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Sammanfattning 
Inom projektarbete är planeringen ett moment som till stor del påverkar hur slutresultatet 
blir. Ett allt större antal företag blir dessutom projektbaserade, det vill säga nästan alla 
operationer är organiserade som projekt. [5] 

Mängden projektarbete bland dagens företag gör att planeringen är viktig för att 
åstadkomma bra uppskattningar av tid, kostnader och resurser. Att kunna planera projekten 
på ett bra sätt är en viktig konkurrensfördel. 

Den frågeställning som rapporten behandlar är ”Vilken kunskap och information bör finnas 

för att projektplaneringen ska leda till ett så lyckat projekt som möjligt?”. Rapportens 
definition av ett lyckat projekt är att de satta målen mellan kund och leverantör gällande 
kostnad, tid och kvalité uppfylls. Syftet är att läsaren ska få de viktigaste kunskaperna samt 
känna till de viktigaste faktorerna som gör att en projektplanering leder till ett lyckat 
projekt. Informationen och fakta baseras på en litteraturstudie samt på intervjuer med 
projektledare och chefer på Bosch Rexroth AB. Litteraturstudien anknyter till modeller 
samt tillvägagångssätt för utformningen av projektplanering. Studien täcker även 
projektkrav och riskhantering. Empirin fokuserar på viktiga parametrar i projektplaneringen 
hos Bosch Rexroth såsom projektens struktur, arbetsuppgifter, arbetssätt och krav. 
Rapporten visar även på förberedelser såsom WBS (Work Breakdown Structure) som är en 
grundpelare för att kunna estimera tid, kostnad samt resursbehov. 

Något som belyses i teorin är svårigheterna med att planera lagom mycket. Är planeringen 
för detaljerad så går mycket tid åt till att hålla denna uppdaterad, vilket är slöseri med tid. 
Är planeringen för grov kan uppskattningarna av tid, kostnad och resurser bli för dåligt 
preciserade. När projektet har som mest bråttom visar det sig att planering är som viktigast. 
Ett exempel kan vara en person som tar bilen till ett projektmöte i en stad denne inte har 
varit i förut. Personen har bråttom och anser sig inte ha tid att köpa en vägkarta. Detta 
resulterar förmodligen i att personen kör fel och blir kraftigt försenad. En planering där 
inköp av karta varit inkluderad skulle förmodligen ha kunnat minimera förseningen. 

Sammanfattningsvis bör projekt brytas ner i lagom stora delar för att en rimlig 
approximation av tid, kostnad och resurser ska kunna göras. Erfarenhet och kompetens hos 
personalen är nyckelfaktorer för uppskattningen av projektens omfattning. Kund och 
leverantör måste arbeta efter samma tidsplan och produktspecifikation för att undvika 
missförstånd och därmed är kommunikationen viktig. En tydlig arbetsprocess är nödvändig 
för effektiviteten i projektet samt för personalens trivsel. En ordentlig riskanalys är en 
förutsättning för att veta hur eventuella risker kan påverka projekten. Erfaren och kunnig 
personal är grundläggande för att göra en bra riskanalys. 
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1 Inledning 
Ett allt större antal företag blir idag projektbaserade, det vill säga nästan alla operationer är 
organiserade som projekt. [5] 

Mängden projektarbete bland dagens företag gör att planeringen är viktig för att 
åstadkomma bra uppskattningar av tid, kostnader och resurser. Att kunna planera projekten 
på ett bra sätt är helt enkelt en viktig konkurrensfördel. 

När tidsplanen i projekt är som mest pressat så blir planeringen allt viktigare. Låt oss ta ett 
exempel med en person som tar bilen till ett projektmöte i en stad denne inte har varit i 
förut. Personen har bråttom och anser sig inte ha tid att köpa en vägkarta. Detta resulterar 
förmodligen i att personen kör fel och blir kraftigt försenad. En planering där inköp av karta 
varit inkluderad skulle förmodligen ha kunnat minimera förseningen. Planeringen är 
således ett moment som till stor del påverkar hur slutresultatet blir i projekten. Vilken 
kunskap och information bör därför finnas för att projektplaneringen ska leda till ett så 
lyckat projekt som möjligt? 

1.1 Syfte 

Denna rapport innehåller information och fakta som är viktig att känna till när ett 
företagsprojekt ska planeras. Syftet är att läsaren ska få de viktigaste kunskaperna samt 
känna till de viktigaste faktorerna som gör att en projektplanering leder till ett lyckat 
projekt. 

