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Sammanfattning 
I dagens affärsvärld har dem flesta företag projekt som arbetsform, det kan handla om 
omstrukturerings- eller utvecklingsprojekt. På grund av detta har ett antal olika modeller, som till 
exempel Praktisk Projektstyrning (PPS) och PROPS, utvecklats för just detta ändamål. PPS 
utvecklades sent på 1980-talet av Tieto, och idag används den modellen på en rad olika företag i 
Sverige. Företagen väljer antingen att köpa in konsulteringstjänster från Tieto eller så anpassar 
dem PPS-modellen till sin egen verksamhet.  
 
Ett projekt kan generellt delas in i tre stycken moment, förberedelse, genomförande och avslut. 
Förberedelse fasen anses vara det viktigaste moment eftersom man kan minimera risker med en 
ordentligt utför förstudie. Förstudien ligger till grund för beslutet att gå vidare och inleda en 
planering till projektet eller lägga ner det. Frågor som bör besvaras under förstudien är huruvida 
projektet går att genomföra, om tid och kostnader för projektet är i linje med de förväntade 
intäkterna samt om företaget har kapaciteten att slutföra projektet. En tydlig plan bör skrivas upp 
med syfte för att minimera osäkerheten kring projekten samt klargöra målen 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur och varför ICA har utvecklat sin egen 
projektstyrningsmodell utifrån PPS-modellen. För att utreda frågeställningen gjordes först en 
litteraturstudie på Tieto och PPS. Detta i syfte för att i slutet kunna analysera och utvärdera 
skillnader mellan ICA:s modell och PPS. Efter den inledande litteraturstudien etablerades 
kontakt med ICA DE Kallhäll och dess projektgrupp Operational Excellence (Opex). Besök 
gjordes hos Opex där empirin inhämtades under informella intervjuer varvid ICA:s 
projektmodell grundligt gicks igenom.  
 
Slutsatsen som gjordes var att ICA:s projektmodell gjort mindre förändringar i sin modell 
jämfört med PPS i syfte för att anpassa denna till sin egen verksamhet. ICA är stor koncern där 
olika grenarna allt som oftast jobbar individuellt med direktiv från ledningen. Genom att 
förenkla PPS-modellen har ICA DE Kallhäll lyckats att få en snabbare arbetsgång med mindre 
byråkrati. 
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Abstract 
The majority of companies today work with projects whether the aim is to reorganize the 
company’s infrastructure or develop a new product or service. Several models, such as PPS and 
PROPS, have been developed for this purpose. PPS was develop in the late 1980s by Tieto, and 
is today the model of choice for a wide range of different companies in Sweden. Companies 
choose to either purchase consulting from Tieto or customize the PPS model for their own line of 
business.  
 
A project can generally be divided into three phases: initiation, execution and closure. The 
initiation phase is considered to be the most important phase because it can minimize the risks of 
a project failing. It is during this process where the decision to continue the project or to put it 
down is made. Important questions that should be answered is whether or not the goals project 
are realistic, if time and cos is in line with the expected revenue and if the company has the 
capacity to complete the project. It is very important to minimize the uncertainty surrounding the 
project and set up clear objectives.  
 
The purpose of this study was to examine how and why ICA has developed its own project 
model from the PPS model. An initial study on the PPS model was made before The empirical 
data was collected through informal interviews with a group called Operational Excellence 
(Opex), which handles the projects at ICA DE Kallhäll. It was during these interviews where the 
project model of ICA was thoroughly mapped out.  
 
The conclusion made was that the ICA's made some minor changes in their model compared to 
PPS in order to adapt it to their own operations. ICA is a large group where different branches 
often work individually with a directive from the board. By simplifying the PPS model, ICA DE 
Kallhäll are able to complete projects at a faster rate with less bureaucracy.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ett projekt kan generellt delas in i tre stycken moment, förberedelse, genomförande och avslut. 
En förstudie inför ett projekt anses det viktigaste momentet i hela projektkedjan. Väldigt många 
projekt fallerar på grund av avsaknaden av en ordentlig förstudie (Tonnquist, 2010). Förstudien 
ligger till grund för beslutet att gå vidare och inleda en planering till projektet eller att lägga ner 
det. Frågor som bör svaras under förstudien är huruvida projektet eller uppdraget går att 
genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med det förväntade 
intäkterna samt om företaget har kapaciteten att slutför det eventuella projektet. En tydlig plan 
bör skrivas upp med syfte för att minimera osäkerheten kring projekten samt klargöra målen. 
 
