspektivet är 
effektivt för att eliminera slöserier i processer. Medan Six-Sigma-perspektivet utnyttjas 
för att finna rotorsaker och eliminera	variation i processflöden. Project Management 
Institute Inc. (2013) tyder på att detta kan uppnås genom standardisering, regelbunden 
mätning, styrning och kontinuerlig förbättring av processerna. 

2.3.2 Problematik vid tillämpning av styrformer inom processer 

Harmon (2014) tyder på svårigheter och problem vid implementering-, förändring- 
och/eller styrning av processer. För att kunna styra är kommunikation samt planering 
mellan ledning och operativa medarbetare essentiell. Vidare kategoriseras problem som 
kan uppstå vid styrning i bland annat tre övergripande kategorier: Planerings- och 
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organisationsproblem (1), Kommunikationsproblem (2), Monitorerings- och 
styrproblem (3). 
 
Inom planerings- och organisationskategorin är det vanligt att data som processägaren 
får innehåller en stor mängd irrelevant information som inte ger tillräckligt kvalitativt 
underlag för att kunna bedöma och prognostisera. Tidsramar och budgetar riskerar att 
bli felaktiga och blir då en bidragande del till felaktig styrning i processerna. (Harmon, 
2014) 
 
Kommunikationskategorin består oftast av gränssnittet eller direkta kommunikationen 
mellan ledare och arbetare. Här riskeras bland annat att arbetare inte förstått 
innebörden och målet med processen i fråga. Att kunna indikera att varje steg innehåller 
ett syfte ger oftast högre förståelse till varför steget är viktigt, därför är det särskilt 
viktigt att kunna förmedla med den operativa medarbetaren när behovet för ändringar i 
processerna erfordras. Om inte detta görs finns risk i att medarbetaren arbetar mot ett 
mål som är i konflikt med processens syfte och mål. (Harmon, 2014) 
 
Monitorering- och styrningsproblem är det empiriska-, kvantitativa underlag som saknas 
för processägaren att förbättra och faktiskt övervaka processen i fråga. Detta sträcks 
vidare till hur processägarens överordnade ägare mäter prestationer, därav är 
transparens en viktig aspekt. (Harmon, 2014) 

2.4 Mätningar i verksamheter 

Mätning har syftet att indikera hur framgångsrik en verksamhet är vid en viss tidpunkt, 
den riktning som verksamheten är på väg mot samt att ge inblick i hur väl mål uppnås. 
Neely (2010) syftar på att mätning ger underlag till styrning och kontroll av processer. 
Detta underlag är av särskilt intresse inom verksamhetsstyrning, där reducerade 
kostnader och reducerade slöseri direkt bidrar till en ökad vinstmarginal och 
omsättning. (Tonchia & Quagani, 2010) 
 
Ett traditionellt sätt att mäta på har varit att fokusera på finansiella mätningar inom en 
process eller verksamhet för att exklusivt övervaka den finansiella framgången. När fler 
dimensioner, såsom icke-finansiella och humanitära tas hänsyn till i mätningar, ökar 
även kontrollen av processer. (Neely, et al., 2010) 

2.4.1 Balanserade styrkort 

Vid mätning av processer är finansiella mått oftast otillräcklig information för styrning. 
Med utgångspunkten att försöka styra avvikelser i processer i ett så tidigt skede som 
möjligt annars riskerar sena korrigeringar att kräva mer drastiska åtgärder. (Andersson, 
2013) 
 
Balanserade styrkort har som syfte att ta hänsyn till övriga faktorer inom en 
organisation, men agerar även som komplement till de finansiella mål och mått som 
finns. Termen ‘Balans’ syftar på att det ska finnas balans mellan finansiella- och icke 
finansiella mått, kort- och långsiktiga mål och interna samt externa perspektiv. Detta gör 
Balanserade styrkort till en flexibel metod för, bland annat, övervakning av 
verksamheten. Nedan illustreras dessa perspektiv (Andersson, 2013): 
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Figur 1 Perspektiv inom balanserade styrkort (Andersson, 2013) 

Trots att denna modell är flexibel och delvis justerbar, är grundmodellen baserad på fyra 
perspektiv: finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna processperspektivet och 
innovativa perspektivet. Vidare ger författaren exempel på vad som kan ingå för mått på 
dessa perspektiv. För finansiella perspektivet kan det vara lönsamhet eller likviditet. 
Kundvärde, leveranssäkerhet och marknadsandel för kundperspektiv. Kvalitetssäkring, 
anställdas kompetens, hantering av serviceärenden för det interna processperspektivet 
samt antal förbättringsförslag och anställdas inställning till förnyelse för 
innovationsperspektivet. 
 
Genom denna modell är det möjligt att övervaka en verksamhet utifrån relevant 
information som tar hänsyn till aspekter utöver exklusivt finansiella men som ändå är 
kopplade till verksamhetens finansiella resultat. (Andersson, 2013) 

2.4.2 Key Performance Indicators (KPI) 

KPI:er är indikatorer på hur väl en organisation, process eller individ presterar. Det är 
möjligt att klassificera mätetal som operationella, taktiska eller strategiska vilket medför 
att mätetalens tillämpningsområde blir bred. Det är även principiellt fundamentalt för 
mätetal att kunna mäta något som är kontrollerbart, annars kommer KPI:er inte till 
nytta. (Kerzner, 2013) 
 
Vidare diskuterar Kerzner (2013) att KPI:er har syftet att övervaka verksamhetens 
prestation så att en process inte blir okontrollerad. Ifall KPI:er mäts senare än “dygnet-
runt”, dagligt eller senast veckovis tappar KPI:er sin verkan då övervakningen inte längre 
ger syfte. 
 
För att en KPI ska vara effektiv och begriplig måste den vara enkel att läsa av och förstå. 
Som tumregel ska mätetalet vara så simpelt utformat att mätetalet ska kunna läsas och 
förstås av en tredje och oberörd part. Syftet här är att skapa motivation så att 
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information förmedlas snabbt och enkelt vilket även är en viktig karaktäristika för 
KPI:er. (Parmenter, 2015) 
 
Mätetalet ska kunna spåras bakåt till en enhet/ansvarig i företaget. För att KPI:er ska ha 
nytta och beskriva hur prestation påverkar verksamheten, måste KPI:erna ha förmågan 
att individuellt påverka verksamhetens kritiska framgångsfaktorer. Dessutom ska 
KPI:erna vara betydelsefulla för ledningsgruppen samt ansvariga chefer då dessa måste 
ha möjlighet att visa att ett agerande krävs när en process är ur kontroll (Kerzner, 2013). 
 
Vidare argumenterar författaren för varför transparens är särskilt viktigt, inte för att 
hänga ut medarbetare, utan för att inse vilket område som behöver fokus vid ett visst 
tillfälle. KPI:er ska inte uppmuntra negativa handlingar. Vid översyn ska KPI:erna ge 
information så att handlingen som tas i åtgärd är positiv och därmed ger positiva utfall. 
Exempelvis är det negativt ifall KPI:er uppmuntrar till att tillrättavisa personal eller ifall 
KPI:er utformas på ett sådant sätt där lönekostnader indikerar att anställda måste 
avskedas. 
 
Sammanfattning av mätetalen är att dessa har olika karaktäristika som bör beaktas 
under KPI:ernas utformande samt förmåga att indikera vid mätning: 
 

 Behöver inte vara finansiella 
 Frekvens av mätning för effektivitet 
 Ska ha betydelse för ledning 
 Ska vara enkelt att förstå och avläsa 
 Ska ge upphov till styrning 
 Begränsning av negativ teampåverkan 

(Parmenter, 2015) 

2.5 Styrform för kvalitetssäkring inom projektprocesser 

Bergman & Klefsjö (År) definierar begreppet “kvalitet” som: 
 
”Kvaliteten	på	en	produkt	är	dess	förmåga	att	tillfredsställa	och	helst	överträffa	kundernas	

behov	och	förväntningar”. 
 
Basu (2014) argumenterar för att kvalitetsarbeten inom processer oftast är 
väldefinierade men att det saknas formella modeller för kvalitetsstyrning, särskilt inom 
projektledning. 
 
Vidare fortsätter Basu (2014) att bygga upp en modell specifikt för projektledning med 
utgångspunkt ur definitionen av kvalitet: Innan ett projekt initieras ska det finnas ett 
kvalitetshanteringssystem. Under- och delvis efter ett projekt genomförts ska det finnas 
procedurer för kvalitetsgranskning som bidrar till slutresultatets kvalitet, genom 
effektivt utformade dokument, checklistor och kontinuerlig förbättring genom revision. 
  