1.2 Problemformulering 

Den frågeställning som rapporten behandlar är: 

”Vilken kunskap och information bör finnas för att projektplaneringen ska leda till 
ett så lyckat projekt som möjligt?” 

I denna rapport så definieras planering av ett projekt som de förberedelser som är viktiga 
för att genomförandet av projektet ska bli lyckat. Rapportens definition av ett lyckat projekt 
är att de satta målen mellan kund och leverantör gällande kostnad, tid och kvalité uppfylls. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet i denna rapport avgränsar sig till att gälla projektplanering enligt definition nämnd i 
1.2 Problemformulering. Vidare avgränsar sig författarna från att diskutera fullständiga 
lösningar på problem i projektplaneringen hos Bosch Rexroth. Det skulle kräva en mer 
omfattande studie av företaget samt tillgång till företagsspecifika uppgifter.  

De huvudsakliga delarna som behandlas i rapporten är projektens struktur och olika 
arbetssätt. Rapporten behandlar inte själva metoden och tillvägagångssättet för hur en 
projektplanering görs. 

Den företagstyp som rapporten riktar sig mot är teknikföretag inom tillverkningsindustrin. 
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2 Metod 

Litteraturstudie 

En litteratursökning gjordes i böcker och artiklar för att identifiera hur projektarbete 
framställs i teorin. Sedan avgränsades arbetet till att gälla planeringen i projekt. Metoder 
och tillvägagångssätt inom projektplanering identifierades och klargjordes. Syftet var att 
finna vilka delar som är viktiga för att projekten ska bli lyckade. 

Empirisk studie 

Med hjälp av fakta från litteraturstudien kunde frågor tas fram till intervjuer på Bosch 
Rexroth. Det var två längre intervjuer som utfördes, den första med Stig Bergström och 
Marcus Odelros. Den andra intervjun gjordes med Jens Lindfeldt. Samtliga tre personer har 
mångårig erfarenhet av både projektarbete samt projektledning och anses som mycket 
kunniga på området. Målet med intervjuerna var att identifiera hur projektplaneringen går 
till på Bosch Rexroth, samt vilka delar som är särskilt betydelsefulla för projektens 
framgång. Intervjuerna spelades in och sammanfattades. Svaren analyserades tillsammans 
med teorin och utgjorde då grunden till rapportens slutsats. Frågorna som ställdes var av 
öppen karaktär för att inte påverka svaren från de intervjuade personerna. 
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3 Teori 
Detta kapitel innehåller befintlig teori, som anses vara relevant för rapportens frågeställning 
och analysen av empirin.  

3.1 Projektens struktur 

Projektorganisationen 

”En tydlig projektorganisation underlättar genomförandet av projekt, genom att alla 
medverkande vet vad som förväntas av dem.” [1] 

”Varje projektroll ska ha en rollbeskrivning som är unik.” [4] 

Projektet är organiserat kring dess kärna, som består av beställar- och projektledarrollen. 
Valet av vilka som ska delta i projektgruppen ska i första hand utgå från kompetens. Det är 
genom erfarenhet som kompetens successivt byggs upp eftersom kompetens är förmågan 
att kunna utföra arbetsuppgifter genom att tillämpa kunskap. [4] 

De personer och organisationer som ska vara med och genomföra ett projekt bör vara med 
och organisera projektet. På så sätt blir de engagerade eftersom de känner delaktighet i 
projektet. [1] 

Beslutspunkter och milstolpar 

Det är skillnad på beslutspunkter och milstolpar i ett projekt. Beslutspunkter är i nivå med 
ledningen och milstolpar i nivå med projektledaren, se Figur 1. [4] 

 
Figur 1. Beslutspunkter och milstolpar kopplar ihop sambandet mellan styr-, lednings- och utförarnivån. 