I takt med att projekt som arbetsform blivit allt vanligare i affärsvärlden utvecklar många företag 
en egen projektmodell, ofta med en befintlig modell som förebild. Andra företag köper in 
tjänster från konsultföretag som driver projekt för kundens räkning. En känd och prövad 
projektmodell, Praktiskt Projektstyrning (PPS), utvecklades av konsultföretaget Tieto. PPS är 
idag tillsammans med PROPS en av den vanligaste projektmodellen som används på svenska 
företag. Oftast gör företag en egen tolkning av PPS och anpassar den till sin egen verksamhet.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur på ICAs projektstyrningsmodell, som är anpassning 
av Tietos PPS-modell, skiljer sig från den verkliga och varför. 
 
1.3 Avgränsningar 
PPS-modellen går igenom ett flertal olika faser innan det kan slutföras och utvärderas. I många 
fall läggs även projekt ner på grund av omständigheter som till exempel dålig ekonomi, tidsbrist 
osv. Studien kommer att koncentreras på den initiala förberedelsefasen, det vill säga idéstadiet 
samt förstudien. Andra moment i ett projekt beskrivs kort i teoridelen.  
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2. Metodik 
2.1 Litteraturstudie 
Projektets första anlag var att samla in information kring ”förberdelsefasen” som är grundad på 
Tieto Enators PPS-modell, för att få en övergripande bild inom detta område, men även för att få 
en bra förankring till besöket på ICA DE Kallhäll. All den inhämtade datan samlades in för att 
vidare studeras så att analysen efter den empiriska studien skulle bli så noggrann och utförlig 
som möjligt. Litteraturstudien påbörjades med sökningar på Kungliga Teknologiska Högskolans 
databas KTHB. 
 
2.2 Empirisk studie 
Som empiri för denna studie etablerades kontakt med projektgruppen som ICA Sverige använder 
till sin lagerverksamhet. Gruppen, Operational Excellence (Opex), jobbar enbart med projekt i all 
dess former, både korta och långa projekt. Opex agerar även som rådgivare när olika enheter 
inom lagerverksamheten behöver hjälp att nå sina mål. Ett antal besök gjordes på ICAs 
Distributionsenhet (DE) i Kallhäll där intervjuer gjordes med projektledaren Magnus Hallin samt 
Håkan Berg som jobbar som produktionsstyrare. Både två har en lång bakgrund inom ICA 
Sverige och bidrag med värdefull information för studien. Under besöken genomfördes 
informella intervjuer där ICA:s projektstyrningsmodell grundligt gicks igenom.  
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3. Praktisk projektstyrning (PPS) 
PPS är en projektstyrnings modell framtagen av företaget Tieto och är ett arbetssätt för att aktivt 
planera och leda små eller stora projekt. Modellen är en av den vanligaste i Sverige tillsammans 
med Ericssons PROPS. PPS modellen fungerar som ett stöd genom praktiskt användbara 
checklistor, processbeskrivningar och mallar och är byggd på erfarenheter från tidigare projekt. 
Grundtankarna för PPS är att alla har samma synsätt gällande projektet enligt MÅNS: 
 

• Människosyn (medarbetarnas möjligheter) 
• Åtagandekultur (synen på överenskommelser) 
• Nytta (att förstå varför man utför projektet) 
• Samförstånd (samarbete mellan uppdragsgivare och uppdragstagare) 

 
Centrala begrepp i PPS är personligt åtagande, öppenhet och förtroende. Tieto har lagt en stor 
tyngd på tydlighet, enkelhet och lättillgänglighet i sin modell detta för att förstärka 
medarbetarnas kreativitet och ansvarstagande. Det som gör att PPS fungerar för att styra alla 
projekt inom olika branscher är att dem skiljer på styrning och produktion vilket resulterar till att 
PPS blir oberoende av vilket resultat projektet ska leverera. Tillämpningen anpassas helt enkelt 
efter varje projekts säregna förutsättningar. 
I PPS manual för hur projektet ska styras används tre grundprocesser, förberedelse, 
genomförande och avveckling. 
 