Tillhörande prestationsmått är även viktigt att utforma kring de fyra principerna inom 
Balanserade styrkort (Se avsnitt 2.4.1). Här argumenterar Basu (2014) att det är särskilt 
viktigt att dessa mått möjliggör projektledaren/chefen att vidta åtgärder när avvikelser 
indikeras, men även att kunna visa vad för prestationer som uppnåtts i efterhand, 
exempelvis när ett projekt är färdigt. 
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2.6 Intervjuform 

För att kunna erhålla korrekt information som är relevant till en undersöknings syfte, 
bör kvalitativ metod väljas, anpassas och tillämpas beroende på varje unik situation. Det 
finns olika metoder för att organisera kvalitativa undersökningar. Bland annat finns det 
standardiserade-, semi-strukturerade- samt ostrukturerade intervjuformer. (Ricci, et al., 
2018) 
 
Det finns preferens för den semistrukturerade intervjuformen. Fördelar finns i att 
intervjuer förblir öppna nog att diskutera relaterade problemområden samtidigt som 
intervjuare behålls neutral och opartisk. (Ricci, et al., 2018) 

2.6.1 Semistrukturerad intervjumetod 

En semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjuaren utför intervjun enligt 
förbestämd struktur och frågor. Under intervjun finns det dock fortfarande utrymme att 
föra diskussioner som går bortom den förbestämda strukturen och frågorna så länge 
diskussionen fortfarande berör det huvudsakliga ämnet. (Opdenakker, 2006) 
 
Semistrukturerade intervjumetoden tillbringar fördelar i att: 
 

1. Göra det möjligt att föra diskussion kring frågor 
2. Ha inslag av stängd karaktär för att erhålla konkret data/fakta 

 (Opdenakker, 2006) 
 
För att denna intervjuform ska vara effektiv och tillbringa värdefull information måste 
den anpassas till fokusgruppens kunskaper. Därför finns det inga särskilda riktlinjer för 
att strukturera en standardform av denna metod. Däremot visar studie att dessa typer av 
intervjuer tenderar att generera värdefulla resultat som samtidigt de är omtyckta av 
intervjuade. Då används standardiserade aspekter, exempelvis strukturering enligt ämne 
och tidseffektivitet för att implementera en standardiseringsaspekt som kan bidra till en 
formell nivå av diskussion. (Ricci, et al., 2018) 

2.7 Tillförlitlighet av datainsamling 

I detta avsnitt diskuteras hur tillförlitlighet tillbringas genom validitet, reliabilitet och 
objektivitet till en kvalitativ datainsamling.  

2.7.1 Validitet 

Djurfelt et al (2018) definierar begreppet validitet enligt följande:  
 
“Validitet	avser	undersökningens	begreppsmässiga	och	teoretiska	relevans,	dvs.	hur	väl	de	

frågor	vi	ställer	till	våra	intervjupersoner	ger	svar	på	det	vi	vill	undersöka.”	
 
Denna definition innebär att övergången från uppbyggd teoretisk referensram ska 
översättas till frågeställningar, samt eventuellt leda till diskussioner. Ifall en 
undersökning har låg validitet finns en risk att systematiska fel uppstår i senare skede 
och består därför av mindre tillförlitlig information. (Djurfeldt, et al., 2018) 

2.7.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet beskriver hur väl datainsamling utförs i form av tillförlitlighet, 
kvalitet och konsistens vid mätning. Björklund & Paulsson (2012) beskriver 
triangulering som metod för att öka reliabiliteten (och validiteten). Triangulering 
innebär att mätning och datainsamling måste utföras genom minst två olika metoder vid 
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genomförandet av en studie för att säkerställa att samma resultat erhålls. Författarna 
påpekar även specifikt för kvalitativ datainsamling där intervjuer hålls att den 
intervjuade individen kan ge upphov till undermåliga var och tankar ifall upprepning 
sker i form av intervjumetoder. (Björklund & Paulsson, 2012) 

2.7.3 Objektivitet  

Objektivitet är ett begrepp som betecknar ett neutralt och opartiskt förhållningssätt där 
subjektiva åsikter och värderingar exkluderas från studierna som genomförs. Enligt 
Björklund & Paulsson (2012) är objektivitet en central aspekt att beakta vid utförandet 
av en kvalitativ studie och beskriver därmed tre kriterier att ta till hänsyn vid utförandet 
för att höja objektiviteten:  
 

1. Inga sakfel 
2. Inget snedvridet faktaurval 
3. Undvikande av värdeladdade ord 

(Björklund & Paulsson, 2012) 
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3. Genomförande  

Examensarbetet inleddes med en introduktion (1) med handledare på IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB där projektgruppen blev informerad om verksamhetens övergripande 
mål, arbetssätt, processer samt problemområden som projektet skulle beröra. Detta 
möjliggjorde att projektgruppen i ett tidigt skede kunde få en överblick på vad projektet 
skulle innefatta och kunde redan då skapa sig en övergripande helhetsbild.  
 
För att erhålla vägledning samt säkerställa att projektet uppnådde satta mål har 
veckovisa avstämningar hållits med handledare från både KTH samt IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB. Dessa avstämningar bidrog till att projektgruppen fick kontinuerlig 
feedback på det utförda arbetet vilket skapat förutsättningar för projektgruppen att 
reflektera över arbetet samt planera inför de kommande faserna. I projektgruppen har 
dagliga interna möten hafts för att fördela kommande arbetsuppgifter men även för att 
stämma av att de tidigare arbetsuppgifterna utförts korrekt. På så sätt har 
projektgruppen fått daglig intern feedback för det arbete som producerats.  
 
För att samla in relevant data har en litteraturstudie samt intervjuer utnyttjats. 
Litteraturstudier (2) har utförts kring verksamhetsstyrning, processutveckling, 
processtyrning, mätetal, balanserade styrkort samt Lean Six-Sigma. Främst har Lean Six-
Sigma metodologin utnyttjats för att kunna förstå processer och moment som inte är 
värdeskapande. En stor del av litteraturstudien för detta examensarbete har varit 
mätning inom processer och processtyrning med styrformer, alltså metodik för att styra 
en process.  
 
Intervjuerna (3) utfördes med ledningen, enhetschefer och projektledare inom IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB med syftet att fastställa en nulägesanalys (4) av verksamheten 
och på så sätt identifiera projektets baslinje. Totalt utfördes 15 stycken intervjuer med 
anställda inom organisationen för att erbjuda projektgruppen ett bredare perspektiv på 
arbetet. Under denna fas (samt litteraturstudien) bearbetades och itererades flera olika 
lösningar (5) fram av projektgruppen och förmedlades under intervjuerna för att 
säkerställa behovsuppfyllelsen (6) och på så sätt utvärdera att lösningarna möter 
kvalitet-, kostnad- och tidskraven.  
 
Intervjuerna som hölls var baserade på en semistrukturerad intervjumetod med inslag 
av stängd karaktär. För att öka validiteten av den kvalitativa datainsamlingen 
differentierades intervjufrågorna genom att anpassas till den enskilda intervjuades 
kompetens och tjänstebefattning. Genom detta var det möjligt att undersöka 
underliggande orsaker ur andra synsätt inom verksamheten. Svårigheter kan uppstå för 
den intervjuade att bidra med väletablerade åsikter och fakta för detta arbete och dess 
problematik såvida de inte har komplett förståelse i förväg. Därför skickades agenda ut 
till varje intervjuperson i förväg senast en dag innan intervjutillfället. 
 
För att erhålla högre reliabilitet i detta arbete har likartade intervjumetoder medvetet 
undvikits för individer som har blivit intervjuade vid flera tillfällen. Detta har varit 
särskilt viktigt då detta arbete har krävt omfattande information som är 
sammanhängande. För att uppnå objektivitet utformades intervjufrågorna på ett 
opartiskt sätt där värdeladdade ord medvetet undvikits för att minimera tydliga 
värderingar och ställningstagande. Dessutom har ingen data exkluderats eller 
manipulerats för att gagna en särskild agenda.  
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Lösningarna som var i enlighet med uppsatta målen presenterades som resultat och 
analys (7) och avslutades med en sammanbindande slutsats (8). Examensarbetet 
avslutades genom en muntlig presentation (9) av det färdigställda examensarbetet för 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 
 

 
Figur 2 Processkarta över genomförandet av examensarbetet 
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4. Nulägesanalys  

I detta avsnitt redogörs IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s projektprocess samt mätetal och 
styrformer som finns idag. Informationen i detta avsnitt har baserats på intervjuer med 
anställda samt material som försetts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.  