Beställaren använder beslutspunkter som verktyg för att styra och kontrollera projektet och 
det är även beställaren som ansvarar för dem. Normalt hålls ett möte vid varje beslutspunkt, 
där beslut om projektets framtid tas utifrån uppnådda resultat. Det är projektledarens 
uppgift att se till att utlovade resultat uppnås. Exempel på beslutspunkter kan vara att 
projektplaneringen är klar, att projektgenomförandet ska starta samt att resultatet är 
överlämnat och målet godkänt. [4] 
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”En milstolpe är ett etappmål på vägen mellan projektets start och slut. En milstolpe är 

något som ska ha uppnåtts, men det kan också vara en leverans från eller till projektet.” 
[4] 

Milstolparna är avstämningspunkter som hjälper projektledaren att genomföra projektet. 
Det är projektgruppens uppgift att se till att varje milstolpe uppnås. [4] Det är inte alltid lätt 
att avgöra vilka punkter som ska sättas som milstolpar. En bra placering för milstolpar är 
vid avgörande steg och svårigheter i projektet som ska ha avklarats eller övervunnits efter 
milstolpen. [6] 

”Alla projekt behöver milstolpar, oavsett storlek och komplexitet.” [4] 

Händelser och punkter att ta hänsyn till vid planeringen 

Punkterna i Tabell 1 beskriver vilken information om projektet en fullständig projektplan 
innehåller, enligt Sven Antvik och Håkan Sjöholm: [1] 

� Intressenter samt deras behov och 
krav 

� Mål 

� Organisationsplan 

� Omfattning inklusive arbetsstruktur 
(Work Breakdown Structure, WBS) 

� Resursplan 

� Inköpsplan 

� Risk- och möjlighetsplan (ROMP) 

� Tidplan 

� Budget inklusive kassaflödesplan 

� Kommunikationsplan 

� Förutsättningar och antaganden för 
projektplanen 

� Kvalitetsplan 

� Miljöplan 

� Arbetsmiljöplan 

 
Tabell 1. Innehåll i en fullständig projektplan. [1] 

För att projektet ska bli lyckat är det bra att i inledningen ha någon form av kick-off eller 
startmöte. [4] 

”Syftet med en kick-off är att förankra projektets syfte och mål hos de som ska delta i 
projektet, men även hos andra viktiga intressenter.” [4] 

När budget, tidplan och resursplan samordnas uppstår ofta konflikter mellan delarna. 
Därmed krävs många omarbetningar. Detta tar mycket tid, liksom många andra delar i 
planeringen. [1] 

”Det är mycket viktigt att tillräckligt med tid avdelas för planering, ”man har inte råd att 
ha bråttom i början av ett projekt”.” [1] 

Erfarenheten visar att om de som ska vara med och utföra själva arbetet även är med och 
planerar, så ökas kvaliteten på planeringen och risken att tids- och resursbehov missbedöms 
minskar. Ett inledande planeringsmöte för alla deltagare är därför bra att ha. [4] 

I en Work Breakdown Structure, WBS, bryts varje steg i projektet ner i mindre och mer 
hanterbara delar. För varje del kan sedan en mer noggrann resurs- och tidsplan upprättas 
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med hjälp av erfaren personal från projektet. [2] Med utgångspunkt från projektets WBS så 
bör ett antal milstolpar identifieras. Antalet milstolpar i en milstolpeplan bör ligga mellan 
två och 20 stycken. [4] 

Innan projektet startas måste projektplanen bli granskad och godkänd av styrgruppen. 
Vanligtvis är det även viktigt att vara överens med kunden i vissa delar av planeringen. [1] 

3.2 Arbetsuppgifter 

Bo Tonnquist tar upp några exempel på aktiviteter som ska utföras under planeringen: [4] 

• Utarbeta detaljerade tids- och resursplaner. 

• Utforma projektorganisationen. 

• Planera projektets ekonomi. 

• Specificera projektets kvalitetsaktiviteter. 

• Etablera infrastruktur för kommunikation. 

• Analysera risker och åtgärdsplanera. 

• Ingå avtal med projektets leverantörer. 

• Planera projektutvärderingar. 

Nedan följer några exempel på aktiviteter som ska utföras under genomförandet av 
projektet, och därmed planeras, som Bo Tonnquist också tar upp: [4] 

• Anskaffa resurser. 

• Bemanna projektet. 

• Följa upp projektets planer och hantera ändringar. 

• Upprätthålla löpande kommunikation. 

• Genomföra projektutvärderingar. 