• Förberedelse: Förberedelsefasen går ut på att definiera vilka resultat projektet ska 
åstadkomma, vilka mål och hur projektarbetet praktiskt ska genomföras. 

• Genomförande: I genomförandefasen skapas de resultat som leder till att projektets mål 
uppfylls och projektet återkopplas och utvärderas kontinuerligt. 

• Avvecklingsfasen: Innebär återlämning av de resurser som tillhandahållits. Erfarenheter 
som fåtts under projektets gångförlopp och måluppfyllelse summeras för återanvändande 
i kommande projekt. 

 

 
Figur 1. Ett projekts förlopp med dess beslutspunkter enligt PPS 

 
Att påbörja ett projekt enligt PPS metoden måste projektet genomgå vissa förberedelser innan 
projektet startas. Det går inte att direkt börja på genomförandet, utan att slutmålet studeras och 
planeras noggrant i varje element. Detta görs i dem tre första av dem totalt åtta beslutspunkterna 
och kallas för förberedelsefasen. 
 

 

 
Figur 2. PPS har åtta olika grundbeslutspunkter med definierade leveranser. Vid varje 
beslutspunkt tar projektets styrgrupp beslut om projektets fortsatta verksamhet. 
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3.1 Projektdirektiv 
Projektet startas med att beställaren/projektägaren tydliggör nyttan med projektet genom att göra 
en nyttoanalys och tar fram projektdirektiv där projektets identitet, bakgrund, mål samt krav som 
projektledaren ska studera och använda som underlag i förberedelsefasen. Styrgruppens 
uppgifter under förberedelsefasen är att ta beslut om projektet fortsatta mål och framtid. 
 
Projektdirektivet är ett obligatoriskt styrdokument för projektarbetet. Syftet med direktivet är att 
ge underlag och förutsättningar för att starta projektet samt att anvisa tids- och kostnadsramar för 
förberedelsearbetet. 
 
Kundens krav på projektets mål kan vara mer eller mindre tydligt vid projektets start. 
Omfattningen av projektets förberedelsearbete kan påverkas på grund av detta.  
 
Prioritering mellan målbildens dimensioner, dvs. mellan tidpunkt/kostnad/ resultat, är en annan 
viktig del i projektdirektivet. 
  
Projektägaren är ansvarig för direktivet tas fram som ett underlag till projektledaren inför starten 
av projektet. 
 
3.2 Beslutspunkter under förberedelsefasen 

 
BP1 

 
Figur 3. Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna 
 
 
Vid denna beslutspunkt beslutas det om projektet och förberedelserna ska påbörjas. 
Att tänka på vid den BP: 

• Affärsnivån ansvarar för innehållet i projektdirektivet 
• Åtagande till BP2 och/eller BP3 beror på graden av osäkerhet om förberedelsernas 

omfattning 
• Genomför ett förstudieprojekt om osäkerheten är allt för stor 
• Sök samsyn om hur PPS skall tillämpas  
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BP1- checklista 

 
Projektägare Projektledare Gemensamt 

Är effektmålet förankrat, 
tydligt och mätbart i 
verksamheten 

Tillgång till 
kravspecifikation och andra 
nödvändiga kunddokument 

Är projektet prioritet mot 
andra projekt 
överenskommen 

Finns nyttobedömning Finns slutrapporter, 
erfarenheter från liknande 
projekt 

Finns prioriteringen av 
projekt-målets dimensioner 

Är finansieringen av 
förberedelserna klarlagd 

Finns etablerade modeller för 
att ta fram krav på resultatet 

Är kriterier för beslut vid 
nästa BP överenskommet 

Är projektdirektivet tydligt 
och komplett 

Vilka nyckelresurser berörs 
av förberedelserna respektive 
genomförandet 

 

Tabell 1. Checklista beslutspunkt 1. 
 