4.1 Projektprocessen 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB definierar sin operativa projektprocess enligt figur 2. Den 
omfattas av säljande av projekt, genomförande och leverans av projekt samt avslutning 
och utvärdering av projekt. Dessa processer mäts och styrs individuellt med respektive 
mätetal och styrformer. (IVL, 2019) 
 

 
 

Figur 3 IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s projektprocess 

4.2 Säljande av projekt 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har tidigare erfarenhet av sålda projekt som format 
dagens synsätt av säljprocessen. Säljprocessen är ett fundamentalt steg för projektens 
framgång då den sätter grunden för hur projektet ska utföras vilket påverkar det dagliga 
arbetet samt kvalitén av leveransen till kund. IVL Svenska Miljöinstitutet AB strävar efter 
att sälja in projekt på ett korrekt sätt där rätt förutsättningar möjliggörs för att leverera 
projekt med den kvalitet som beställaren förväntar sig. (IVL, 2019) 
Säljprocessen illustreras nedan i figur 3. 

 
 

Figur 4 Delprocesser inom Säljprocessen 

Säljprocessen delas in i följande fyra steg: 
  

1. Beslutssteget: Att ta beslut ifall ett försök till införsäljning ska ske eller inte. Detta 
steg måste godkännas av en enhetschef och har två syften - det första är att se till 
att IVL Svenska Miljöinstitutet AB använder sina interna resurser korrekt. Det 
andra syftet är att säkerställa att inte en liknande införsäljning äger rum parallellt 
till samma kund i en annan del av organisationen.  

2. Offertarbete: Efter godkännande av införsäljning ska en offert skapas. När 
offerten är framtagen ska den godkännas av en chef. Vilken chef som har tillåtelse 
att attestera offerten beror på offertens storlek.   

3. Om offerten avslås ska den anställdes arbetade tid redovisas i Salesforce, annars 
ska en chef godkänna att beställning, avtal samt eventuella bilagor inkommer. 

4. Information gällande projekt, förväntad projektleverans samt ytterligare 
dokument rapporteras in i Salesforce och skickas för godkännande. Därefter ska 
detta registreras i verksamhetens ekonomisystem för att mottaga ett aktivt 
debiterbart nummer. 

(Henriksson, 2019) 
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Säljprocessen är uppbyggd med syftet att skapa transparens i alla led av införsäljning 
med en uppföljningsförmåga där möjlighet till ständiga förbättringar existerar. Detta ska 
prägla processen oavsett om införsäljning lyckas eller inte. Därav utförs majoriteten av 
stegen i CRM-systemet Salesforce. (IVL, 2019) 

4.2.1 Mätetal och styrformer för säljande av projekt  

För säljande av projekt kategoriseras mätetal/styrformer under kvalitet, tid och kostnad. 
I samband med implementeringen av Salesforce är det möjligt att bryta ned mätetal till 
specifika enheter, grupper samt temaområden inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 
(Wikman, 2019) 
Nedan tabell presenterar mätetal som används idag. 
 
Tabell 1 Nuläge över Säljprocessen (IVL, 2019) 

Kvalitet	 Tid	 Kostnad	
Antal EU-projekt 
	
Antal vunna projekt 
	
Sveriges  
miljökvalitetsmål	
[Styrform]	
	
FN:s hållbarhetsmål	
[Styrform]	
	
Ekonomisk 
risk/Varumärkesrisk	
(Löpande) [Styrform]	
	
IVL Sortimentstruktur	
[Styrform]	

Upparbetade 
säljtimmar 
(Kvartalsvis)	
 
Förväntad 
tidsåtgång för 
införsäljning 
(Löpande)	

Säljkostnader vs erhållet 
ordervärde (Kvartalsvis)	
 
Uppskattat ordervärde 
(Kvartalsvis)	
 
Upparbetade intäkter på vunna 
kundprojekt/Lönsamhet 
(Kvartalsvis)	
 
Orderstock (Kvartalsvis) 
 
Upparbetade säljkostnader 
(Totalt) (Kvartalsvis)	
 
Upparbetade säljkostnader 
(Lönekostnader) (Kvartalsvis)	
 
Upparbetade säljkostnader 
(Utlägg) (Kvartalsvis) 

 
 
I dagsläget styr och mäter IVL Svenska Miljöinstitutet AB sin säljprocess på en 
övergripande nivå och beaktar därför inte enskilda delprocesserna redovisade i avsnitt 
4.2. 

4.2.1.1 Kvalitet 

Inom kvalitet utnyttjas följande mätetal: 
 

1.  Antal EU-projekt 
2.  Antal vunna projekt 

 
(1): EU-projekt är av intresse för organisationen att mäta då dessa typer av projekt 
generellt är av större karaktär vilket är av intresse för verksamheten då det involverar 
mer omfattande frågeställningar. 
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(2): Antal vunna projekt erbjuder IVL Svenska Miljöinstitutet AB möjligheten att mäta 
och följa deras säljeffektivitet och konkurrenskraft på marknaden.  
Följande grund för styrning finns inom Säljprocessen: 
 

1. Sveriges miljökvalitetsmål 
2. FN:s hållbarhetsmål 
3. Ekonomisk risk/Varumärkesrisk 
4. IVL Sortimentsstruktur 

 
(1) & (2): Dessa används för att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska uppnå både Sveriges 
miljökvalitetsmål samt FN:s hållbarhetsmål. Dessa styrmedel indikerar vilka mål som 
aktivt arbetas med men även vilka mål som behöver mer arbete inom för att kunna 
uppnå uppsatta mål. 
 
(3): Den risk som projektet medför bedöms innan införsäljning sker. Risken bedöms ur 
ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett perspektiv som omfattar organisationens 
varumärke.  
 
(4): IVL Svenska Miljöinstitutet AB erbjuder kunder följande sortiment av tjänster: 
Utredning och konsekvensanalys, strategier för långsiktig hållbarhet, konsultation och 
processledning, utbildning och kommunikation. Vid projektförsäljning klassificeras 
uppdraget under någon av dessa kategorier internt. IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
strävar efter att nå en viss fördelning inom dessa kategorier och därmed även kunna 
förstå marknadsefterfrågan och ge bättre erbjudanden i framtiden. 

4.2.1.2 Tid 

Inom tid utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Upparbetade säljkostnader i antal timmar 
2. Förväntad tidsåtgång för införsäljning 

 
(1): Upparbetade säljkostnader anger antalet timmar spenderat på att sälja in projekt. 
Detta mätetal produceras automatiskt av Salesforce genom den registrerade 
införsäljningstiden. Detta mätetal följs upp kvartalsvis. 
 
(2): Den förväntade tidsåtgången rapporteras in i Salesforce vid uppstart av införsäljning 
för att avgöra ifall denna bedöms vara lönsam eller inte. Därefter mäts den estimerade 
införsäljningen och jämförs med den verkliga införsäljningstiden för att avgöra huruvida 
korrekt estimeringen var.  Detta mätetal följs upp kvartalsvis. 

4.2.1.3 Kostnad 

Inom Kostnad utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Orderstock 
2. Uppskattat ordervärde 
3. Upparbetade intäkter på vunna kundprojekt 
4. Säljkostnader vs erhållet ordervärde 
5. Upparbetade säljkostnader (Totalt) 
6. Upparbetade säljkostnader (Kostnad för anställd) 
7. Upparbetade säljkostnader (Utlägg) 
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(1) & (2): IVL Svenska Miljöinstitutet AB mäter antalet projekt som är aktuella i 
införsäljningsprocessen, vad de motsvarar i kapital samt hur stor osäkerhet som är 
kopplad till dess införsäljning. Detta genererar mätetal som indikerar totalvolym för 
aktuella försäljningar. Detta mätetal kan klassificeras i kategorier och sakområden vilket 
möjliggör en identifikation av aktuella samt icke-aktuella områden. Genom denna 
identifikation kan IVL Svenska Miljöinstitutet AB styra och anpassa strategi och välja 
fokusområden. Denna klassifikation kan även brytas ned på kundnivå för att identifiera 
vilka kunder som försäljning är aktuell samt icke-aktuell för. Dessa mätetal följs upp 
kvartalsvis. 
 
(3): Intäkter i form av kostnad av debiterad tid för kunden mäts för avtalade och 
godkända säljprojekt. Detta mätetal ger insikt i lönsamhet för vunna säljprojekt och följs 
upp kvartalsvis. 
 
(4): Samtliga upplupna säljkostnader ställs mot totala ordervärdet - värdet på samtliga 
projekt. Detta ger IVL Svenska Miljöinstitutet AB ett förhållande mellan säljkostnaderna 
och inkommande projekts totala värde. Detta mätetal följs upp kvartalsvis. 
 
(5), (6) & (7). Summering av alla rapporterade säljkostnader sker automatiskt av 
Salesforce. Denna summering bryts därefter ned i två separata mätetal: kostnad per 
anställd och utlägg för lyckad införsäljning. Dessa mätetal följs upp kvartalsvis. 