BP2 

 
Figur 4. Beslut om att fortsätta, avbryta eller förändra förberedelsearbetet 

 
Här beslutas det om projektet ska fortsätta, avbrytas eller om förberedelserna ska korrigeras. Att 
tänka på vid denna BP: 
 

• Projekt och målet tydliggörs och kan förändras efterhand som förberedelserna fortskrider 
 

BP2 - checklista 
 

Projektägare Projektledare Gemensamt 
Har projektledningen 
uppfattat sitt åtagande rätt 

Är tillgången till 
nyckelresurserna klarlagd 

Har vi tagit ställning till om 
vi köper resultat och/eller 
resurser 

Gör nyttovärdering Är produktionsmodell och 
strategi för denna vald 

Är det ett distribuerat projekt 
och vad påverkar det i så fall 

Är eventuella affärs- eller 
omvärldsförändringar 
aktuella 

Är antalet delleveranser 
klarlagt 

Är omfattningen av 
förberedelserna rimlig i 
förhållande till risk-
/osäkerhetsnivån för BP3-
beslutet 

Är bemanningen av 
styrgruppen klar 

När ska startseminarium 
genomföras 

Behöver delar av 
genomförandet startas före 
BP3, BP4 

Tabell 2. Checklista beslutspunkt 2. 
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BP3 

 
Figur 5. Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande 
del av projektet 

 
 

Den sista punkten av i förberedelsefasen beslutas om det har tagits fram tillräckligt med underlag 
för att göra en förbindelse för den återstående delen av projektet. Att tänka på vid denna BP: 
 

• Överenskommen och förankrad risk- och osäkerhetsnivå 
• Oklarheter kan redas ut till planlagda BP under genomförandet (högre risknivå) 
• Lösningsbeskrivning bearbetad så långt att vi har tillräckligt underlag för 

projektplaneringen 
 
BP3, checklista 
 
Projektägare	   Projektledare	   Gemensamt	  
Är	  projektets	  bidrag	  till	  
effektmålet	  tydligt	  

Har	  ”tunga”	  inberoenden	  
identifierats	  och	  förankrats	  
med	  ansvariga	  

Har	  resultat	  från	  
projektanalys	  betraktats	  

Finns	  ett	  ”tillräckligt	  bra”	  
beslutsunderlag	  

Har	  nyckelresurser	  
preliminärbokats	  	  

Är	  fördelningen	  av	  ansvar	  
mellan	  projekt-‐	  och	  
linjeorganisation	  tydlig	  och	  
förankrad	  

Finns	  samsyn	  på	  kriterierna	  
för	  BP3	  godkännandet	  och	  
dess	  eventuella	  
konsekvenser	  

Är	  kriterierna	  för	  leverans-‐	  
och	  överlämning	  tydliga	  

Är	  beslutspunkternas	  
fördelning	  i	  kalendertid	  
realistisk	  

Är	  projektledning	  och	  
analysgrupp	  rätt	  
bemannade	  

Har	  jag	  tagit	  ställning	  till	  
åtagandet	  

Är	  risknivån	  och	  riskpotten	  i	  
kalkylen	  rimliga	  och	  när	  skall	  
genomförandet	  startas,	  BP4	  

Tabell 3. Checklista beslutspunkt 3. 
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4. Empiri  
4.1 ICA DE Kallhäll och Operational Excellence	  

Distributionsenheten i Kallhäll, Järfälla öppnades 2000 och har idag runt 300 anställda. I 
dagsläget leveras omkring 50 miljoner kolli årligen till butiker i Stockholm, dess närliggande 
kommuner samt Gotland. I sortimentet finns färskvaror, frukt och grönt. Förutom de artiklar som 
finns på plats fungerar lagret dessutom som en leveranscentral för artiklar som skickas från 
centrallagren i Arlöv och Västerås.   
 
För att den dagliga driften ska fungera optimalt har en ny avdelning inom logistik nyligen startas. 
Operational Excellence, eller Opex, är en centralt styrd enhet som jobbar under logistikledningen 
med fokus på ständiga förbättringar. Gruppen agerar på uppdrag från linjeorganisationen, oftast i 
form av nya projekt som ska utveckla verksamheten. Opex ska även hjälpa till när verksamheten 
inte når måltalen vad gäller kvalitet och miljö.  
Opex uppdrag: 

• Utveckla och överföra kunskap, verktyg och arbetssätt för att ständigt förbättra processer 
och säkerställer att inte suboptimering sker.  

• Initiera ”action” där behoven är som störst alternativt där hjälpen efterfrågas mest utifrån 
Logistikledningens prioriterade områden och i samverkan med operativ verksamhet.  