4.3 Genomförande och leverans av projekt  

Processen för genomförande och leverans av projekt redovisas nedan i figur 4. Processen 
inleds med att planera projektet som sedan övergår i en projektstart med genomförande 
och uppföljning. Därefter ska leverans förberedas och granskas. (IVL, 2019) 
 

 
 

Figur 5 Process för Genomförande och leverans av projekt 

För planeringsfasen i projekt finns det idag stöd som vägleder projektledare i hur projekt 
bör planeras samt vad som är bra att tänka på vid planering. Exempelvis finns det 
riktlinjer och stöd som informerar om att tidshorisonten i projekt ska redovisas i Gantt-
scheman. För mindre och mellanstora projekt ska enklare former av Gantt-scheman 
användas som är skapade i Microsoft Excel. För projekt av större karaktär ska 
projektledningsprogramet Microsoft Project användas. (Henriksson, 2019)  
 
Projektgenomförandet sker i dagsläget väldigt individuellt hos IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB beroende på vilken projektledare som styr och ansvarar över 
projektet. Verksamheten har som mål att finna en gemensam syn inom organisationen på 
hur projekt ska genomföras och erbjuder därav varje projektledare utbildning i 
projektledning. Syftet med utbildningarna är att informera gällande projektmetodiker i 
hur projekt byggs upp med olika faser, aktiviteter samt även hur projekt styrs med olika 
beslutspunkter, protokoll och dokument. (Henriksson, 2019) 
 
Vid leverans samt förberedelse inför leverans erbjuds anställda stöd och riktlinjer i hur 
de ska skriva samt framställa rapporter. Det existerar idag interna beskrivningar av olika 
rapporttyper samt vilken typ som föredras i specifika projekt. När projektledaren har 



17 

 

färdigställt rapporten ska den passera de slutgiltiga processerna som ämnar att granska, 
godkänna samt layouta rapporten. Därefter appliceras ett rapportnummer på rapporten 
samt kategoriseras internt för lagring. (Henriksson, 2019) 

4.3.1 Mätetal och styrformer för genomförande och leverans av projekt 

För genomförande och leverans av projekt inom projektprocessen kategoriseras 
mätetal/styrformer under kvalitet, tid och kostnad. I samband med implementeringen av 
Salesforce är det möjligt att bryta ned mätetal till specifika enheter, grupper samt 
temaområden inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB. (Wikman, 2019) 
Dessa illustreras i följande tabell. 
 
Tabell 2 Nuläge över Genomförande och leverans-processen (IVL, 2019) 

Kvalitet	 Tid	 Kostnad	
Nöjdkundindex	(Årsvis) 
	
Ekonomisk 
risk/Varumärkesrisk 
(Löpande)	[Styrform] 
	
Kundåterkoppling (Enligt 
överenskommelse med 
kund)	[Styrform] 
	
Granskningskriterier 
(Löpande)	[Styrform]	

Tidsplan (Löpande) Antal projekt som gick i 
förlust/vinst + volymen i 
överdrag (SEK) i förhållande till 
upparbetad volym (Kvartalsvis)	
 
Värdering av projekt och 
identifiering av projekt som 
överskridit budget (Kvartalsvis)	
 
Upparbetade kostnader i 
förhållande till ordervärde 
(Kvartalsvis)	
 
Förbrukad tid/pengar (Löpande)	
 
Fakturering enligt plan 
(Månadsvis) 

4.3.1.1 Kvalitet 

Inom Kvalitet utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Nöjdkundindex 
 
(1): Nöjdkundindex arbetas fram genom att en utomstående och opartisk firma anlitas 
för att utföra kundintervjuer med syftet att undersöka om IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB:s kunder är nöjda med det utförda arbetet samt den levererade kvalitén. Detta mäts 
årsvis med ett urval av kunder.  
 
Följande grund för styrning finns inom Genomföra- och Leverera processen: 
 

1. Ekonomisk Risk/Varumärkesrisk 
2. Kundåterkoppling 
3. Granskningskriterier 

 
(1): Ekonomisk- samt varumärkesrisk undersöks för att se vilka verktyg som behövs för 
genomförande av projektet i fråga. Tre indelningar existerar idag: låg risk-, mellan risk- 
och hög riskprojekt.  
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(2): Genom projektets gång erbjuds kund möjlighet att återkoppla till 
projektledaren/projektteamet angående vad som fungerar bra och mindre bra i 
projektet. Frekvensen för kundåterkoppling görs enligt tidigare överenskommelse med 
beställare. 
(3): Granskningskriterier ska uppfylla kravet att innehåll i rapporter kvalitetssäkras 
samt att risken för fel minimeras. Dessa kriterier är givna i ett standarddokument, vilket 
agerar som en mall för granskare att följa. 

4.3.1.2 Tid 

Inom Tid utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Tidplan 
 
(1): Under ett projekts gång mäter projektledaren löpande om projektet håller tidsramen 
med stöd av Gantt-scheman och Microsoft Project där projekttiden redovisas i form av 
aktiviteter och faser. Detta utförs individuellt beroende på projektledaren och projektets 
storlek.  

4.3.1.3 Kostnad 

Inom Kostnad utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Antal projekt som gick i förlust eller vinst + volymen i överdrag (SEK) i 
förhållande till upparbetad volym 

2. Värdering av projekt och identifiering av projekt som överskrider budget 
3. Upparbetade kostnader i förhållande till ordervärde 
4. Förbrukad tid/pengar 
5. Fakturering enligt plan 

 
(1): Mätning av antal projekt som genererat förlust eller vinst men även hur stort 
överdrag som gjorts från ursprunglig budget i förhållande till upparbetad kostnad. Följs 
upp kvartalsvis och ger insikt i individuella projekts ekonomiska resultat. 
 
(2): En värdering av alla pågående projekt där den ekonomiska risken kartläggs. 
Projektledaren får möjlighet att informera ledningen om oförutsedda händelser skett 
alternativt att projektet löper som planerat. Detta tillåter IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
att mäta hur mycket resurser som är förbrukade. Däremot fås ingen information om 
värdet på de avklarade aktiviteterna för att veta om projektet ligger i fas med den 
planlagda budgeten. Följs upp kvartalsvis. 
 
(3): Veckovis avstämning ifall ett projekt genererar vinst eller har större kostnader än 
dess värde. Mäts även i totalt antal för att ge mer överskådlig bild. Därmed mäts 
lönsamhet i varje projekt i form av täckningsbidrag. 
 
(4): Varje individuell projektledare har som intern procedur att följa upp löpande 
förbrukade pengarna inom projektets totala budget. Då detta är beroende på 
projektledare saknas fastställd frekvens. 
 
(5): Särskilda projekt faktureras under projektets gång och därför fastställs en plan med 
ett antal punkter för fakturering av uppnått värde. Detta är beroende på projektledare 
och projekt, därför saknas fastställd frekvens. 



19 

 

4.4 Avslutning och utvärdering av projekt 

Processen för avslutning och utvärdering av projekt redovisas nedan i figur 5. Processen 
initieras med erfarenhetsåterföring och avslutas med projektavslut. (IVL, 2019) 
 

 
Figur 6 Delprocesser för Avslutning och utvärdering av projekt 

När leveransen nått kund inleds utvärderings- och avslutningsfasen. Syftet med denna 
process är att identifiera den skapade nyttan, resultatet av försäljnings- och 
arbetsmetodiken samt även det ekonomiska resultatet och kvalitén på slutleveransen. 
(IVL, 2019) 
 
Projektledaren ska efter projektleverans bjuda in till en så kallad “Project Kick-Out” med 
projektteamet för att samla in de positiva samt negativa erfarenheterna från projektet. 
Dessutom ska en intern webbenkät fyllas i för att ge feedback gällande projektprocessen 
till projektkontoret. Därefter ska en hållbarhetsbedömning utföras där projektledaren 
och projektteamet ska kommentera nyttan projektet åstadkommit ur ett miljöperspektiv. 
Slutligen skickas slutfaktura till kund samt avslutas projektet i Salesforce och i 
ekonomisystemet. (Henriksson, 2019) 

4.4.1 Mätetal och styrformer för avslutning och utvärdering av projekt 

För avslutning och utvärdering av projekt inom projektprocessen kategoriseras 
mätetal/styrformer under kvalitet, tid och kostnad. I samband med implementeringen av 
Salesforce är det möjligt att bryta ned mätetal till specifika enheter, grupper samt 
temaområden inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB. (Wikman, 2019) 
Dessa illustreras i nedanstående tabell. 
 