• Övergripande koordineringsansvar för Logistiks pågående förändringsarbete, initierade 
av Logistikledningen  

• Överblicka pågående och planerade utvecklingsprojekt hos Supply Chain Development 
(inköp), men har ett avgränsat ansvar mot projekt som pågår under längre tid. 
Grundprincipen är att dessa drivs av Supply Chain Development.  

 
4.2 ICA DE Kallhälls projektmodell 
Projektstyrningsmodellen är en beskrivning av det arbete som skall utföras inom ett projekts 
livscykel. Den är inriktad mot konkreta lösningar i syfte att bryta ner, strukturera, förutspå och 
tidsbestämma skeendet i ett projekt. 
 

Figur 6. Övergripande bild på ICA:s projektstyrningsmodell.  
 
Projektstyrningsmodellen innehåller ett antal faser; idé, förstudie, projektstart, 
projektgenomförande, projektavslut samt effekthemtagning. Vid varje övergång mellan två 
faser finns beslutspunkter (BP) där projektets styrgrupp gör en bedömning om projektets 
fortlevnad. Beslutspunkter som finns i ICA:s projektstyrningsmodell bygger på PPSs 
projektstyrningsmodell med några anpassningar. 
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5. Förberedelsefasen 

 
Figur 7. Idé – vägen till beslutspunkt 0. 
 
Varje enhet på lagret har sin egen idéportfölj som används som grund för framtida 
projektaktiviteter. En idé beskrivs, värdesätts och riskbedöms så den kan vara ett underlag för 
framtida beslut om huruvida en idé ska realiseras genom projekt. Det normala flödet är att man 
har en färdigbeskriven idé som godkänts innan man startar projekt eller förstudier. Alla idéer, 
oberoende av enhet, behöver dokumenteras innan dessa skickas vidare Opex och en eventuell 
förstudie. Följande data krävs inför en eventuell förstudie. 
 
Idébeskrivning  
• Problem  
• Lösning  
• Effekt 

Kategoriseringsdata  
• Namn  
• Beskrivning  
• Förväntade start och 
slutdatum  
• Affärsenhet  
• Beställare  
• Projektklass  
• Satsningsområde  
 

Värderating  
• Återbetalningstid  
• Matchning mot 
satsningsområden  
• Marknadspositionering 

Riskrating  
• Leveransrisk  
• Arkitektonisk risk  
• Värderealiseringsrisk  
 

Ekonomi  
• Förväntade kostnader 
grovt uppskattade 

 

Tabell 4. Data som en idé grundas på inför en förstudie. 
 
5.1 Förstudie 

 
Figur 8. Förstudie – vägen till beslutspunkt 1. 
 
Förstudien är den preliminära studien i de absoluta första skeendena av ett projekt. Efter att en 
idé har godkänts av logistikledningen skickas därefter ett uppdrag om förstudie till Opex som 
agerar som styrgrupp för projektet tillsammans med utvalda medarbetare från den avdelningen 
som berörs. Förstudien ska svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och 
kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna. Detta för att minska 
riskerna i projektet och att göra riskerna synliga. Därmed ökar sannolikheten att projektet löper i 
hamn enligt planerna. För att starta förstudier (BP0) finns krav på ett så kallat Business Case och 
förstudiedirektiv. 
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Business Case 
För att uppskatta de ekonomiska effekterna av ett projekt måste ett business case göras. Här 
beskrivs vad projektet kostar, vilken effekt den ger samt vad det kommer att kosta att driva 
projektets leverans i linjen Ett business case bör tas fram i samarbete med en controller.  

 
Förstudiedirektiv 
Förstudiedirektivet talar om vad det är om ska undersökas, vilka avgränsningar och ansvar som 
gäller. Direktivet ska godkännas av en projektcontroller innan signering av beställare och 
projektledning.  

Att skriva ett förstudiedirektiv är ett sätt att konkretisera vad som ska utredas. Genom att skriva 
ett förstudiedirektiv som tydligt talar om vad som ska göras och levereras, av vem, hur och när så 
minimerar man riskerna i ett projekt.  
 
Ett förstudiedirektiv hos ICA ska innehålla följande information:  
 

1. Bakgrund och syfte – Varför ska förstudien genomföras? 
 

2. Förväntade effekter – Vilka är det förväntade effekterna? T.ex. högre produktivitet och 
kapacitet.  
 

3. Förstudiens omfattning & leverans - Vad är det förstudien ska titta på och ta fram. Vad 
förväntar sig beställaren ”i handen” när förstudie är klar?  
 

3.1 Avgränsningar – Förklarar vad förstudien inte ska leverera.  
 

4. Organisation - Anger vilka som ska genomföra förstudien. Vilket ansvar, mandat och 
arbetsuppgifter har var och en i projektgruppen. 
 

5. Budget - Vad kommer förstudien kosta? 
 

6. Tidsplan - När i tiden ska förstudien genomföras. Vad ska levereras när? Vilka ev.beslut 
behövs, av vem, när? 

Förstudier kan vara av olika karaktär, en del är en-personsutredningar och färdigställs på ett par 
veckor, andra tar ett år och utförs av en hel organisation som är utsedd för att genomföra studien. 
Förstudien är i huvudsak en investering i en utredning inför den eventuellt fortsatta planerings- 
och projekteringsprocessen. Framtagandet av förstudien ska präglas av ett vidsynt och 
förutsättningslöst arbetssätt samt en öppen dialog med samtliga intressenter. 
 
Oftast är det den utnämnde förstudieledaren som skriver dokumentet och det är då viktigt att 
förankra med beställaren så att båda har samma bild. Det går också väldigt bra om beställaren 
själv, eller dennes assistent, skriver direktivet. Huvudsaken är att alla inblandade parter är 
överens om vad som ska göras, varför och med vilka resurser 
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5.2 Förstudierapport 
Efter en avslutad förstudie skall ett business case och en förstudierapport finnas för att förstudien 
ska vara godkänd. Rapporten inleds med en sammanfattning med de viktigaste resultaten och 
rekommendationer. Därefter bifogas alla punkter från förstudiedirektivet som syfte, förväntade 
effekter, omfattning osv. Rapporten kompletteras därefter med slutsatser som förstudien kommit 
fram till.  
 
Följande punkter skall finnas till hand så att ett beslut om projektet kan tas:  
 

• Nulägesanalys – En djupare analys av det allmänna läget. Kvantitativa beskrivningar kan 
göras alternativt organisationsscheman. En vanlig metod som används av Opex är en 
klassiska SWOT analysen där styrkor, svagheter, möjligheter och hot tas upp. 
Nulägesanalysen är i stort sett en objektiv beskrivning av det rådande läget.  
 

• Möjlighets-/Problem- och påverkansanalys – en fördjupning av nulägesanalysen. Till 
vilket ändamål ska projektet drivas? Vilket är den upplevda möjligheten alternativt 
problemet med den rådande situationen? Det är centralt att veta hur problemen påverkar 
lagerverksamheten, på så sätt kan man analysera hur man ska åtgärda dessa. De tre 
analyserna presenteras oftast i tabellform vilket gör det lättare att få en helhetsbild av 
läget.  

Efter analyserna går rapporten in på lösningsförslag. Beroende på beställaren av förstudien 
kan ibland 3 lösningsförslag tas fram. Ibland kan ett förslag vara att inte göra någonting alls. 
Lösningsförslagen skall innehålla: 
 

• Effektmål – vad är det för effekter som man vill med lösningsförslagen? Det effekter 
som finns med i förstudiedirektivet kan antingen fastställas och specificeras eller 
förkastas och göras om efter förstudien.  
 

• Leverabler – för att kunna uppnå de effekter man vill ha krävs ett antal åtgärder och 
förutsättningar . Till exempel kan man ta fram nya processer alternativt rutiner för att 
uppnå effektmålen. Leverablerna är det som projektet ska leverera, förutsättningarna 
för att effektmålen ska uppnås.  

 
• Uppdaterat business case med en kostnadsuppskattning för IT-delen samt en 

uppskattad driftkostnad för lösningen. Dessutom ska en separat kostnadsuppskattning 
för projektets uppstartsfas, fram till BP2 redovisas. 