Tabell 3 Nuläge över Avslutning och utvärdering av projekt (IVL, 2019) 

Kvalitet	 Tid	 Kostnad	
Forskning/Uppdrags-
förhållande	
(Kvartalsvis) 
	
Hållbarhetsindex	
(Vid	projektavslut)	
	
Kick-Out [Styrform] 
	
Webbenkät [Styrform]	

Differens mellan 
planerad- och verkligt 
leveransdatum (Vid	
projektavslut) 

Analys av fast och takpris med 
avseende på kvarvarande projekt 
senaste 6 åren (Halvårsvis) 

4.4.1.1 Kvalitet 

Inom Kvalitet utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Forskning/Uppdrag-förhållande 
2. Hållbarhetsindex 

 
(1): Förhållandet mellan forskningsprojekt och konsultuppdrag har målvärdet 50% då 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB strävar efter att behålla marknadsandelar i respektive 
segment. Detta mätetal följs upp kvartalsvis. 
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(2): Hållbarhetsindexet består av en Microsoft Excel-fil separerad från Salesforce med 
olika delpunkter. Dessa delpunkter bedöms av varje projektledare huruvida ett projekt 
bidragit positivt eller negativt till olika hållbarhetsaspekter och ger slutligen ett 
genomsnittligt hållbarhetsindex. Enbart det genomsnittliga värdet sparas och mäts på. I 
dagsläget går det inte att mäta eller styra på delpunkterna som finns inom 
projektprocessen. Varken det genomsnittliga hållbarhetsindex eller delpunkterna 
utnyttjas för styrning. Detta utförs efter varje avslutat projekt.  
Följande grund för styrning finns inom avsluta- och utvärdera processen: 
 

1. Kick-Out 
2. Webbenkät 

 
(1): Project Kick-Out ska ge projektgrupper möjligheten att utbyta erfarenheter från 
genomförda projekt. Detta görs efter avslutat projekt. 
 
(2): En slutgiltig webbenkät som sammanställer erfarenheter av genomförda projekt och 
upplevelsen från ett internt perspektiv. Denna utförs efter avslutat projekt. 

4.4.1.2 Tid 

Inom Tid utnyttjas följande mätetal:  
 

1. Differens mellan planerad- och verkligt leveransdatum 
 
(1): När projektet är avslutat beräknar Salesforce differensen mellan den avtalade och 
rapporterade leveransdagen samt den aktuella leveransdagen för att identifiera hur ofta 
och hur stora leveransförseningar sker inom verksamheten. Detta följs upp när 
avslutning sker i Salesforce. 

4.4.1.3 Kostnad 

Inom Kostnad utnyttjas följande mätetal: 
 

1. Analys av fast- och takprisprojekt med avseende på kvarvarande projekt senaste 
6 åren 

 
(1): Analys görs av antal startade projekt sex år tillbaka med avseende på antal och 
volym. Detta tillhör värdering av projekt, där antal projekt ställs mot projekt som 
avslutats och inte avslutats och ger ett procentuellt värde som visar andel oavslutade 
projekt. Detta utförs halvårsvis. 

4.5 Vad för mätning/styrning saknas idag? 

I IVL Svenska Miljöinstitutet AB finns rutiner för hur processer ska ske i samtliga steg av 
projektprocessen. Ett problem är att processerna inte alltid efterföljs i varje enskilt steg 
vilket medför att nästkommande processer inte alltid utförs korrekt. Ett exempel är 
‘Avsluta och utvärdera’ i projektprocessen, där det ligger ett stort antal oavslutade 
projekt i ekonomisystemet, enligt enhetschef Anna Jarnehammar, projekt controller Lisa 
Thorén samt CFO Mats Ridner. Detta beror direkt på att projekt inte avslutats korrekt i 
Salesforce vid tidigare skede. 
 
Det saknas även tydliga styrformer och mätetal för att uppmana anställda till att 
procedurer ska följas enligt standardiserade rutiner. Projektchef Jonas Henriksson 
uttrycker att ifall processefterlevnad fanns och standardiserade rutiner efterföljdes 
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skulle fördelar finnas vid utbyte av projektledare/projektmedarbetare. Målet är att 
kunden ska kunna känna igen sig i IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s arbetssätt och rutiner 
oavsett vem som är projektledare eller projektmedarbetare. 
 
Däremot finns underlag för korrekt utförande av projektprocessen. Salesforce och 
ekonomisystemet samarbetar under projektprocessen så att arbetare bör följa rutiner. 
Salesforce har däremot fått klagomål av flertal intervjuade hos IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB att det måste etableras korrekt, i form av simplifierad 
användarvänlighet samt anpassas till organisationens processer så att arbete kan ske 
smidigare.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt analyseras Resultat med förslag med lämpliga mätetal för IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB:s projektprocess utifrån rapportens teoretiska referensram. 

5.1 Processtyrning 

För att erhålla konsistens i processflödet samt högre grad av verksamhetsstyrning är 
mätning vid startpunkt, framsteg och slutpunkt viktiga beståndsdelar (George, 2010). 
För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna styra korrekt och skapa möjlighet till 
optimering av processer bör förutsättningar skapas för mätning i projektprocessen. 
Detta innebär att ett krav måste upprättas att bryta ner mätningen från 
huvudprocessnivå till delprocessnivå. IVL Svenska Miljöinstitutet AB mäter i dagsläget 
inte på delprocessnivå, utan endast på huvudprocessnivå. 
 
Uppdelning av mätningen i delprocessnivå ger fundament för Lean Six-Sigma	
perspektivet	(Project Management Institute, Inc., 2013)	där identifiering måste göras av 
moment i delprocesser som inte är värdeskapande för kund samt att djupgående 
rotorsaker åtgärdas. Därför rekommenderas det att IVL Svenska Miljöinstitutet AB mäter 
på delprocessnivå för att bland annat kunna standardisera nya och effektivare rutiner 
och samtidigt säkerställa processefterlevnad. 

5.2 Säljande av projekt 

Spårbarhet och transparens är särskilt viktigt vid implementering av nya mätetal 
(Parmenter, 2015). I dagsläget finns en väletablerad grund för kontinuerlig övervakning 
av säljprocessen, eftersom processens samtliga steg utförs i Salesforce. Salesforce har 
möjligheten att bryta ned- samt spåra data på verksamhetsnivå ned till individnivå. Då 
data ständigt flödar in i Salesforce möjliggörs även möjligheten till skapandet av nya 
mätetal, som kan vara intressanta med avseende på verksamhetens mål och arbetssätt. 
 
Tabell 4 illustrerar nya föreslagna mätetal för säljprocessen. Dessa mätetal är 
kategoriserade och nedbrutna inom kvalitet, tid och kostnad samt inom respektive 
delprocess för säljprocessen: 
 
Tabell 4 Förslag till nya mätetal inom Säljprocessen 

Delprocesser	 Kvalitet	 Tid	 Kostnad	
Beslutsunderlag	 Antal avvisade projekt per 

användare 
 
Antal inskickade 
supportärenden 
 

Effektiv tid 
(min) per 
användare 

 

Anbud/Ansökan	 Antal avvisade projekt per 
användare 
 
Antal inskickade 
supportärenden 
 

Effektiv tid 
(min) per 
användare 
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Förhandling	 Antal misslyckade 
införsäljningar per 
användare från kund 
Antal lyckade 
införsäljningar per 
användare från kund 
 
Antal avvisade projekt per 
användare 
 
Antal inskickade 
supportärenden 
 

Effektiv tid 
(min) per 
användare 

 

Avbryt	eller	
upphandling	

Antal avbrutna 
försäljningsprojekt 
 
Antal avvisade projekt per 
användare 
 
Antal inskickade 
supportärenden 

Effektiv tid 
(min) per 
användare 

Säljkostnad för 
lyckad 
införsäljning 
 
Säljkostnad för 
misslyckad 
införsäljning 

5.2.1 Kvalitet 

Projektchef Jonas Henriksson talar för problematik med processefterlevnad, alltså 
säkring att processer utförs enligt dokumenterade metoder. Enligt avsnitt 4.2 samt 4.4 
indikeras det att Salesforce strukturerar arbetet i säljprocessen. Däremot är det viktigt 
att kunna mäta hur processerna följs samt i vilken utsträckning. Därför föreslås nedan 
kvalitetsmått inom säljprocessens samtliga delprocesser: 
 

1. Antal avvisade projekt per användare 
2. Antal inskickade supportärenden 

 
(1): Eftersom Salesforce fortfarande är i ett tidigt skede av implementering och har 
möjlighet för kontinuerlig förbättring är det fördelaktigt att veta hur ofta samt i vilket 
steg i säljprocessen fel sker. “Antal avvisade projekt per användare i Salesforce” ger 
konkret underlag till fokusområde vid förbättring. Förslagsvis kan detta presenteras i 
form av ett stapeldiagram, med automatisk veckovis uppdatering. 
 
 (2): “Antal inskickade supportärenden” ger direkt förståelse för hur ofta användare, 
personal/enheter/grupper, upplever ett problem och behöver hjälp med Salesforce. 
Vidare ges underlag för specifika justeringar och förbättringar inom Salesforce.  
 
Dessa mätetal ska mätas under delprocessen “Förhandling”:  
 

3. Antal misslyckade införsäljningar per användare från kund 
4. Antal lyckade införsäljningar per användare från kund  

 
(3) & (4): Förståelse för en försäljningsprocess prestationer och procedurer är vad som 
stimulerar ökad omsättning (Roff-Marsh, 2016). IVL Svenska Miljöinstitutet AB behöver 
därför ökad förståelse, mätning och kontroll på säljande enheter samt även systematiskt 
identifiera förbättringsområden i det nyligen implementerade CRM-systemet. 
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Genom dessa mätetal upprättas möjligheten att identifiera anställda som har hög 
effektivitet vid införsäljning mot kund, vilket ger underlag att placera rätt person på rätt 
säljprojekt. För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska ha rätt förutsättningar att optimera 
sitt säljande måste fokus ligga på kund som har hög lönsamhet, därav måste mätning ske 
för hur ofta införsäljning lyckas respektive misslyckas mot specifik kund. Detta erbjuder 
även möjligheten att se över kundrelationer och därefter anpassa strategier vid 
kommande införsäljningar.   
 

5. Antal avbrutna försäljningsprojekt 
 
Mätetal (5) kan användas för att undersöka varför och hur ofta IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB behövt avbryta ett försäljningsprojekt. Anledning till avbrutna 
försäljningar kan bero på att organisationen saknat kompetens, resurser eller liknande 
för att utföra ett visst arbete. Detta mätetal erbjuder organisationen möjligheten att 
analysera anledningarna till de avbrutna försäljningarna och på så sätt identifiera 
rotorsakerna. Detta mäts i den sista delprocessen - “Avbryt eller Upphandling”.  

5.2.2 Tid 

För att komplettera den kvalitativa aspekten av processefterlevnad föreslås även mätetal 
som beaktar tidsaspekten och möjliggör effektiviseringar av processefterlevnaden. 
Nedan presenteras mätetalet:  
 

6. Effektiv tid (minuter) per användare  
 
Mätetalet ska mäta och undersöka vilka enheter och individer har lägst aktiv 
användningstid och är mest tidseffektiva i sitt Salesforce-användande samt även vilka 
användare som har högre användningstider än genomsnittet. För att möjliggöra detta 
krävs det att IVL Svenska Miljöinstitutet AB identifierar en genomsnittlig standardtid, 
beroende på projektstorlek, som de kontinuerligt kan referera till för jämförelse. Detta 
mätetal ämnar att identifiera samt skapa underlag för effektivisering av den 
administrativa tiden som varje projektledare tvingas lägga ned vid inrapporteringar till 
Salesforce.  
 
Detta mätetal ska mätas genom varje delprocess av säljprocessen för att även identifiera 
hur IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kartlägga sina anställdas kompetensutveckling 
kring Salesforce användandet. Exempelvis kan specifika utbildningar på delprocessnivå 
erbjudas till grupper av anställda som uppvisat liknande former av komplikationer i 
användandet av Salesforce.  

5.2.3 Kostnad 

Säljprocessen måste stå i fokus och dess delprocesser måste optimeras för att kunna 
förbättra en verksamhets finansiella situation (Viio & Grönroos, 2014). Därför måste 
följande mätetal beaktas: 
 

7. Säljkostnad för lyckad införsäljning 
8. Säljkostnad för misslyckad införsäljning 

 
(7) & (8): IVL Svenska Miljöinstitutet AB erbjuder projekttyper som varierar i storlek och 
komplexitet. Därför måste det undersökas hur mycket pengar som spenderas för lyckad- 
respektive misslyckad införsäljning av projekt till specifik kund. För att kunna mäta 
lönsamhet hos specifik kund måste dessa mätetal vara uppdelade under projekttyp, 
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person-/enhet-/gruppnivå samt vilken kund som har låg- respektive hög kostnad att 
sälja in till.  
 
Genom att bryta ned på person-/enhet-/gruppnivå ges underlag att förstå vilka specifika 
anställda som bör omdirigeras till att arbeta på försäljning. Detta mätetal mäts i 
delprocessen “Avbryt eller Upphandling”. 

5.3 Genomförande och leverans av projekt 

Enligt projektchef Jonas Henriksson är det känt att enskilda projektledare styr och 
övervakar projekt individuellt. Men för att kunna säkerställa kvalitet inom processen för 
genomförande av projekt, måste det finnas procedurer för kvalitetsgranskning under- 
och delvis efter projekt (Basu, 2014). 
 
I dagsläget finns det inget projektsystem som på ett entydigt och aktivt sätt samlar in 
prestationsdata för processen “Genomförande och leverans av projekt”, vilket ur ett 
kvalitetsperspektiv idag inte är tillräckligt för att säkerställa kvalitet. I dagsläget sker 
beräkningar och rapporteringar till viss del manuellt, vilket inducerar administrativt 
arbete för att projektledare och medarbetare. Detta bidrar i sin tur till ökade kostnader 
för IVL Svenska Miljöinstitutet AB då resurser i form av kompetens samt tid inte fördelas 
korrekt. Därav föreslås endast mätetal som kompletterar dagens arbetssätt och rutiner. 
 
Tabell 5 illustrerar nya föreslagna mätetal för Genomförande och leverans. Dessa mätetal 
är kategoriserade och nedbrutna inom kvalitet, tid och kostnad samt men även angiven 
inom respektive delprocess för Genomförande och leverans. 
 
Tabell 5 Förslag till nya mätetal inom Genomförande och leverans av projekt 

Delprocesser	 Kvalitet	 Tid	 Kostnad	
Planera	projekt	 Veckovisa 

avstämningar 
[Styrform]	
 

  

Starta	projekt	 Veckovisa 
avstämningar 
[Styrform]	
 

  

Genomföra	
projekt/Följa	upp	
projekt	

Veckovisa 
avstämningar 
[Styrform] 

Tillgängliga 
Resurser 

Cost 
Performance 
Index 
 
Planned Value 
 
Estimate at 
Completion 

Förbereda	leverans	 Veckovisa 
avstämningar 
[Styrform]	
	

  

Granska	resultat	 Veckovisa 
avstämningar 
[Styrform]	
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Leverera	 Veckovisa 
avstämningar 
[Styrform] 

  

 

5.3.1 Kvalitet 

Enligt intervju med gruppchef Gunnar Thorsén använder hans enhet så kallade 
“Tavelmöten” som styrform. “Tavelmöten” innebär korta veckovisa avstämningar med 
projektledare gällande huruvida projekt är försenat eller inte med färgade kort som 
indikering.  
 
Detta är fördelaktigt att applicera över hela organisationen då dessa veckovisa 
tavelmöten bedöms vara behändiga, korta och effektiva för att uppdatera chefer ur 
processfokus-perspektiv (George, 2010) samt för att säkerställa kvalitet i 
projektgenomförande (Basu, 2014). En föreslagen styrform är därför att ha dessa 
veckovisa avstämningarna i form av tavelmöten för enheter/projekt som är geografiskt 
samlade. Detta för att säkerställa att chefer är uppdaterade kring projekt och kan ta 
kontroll över arbeten som kräver akut fokus för att slutföras.  
 
För enheter/projekt som inte är belägna inom samma geografiska område ökar 
svårigheten och komplexiteten med intern informationsdelning, därav rekommenderas 
det att IVL Svenska Miljöinstitutet AB utnyttjar IT-lösningar för att möjliggöra veckovisa 
avstämningar på distans. Diskussioner bör föras huruvida implementation av 
samarbetsplattformen Microsoft SharePoint kan användas ur ett kvalitetsperspektiv för 
att säkerställa effektivt samarbete för enheter/projektgrupper som arbetar på distans.  

 5.3.2 Tid 

För att projektledare ska veta hur mycket resurser som är tillgängliga vid 
projektplaneringen är det möjligt att använda nedan verktyg: 
 

1. Tillgängliga resurser (TR) 
 
Tillgängliga Resurser (TR) beräknas på följande vis: 
 
𝑇𝑅 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 ∗  𝑇𝑖𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒             [1] 
 
Detta verktyg ger inblick i hur mycket tidsresurser projektledare har att spendera på ett 
projekt. Verktyget hjälper i bedömningen om extra resurser behövs för att avsluta 
projektet, med avseende på kvarvarande arbete. En särskild fördel med mätetalet är att 
projektledare mer exakt kan bedöma sluttiden på projektet.  Detta ger även en snabb 
överblick på hur väl ett projekts tidsram kan hållas. Verktyget genomgår Genomföra-
delprocessen och utförs av projektledare. 

5.3.3 Kostnad   

Då underlag för datainsamling saknas (Se avsnitt 5.3) måste manuella beräkningar 
utföras och rapporteras för chefer/ledning, med ett givet intervall då värderingar görs 
(Se avsnitt 4.3.1.3). 
 