 
• En grov projektplan per lösningsförslag på hur ett eventuellt projekt kan komma att se 

ut. Milstolpar, aktiviteter och resursbehov ska rapporteras. Utöver detta ska även en 
mer detaljerad plan fram till BP2 och genomförandebeslutet presenteras.  

Slutligen redovisas en rekommendation på lösning ifall flera finns samt varför. Nästa steg i 
projektet redogörs t.ex. avrapportera förstudien och få ett beslut alternativt inhämta 
kompletterande uppgifter till förstudien.  
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6. Diskussion 
ICA:s projektstyrningsmodell har som målsättning att säkerställa att en terminologi och ett 
tillvägagångssätt används för alla typer av projekt, såväl organisationsutvecklingsprojekt som 
rena systemutvecklings- och infrastruktursprojekt.  
 
Centrala teman i projektmodellen är: 
 

• Modellen är baserad på övergripande principer i PPS 
• Det finns sex stycken beslutspunkter; BP0 till BP5 
• En beslutspunkt måste passeras för att projektet ska få fortsätta 
• Projektledaren är ansvarig att rapportera uppfyllnad av beslutskriterierna till styrgruppen 

för beslut 
 
Den första synliga skillnaden mellan PPS-modellen och ICA:s projektmodell är ICA har valt att 
använda färre beslutspunkter under projektets gång. ICA använder sig utav sex beslutspunkter 
till skillnad från PPS åtta. Detta beror främst på att företaget vill ha mindre byråkrati när det 
gäller projekt och på så sätt få en snabbare genomföring.  
 
Mindre byråkrati är viktig eftersom de olika avdelningarna på lagret jobbar oftast individuellt 
och har många idéer på hur de ska kunna utvecklas. Därför är det viktigt att dem olika 
avdelningarna på verksamheten får jobba fritt själva för att sedan vända sig till Opex och 
styrgruppen för ett beslut om förstudie. Med PPS-modellen inleds ett projekt direkt med ett 
beslut om föreberedelse, oftast på beställning från en kund då Tieto jobbar mycket med 
konsultuppdrag.  
 
En annan punkt som skiljer ICA:s modell med PPS är antalet styrande dokument, dvs dokument 
som krävs vid varje beslutspunkt. På ICA inleds ett projekt först med en idé på en av dem olika 
avdelningarna, till exempel städ och miljö. Ett projekt som nyligen genomfördes på den 
avdelningen var införandet av nya städrutiner i syfte för att bli kvalitetscertifierade. Hos ICA 
kräver man mindre styrande dokument fram till uppstart av projekt vilket kan ses i tabell 5.  
 

Tabell 5. Styrande dokument vid olika beslutspunkter. 
 
 

ICA PPS 
Beslutspunkt Beslutsunderlag Beslutspunkt Beslutsunderlag 
BP0 • Idé 

• Business case 
• Förstudiedirektiv 

BP1 • Projektdirektiv 

BP1 • Förstudierapport BP2 
 

• Preliminär projektplan 
• Översiktig krav- och 

lösningsbeskrivning 
• Detaljtidsplan och kalkyl för 

förberedelsearbetet 
• Preliminär riskanalys 

  BP3 • Projektplan inklusive 
riskanalys 

• Fullständig krav- och 
lösningsbeskrivning 
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7 Slutsats 

PPS är utvecklades först och främst för Tietos användning men har på senare visat sig tillämpbar 
på andra företag. På grund av detta säljer Tieto idag utbildningar till företag som vill införa PPS 
på sin egen verksamhet. Det är fullt naturligt att företag som introducerar PPS gör mindre 
förändringar i modellen för att den ska anpassas till den egna verksamheten vilket ICA har gjort. 
ICA är stor koncern där olika grenarna allt som oftast jobbar individuellt med direktiv från 
ledningen. Genom att förenkla PPS-modellen har ICA DE Kallhäll lyckats att få en snabbare 
arbetsgång med mindre byråkrati. Dem har valt att välja ut dem styrande dokumentet för 
beslutsunderlagen som är viktiga och sållat ut dem som är mindre väsentliga.   
 
8 Tack 
Ett stort tack till Håkan Berg och Magnus Hallin på ICA DE Kallhäll för deras stöd och 
värdefulla information samt material som dem har gett oss. Vi tackar även Sven Bergvall för 
hans handledning under resans gång. 
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