Enligt projektchef Jonas Henriksson utförs värderingen av projekt uppskattningsvis av 
varje individuell projektledare vilket medför att det saknas vetskap om utförda 
aktiviteter, faser och beslutspunkter i projekt hos chefer under delar av projektets gång. 
Därav motiveras följande mätetal inom delprocessen “Genomförande och leverans av 
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projekt” som syftar att komplettera den nuvarande värderingsmetoden. Dessa mätetal 
ska utförs av projektledare och förmedlas vid projektvärderingarna: 
 

2. Cost Performance Index (CPI) 
 
CPI beräknas på följande vis: 
 
𝐶𝑃𝐼 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 / 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡  𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛 %  / 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡                      [2] 
 
Detta mätetal jämför budgeterade kostnaden som utförts i tidigare aktiviteter inom ett 
projekt ställt mot faktiska kostnader. På så sätt fås ett mått på hur ett projekt ligger till i 
förbrukning av budget. 
 

3. Planned Value (PV) 
 
PV beräknas på följande vis: 
 
𝑃𝑉 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑 % ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡                   [3] 
 
Detta mätetal undersöker värdet som återstår att uppnå i ett projekt. För att detta 
mätetal ska vara effektivt och agera som underlag för styrning, måste det jämföras med 
samtliga uppnådda kostnader. Mätetalet erbjuder underlag för att justera den planlagda 
budgeten efter de faktiska kostnaderna i projektet. 
 

4. Estimate at Completion (EAC) 
 
EAC beräknas på följande vis: 
 
𝐸𝐴𝐶 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡/𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥                    [4] 
 
Som projektledare och chef är det intressant att känna till en ungefärlig kostnad på 
projektets kostnader vid avslut, därför är EAC ett effektivt verktyg för detta.  

5.4 Avslutning och utvärdering av projekt 

Likt säljande av projekt (Se avsnitt 5.2) samlas data in kontinuerligt för majoriteten av 
processen för avslutning och utvärdering av projekt vilket möjliggör en hög grad av 
transparens och övervakning genom hela processflödet. I dagsläget är det data från 
Webbenkäten samt Hållbarhetsindexet som inte aktivt kopplas till Salesforce. 
Hållbarhetsindexets data går inte att styra på (se avsnitt 4.4.1.1) medan Webbenkätens 
data finns tillgänglig att analysera samt styra på. 
 
Tabell 6 illustrerar nya föreslagna mätetal för Avslutning och utvärdering av projekt. 
Dessa mätetal är kategoriserade och nedbrutna inom kvalitet, tid och kostnad samt inom 
respektive delprocess för Avsluta och utvärdera-processen: 
 
Tabell 6 Förslag till nya mätetal inom Avslutning och utvärdering av projekt 

Delprocesser	 Kvalitet	 Tid	 Kostnad	
Erfarenhetsåterföring	 Antal avvisade projekt 

per användare 
 

Effektiv tid (min)  
per användare 
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Antal inskickade 
supportärenden 
 

Avsluta	projekt	 Påminnelse att avsluta 
projekt [Styrform]	
 
Antal avvisade projekt 
per användare 
 
Antal inskickade 
supportärenden 

Effektiv tid (min)  
per användare 
 
On-Time Completion 
percentage 

 

 

5.4.1 Kvalitet 

Dessa två nedanstående mätetalen ska mätas genom hela Salesforce användandet, vilket 
innefattar säljande av projekt (Se avsnitt 5.2) samt avslutning och utvärdering av projekt. 
Mätetalen syftar även i denna process med att ge specifik information om vart i systemet 
som användare stöter på svårigheter samt ge underlag till vidare förbättringar av 
systemet.  
 

1. Antal avvisade projekt per användare 
2. Antal inskickade supportärenden 

 
I avslutning och utvärdering av projekt ska mätetalet “Antal avvisade projekt per 
användare” mäta huruvida projekt har avslutats korrekt eller inte samt hur ofta 
justeringar krävts i efterhand. Detta ska erbjuda IVL Svenska Miljöinstitutet AB bättre 
processefterlevnad samt reducerade administrativa kostnader på sikt.  
 
Enligt projekt controller Lisa Thorén samt enhetschef Anna Jarnehammar framkommer 
det att IVL Svenska Miljöinstitutet AB har viss problematik med att processerna i 
Avslutning och utvärdera inte alltid efterföljs vilket har medfört att ett stort antal projekt 
ligger oavslutade i ekonomisystemet. Detta berodde på att projekten i ett tidigare skedde 
inte har avslutats korrekt i Salesforce. Därav föreslås styrformen nedan:  
 

3. Påminnelse att avsluta projekt 
 
Genom att konfigurera Salesforce till att skicka ut påminnelser till projektledare som inte 
har avslutat sitt projekt inom satt tidsram ska IVL Svenska Miljöinstitutet AB eliminera 
antalet oavslutade projekt i systemen. Fördelen med att eliminera oavslutade projekt 
löpande och i tid möjliggör mer korrekta och sanningsenliga utvärderingar av 
projektledare samt minimerar även den administrativa processen av att avsluta projekt i 
bulk i efterhand. När projekten inte avslutas korrekt i Salesforce tvingas då 
ekonomiavdelningen att avsluta projekten i ekonomisystemet, vilket inte skapar den 
transparens mellan ekonomisystemet och Salesforce som är rekommenderat 
(Parmenter, 2015). 

5.4.2 Tid 

Mätetal (1) ska mätas genom Salesforce användandet, vilket innefattar säljande av 
projekt (Se avsnitt 5.2) samt avslutande och utvärdering av projekt. Detta mätetal har 
samma syfte som det presenterade mätetalet i avsnitt 5.2.2. 
 

1. Effektiv tid (minuter) per användare  
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2. On-Time-Completion percentage 
 
Mätetal (2) mäts enbart i delprocessen “Avsluta projekt”. Detta mätetal syftar att 
komplettera det redan existerande mätetalet “Differens mellan planerad- och verkligt 
leveransdatum” (se avsnitt 4.4.1.2). Med ”On-time-Completion percentage” ges 
möjligheten att mäta verksamhetens totala leveransförmåga istället för att enbart kolla 
på antalet dagar som individuella projekt är försenade.  

5.5 Frekvens på uppföljning och styrning 

I dagsläget mäter IVL Svenska Miljöinstitutet AB en stor proportion av projektprocessens 
befintliga mätetal kvartalsvis under ett räkenskapsår och samtliga på övergripande nivå. 
Denna typ av frekvens är otillräcklig enligt (Kerzner, 2013) som argumenterar för senast 
veckovis uppföljning av mätetal för effektiv kontroll av en verksamhets processer. Därav 
måste en ny mätningsfrekvens identifieras för att bäst ackommodera IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB:s arbetssätt.  
 
Fördelarna med att mäta kontinuerligt och mer frekvent illustreras av feedbackloopen i 
figur 6. Genom att mäta mer frekvent möjliggörs fler iterationer av feedback loopen 
vilket bidrar till en proaktiv arbetsmetodik där återkoppling och styrning av projekt sker 
mer frekvent. Mer frekventa iterationer av feedback loopen bidrar till en mer agil och 
lättrörlig verksamhet som ständigt är anpassningsbar efter nya förutsättningar och 
utmaningar.  
 

 
Figur 7 Feedbackloop för mätning inom en verksamhet 

För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska röra sig mot ett mer proaktivt och agilt 
arbetssätt måste dagens mätningar utföras mer frekvent där målvärdet enligt avsnitt 
Kerzner (2013) bör vara senast veckovis mätning/styrning. Då Salesforce samlar in stor 
mängd data genom stora delar av projektprocessen är det viktigt att implementationen 
av alla mätetal och styrformer är utförda innan förändring av frekvens sker.  
 
Gällande mätetalet “Nöjdkundindex” (se avsnitt 4.3.1) som tas fram årsvis via en 
utomstående och opartisk firma är rekommendationen att behålla mätningen årsvis då 
detta är mer av en kostnadsfråga samt även förutsätter att kunderna har hunnit bilda 
nya åsikter gällande IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s arbetssätt och producerade 
resultat. Däremot är det essentiellt att komplettera mätningen av kundnöjdheten med 
kundåterkopplingar och utvärderingar som måste systematiseras samt inplaneras i 
projekt redan vid tidsplanen. 
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6. Slutsatser  

I detta avsnitt diskuteras huruvida målformuleringar i avsnitt 1.2 uppnåtts, kritisk 
utvärdering av projektet och förslag för vidare studier. 

6.1 Måluppfyllelse 

Det fanns tre mål för detta examensarbete, det första har varit att identifiera mätetal och 
styrformer hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Det andra har varit att ur ett kvalitet-, tid- 
och kostnadsperspektiv föreslå antingen alternativa eller ytterligare mätetal och/eller 
styrformer. Det tredje har varit att behandla frågan om förbättringar inom 
projektprocessen med avseende på styrformer och frekvens. 

6.1.1 Delmål 1 

Metoden för att kunna identifiera befintliga mätetal och styrformer hos IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB var att hålla ett flertal intervjuer med anställda inom verksamheten 
som beskrivit vad som mäts samt vilka styrformer som används inom projektprocessen. 
Intervjuerna hölls med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod baserad på kvalitativ 
intervjustruktur. 
 
För att på ett organiserat sätt kunna identifiera samtliga mätetal och styrformer 
upprättades en nulägeskartläggning indelat i samtliga processteg och QTC-perspektiven 
(Kvalitet, Tid och Kostnad). Denna måluppfyllelse uppnåddes genom att låta samtliga 
intervjuade i efterhand ge feedback över identifierade mätetal och styrformer. Därefter 
korrigerades nulägeskartläggning. 

6.1.2 Delmål 2 

Givet insamlad teoretiskt underlag samt nulägeskartläggning, analyserades nuvarande 
mätetal och styrformer inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s projektprocess samtliga 
delprocesser ur kvalitets-, tids- och kostnadsperspektiv. I detta skede upptäcktes en 
möjlighet att undersöka resurseffektivitet i synnerhet inom det nyligen implementerade 
CRM-systemet Salesforce som används genom projektprocessens Säljprocess samt 
Avslutning och utvärderings-process.  
 
Här föreslås mätetal som ger långsiktigt underlag till revidering av Salesforce, underlag 
till förbättrade kundrelationer samt och verktyg för styrning av projekt. Sammanlagt 
rekommenderas 17 nya mätetal varav 2 är styrformer att inkorporera i projektprocessen 
som beaktar kvalitets-, tids- och kostnadsperspektiv. 

6.1.3 Delmål 3 

I nulägeskartläggningen samlades även frekvens för mätetal och styrformer in. För att 
kunna bedöma huruvida dagsläget hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s frekvens för 
styrning är tillräcklig studerades även litteratur. Vid jämförelse av dagsläget och 
rekommendation av litteratur upptäcktes att frekvensen för styrning inte är tillräcklig. 
Det rekommenderas att IVL Svenska Miljöinstitutet AB arbetar mot att styra 
verksamheten och arbetar mer proaktivt, exempelvis genom mer frekvent mätning vilket 
motiverats med faktaunderlag.  
 
Vidare föreslås förbättring för projektprocessen med avseende på styrform genom att 
åtgärda problem med anställdas processefterlevnad. IVL Svenska Miljöinstitutet AB har 
haft problem med att en stor mängd projekt legat oavslutade i ekonomisystemet. För att 
motverka detta föreslogs implementationen av styrformen “påminnelse att avsluta 
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projekt”. Denna styrform ger uppmanar projektledare att avsluta projekt vars tidsfrist 
utgått genom att skicka ut påminnelser. 

6.2 Kritisk egenvärdering 

Projektprocessen innehåller tre huvudprocesser och många delprocesser, för detta 
förbättringsprojekt krävs gedigen förståelse för samtliga processer och delprocesser. En 
faktor som måste beaktas är att arbeten inom Genomföra och leverera-processen till 
största del genomförs av projektledare. Samtliga projektledare har genomgått en 
obligatorisk utbildning, vilket möjligtvis innehåller riktlinjer för arbetsmetodik. Denna 
utbildning kan därför innehålla viktig- och signifikant information gällande styrformer 
inom delprocesserna för Genomförande och leverans-processen, som kan ha påverkat 
resultat och analys-delarna i denna rapport.  
 
Ur ett tillförlitlighetsperspektiv kan fokus sättas på reliabiliteten i datainsamlingen. 
Detta projekt har baserats primärt på två olika mätningar och datainsamlingsmetoder, 
vilket är ett minimum krav enligt Björklund & Paulsson (2012). Med ett ökat antal 
datainsamlingsmetoder hade reliabiliteten för detta examensarbete ökat.   

6.3 Var tar arbetet slut och vidare studier tar vid 

Under arbetets gång har två möjligheter till vidare studier identifierats. Ett av dessa är 
frekvens för mätning och styrning samt full implementering av ett entydigt 
projekthanteringssystem som används inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s 
projektprocess. 
 
Mätning och styrning återstår ett problem som måste behandlas grundligt. För att kunna 
bedriva verksamheten proaktivt, rekommenderas det att IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
påbörjar mätning med tätare intervall. Då administrativt arbete troligtvis påverkas av 
frekventare mätning är detta en frågeställning som bör behandlas internt för att kunna 
ackommodera dagens arbetssätt. Detta arbete föreslår ett målvärde som veckovis 
mätning/styrning, men detta är ett utrymme för vidare studier. 
 
Vidare föreslås även inledningen av en förstudie gällande ett entydigt 
projekthanteringssystem inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s Genomförande och 
leverera-process. I dagsläget är Microsoft SharePoint ett alternativ som studeras inom 
verksamheten. Ifall denna mjukvara används bör denna mjukvara även kunna samla in 
data från Genomförande och leverera-processen för att möjliggöra utvecklad mätning 
och styrning inom processen.  
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Bilaga 1: Generella intervjufrågor 

Namn på intervjuade:  
 
Frågor innan intervjun:  

1. Går det bra att vi spelar in intervjun?  
2. Önskar du att vara anonym under intervjun samt när intervjun presenteras? 
3. Önskar du att få tillgång till transkriberingen efter intervjun? För att kontrollera vad 

som antecknats.  
4. Hur länge har du arbetat inom IVL Svenska Miljöinstitutet? 
5. Vad har du för befattning inom verksamheten?  
6. Hur länge har du haft den befattningen?  
7. Har du haft en annan befattning inom företaget tidigare?  

 
Frågor gällande projektprocessen:  

1. Vilka processer ansvarar du över inom den operativa verksamheten? 
a. säljande av projekt 
b. genomförande och leverans av projekt 
c. avsluta och utvärdera projekt 

Kan du förklara din roll inom dessa processer?  
Anser du att någon av dessa processer är bristfälliga ur ett QTC-perspektiv? 
Anser du att det saknas en process inom den operativa verksamheten?  
 
Frågor gällande mätetal och styrformer: 

1. Vilka mätetal använder du/ni för att mäta samt styra projekt? Specifikt för: 
a. Säljande av projekt 
b. Genomförande och leverans av projekt 
c. Avsluta och utvärdera projekt 

2. Vad baserar du/ni denna mätning och styrning på?  
3. Hur frekvent mäter och styr du/ni dessa KPI:er?  
4. Anser du att denna frekvens är tillräcklig för att styra?  
5. Vad för typ av mätning/styrning anser du saknas i dagsläget?  
6. Varför anser du att denna mätning/styrning saknas?  
7. Vad för mätning/styrning får du ut automatiskt från CRM? 
8. Vad anser du att du borde få ut?  

 
Avslutande frågor: 

1. Önskar du att tydliggöra eller lägga till något ytterligare i vad som frågats?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor specifik till kompetens 

Namn på intervjuade:  
 
Frågor innan intervjun:  

1. Går det bra att vi spelar in intervjun?  
2. Önskar du att vara anonym under intervjun samt när intervjun presenteras? 
3. Önskar du att få tillgång till transkriberingen efter intervjun? För att kontrollera vad 

som antecknats.  
4. Hur länge har du arbetat inom IVL Svenska Miljöinstitutet? 
5. Vad har du för befattning inom verksamheten?  
6. Hur länge har du haft den befattningen?  
7. Har du haft en annan befattning inom företaget tidigare?  

 
Frågor gällande projektprocessen: 

1. Hur går processen till i Salesforce? Specifikt för de 3 projektprocesserna:  
2. Vad för data registreras i Salesforce för de 3 projektprocesserna:  

a. säljande av projekt 
b. genomförande och leverans av projekt 
c. avsluta och utvärdera projekt  

3. Vad för data fås av Salesforce för de 3 projektprocesserna. 
4. Finns det några steg som kan/brukar gå fel i Salesforce?  
5. Anser du att det fattas några specifika processer i Salesforce ur ett QTC-perspektiv för 

projektprocessen? 
 
Frågor gällande mätetal och styrformer: 

1. Vilka mätetal använder du/ni för att mäta samt styra projekt? Specifikt för: 
a. Säljande av projekt 
b. Genomförande och leverans av projekt 
c. Avsluta och utvärdera projekt 

2. Vad baserar du/ni denna mätning och styrning på?  
3. Hur frekvent mäter och styr du/ni dessa KPI:er?  

Anser du att denna frekvens är tillräcklig för att styra?  
4. Vad för typ av mätning/styrning anser du saknas i dagsläget?  
5. Varför anser du att denna mätning/styrning saknas?  
6. Vad för mätning/styrning får du ut automatiskt från CRM? 
7. Vad anser du att du borde få ut?  

 
Avslutande frågor: 

1. Önskar du att tydliggöra eller lägga till något ytterligare i vad som frågats?  
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