Även Sven Antvik och Håkan Sjöholm nämner några exempel på uppgifter som vanligtvis 
utförs under genomförandefasen: [1] 

• Kommunikation 

• Ändringshantering 

• Uppföljning och åtgärder 

• Rapportering 

• Styrgruppsmöten 

• Överlämnande till kund 
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3.3 Arbetssätt 

”Planering tar tid, men det är tid som tjänas in flera gånger om under genomförandet.” [4] 

Den största delen av planeringen görs innan genomförandet av projektet startar, men på 
grund av oväntade ändringar och förutsättningar krävs även en del planering under 
genomförandefasen. [4] 

”Projektplanering är att välja strategi, dvs. att välja väg till målet.” [4] 

I en del fall så är inte det bästa alternativet att göra en fullständig planering innan själva 
projektstarten, utan det kan vara bättre att i början göra en grovplanering och senare under 
genomförandefasen göra detaljplaneringen. [1] 

Om ett företag ska lansera en ny produktmodell kan det vara svårt att i ett tidigt skede veta 
exakt hur den ska vara specificerad och därmed göra en detaljerad planering, eftersom det 
är svårt att förutse vad kunderna vill ha i framtiden. Då vore det ideala att ha så pass 
mycket resurser att flera modeller kan utvecklas parallellt och därefter låta den modellen 
som kunderna väljer gå i produktion. [4] 

Vid planering av milstolpar är det ofta lättast att börja från slutet av projektet och sedan 
planera bakåt i tiden tills starten nås, så kallat ”back-casting”. [4] 

I de flesta fallen är det bortkastad tid att planera hela projektet i detalj på en gång, detta för 
att omvärlden, och därmed förutsättningarna, ständigt förändras. Bo Tonnquist tar upp sex 
olika metoder för hur projektplaneringen kan läggas upp utan att omvärldens förändringar 
skapar negativa vändningar av projektet: [4] 

• Närzonsplanering: Projektets inledande delar planeras på detaljnivå och de senare 
delarna innehåller endast milstolpar och övergripande aktiviteter. Detaljplanering av 
de senare delarna sker sedan i takt med att projektet går framåt. 

• Seriell utveckling: Varje steg i projektet påbörjas och avslutas, ett i taget, tills hela 
projektet är färdigt. Nästa steg får alltså inte påbörjas innan det föregående är färdigt 
och avslutat. 

• Parallell utveckling: Flera delar i projektet utvecklas samtidigt, det vill säga 
parallellt. Detta är en vanlig metod vid produktutvecklingsprojekt. 

• Dynamisk utveckling: Projektet utförs i en cyklisk process, vanligtvis bestående av 
krav, analys, design, implementering och test. Den här metoden kan användas i 
projekt där lösningens utseende från början inte är känt, utan växer fram vart efter 
resultatet av arbetet fås fram. ”Den frihet metoden ger, att välja väg före lösning, 
ställer stora krav på uppföljning och styrning.” [4] 

• Delprojekt: Ett stort och omfattande projekt kan vara bra att dela upp i mindre delar, 
delprojekt, som har sina specifika mål och resurser. Delprojektens beställare är 
huvudprojektets projektledare. 

• Program: ”Flera sammankopplade projekt som tillsammans uppfyller ett 
övergripande mål kallas ofta program.” [4] Att dela upp ett uppdrag i flera projekt 
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ger en bättre överblick och underlättar styrningen. Ett exempel på program som Bo 
Tonnquist nämner är hjälporganisationer, där varje insamling och gala är ett projekt. 

Projektkrav 

Projektkrav kan till exempel röra tidpunkter, kostnader, projektutförare och miljöpåverkan. 
Projektets genomförande påverkas av dessa. Projektkrav behöver dock inte finnas, utan det 
går att genomföra ett projekt utan sådana. [4] 

”Det kan räcka med att beställaren anger syfte, mål och omfattning för projektet.” [4] 

Sedan är uppgiften för dem som ska utföra själva projektet att ställa kraven i detalj, även 
fast beställaren alltid har ansvar för kravspecifikationen. För att kraven enkelt ska kunna 
bockas av när de är uppfyllda är det viktigt att de är mätbara, det vill säga det ska gå att 
svara ja eller nej på om ett krav är uppfyllt. [4] 

3.4 Riskhantering 

Bland vanliga projektrisker kan nämnas tekniska problem samt felaktiga bedömningar av 
arbetsinsatsen och produktens komplexitet. Under utveckling av nya produkter kan det vara 
svårt att bedöma alla risker som projektet kan ställas inför. [3] 

Att kunna identifiera risker är en viktig del i planeringen av ett projekt. Genom att förutse 
problem som kan uppstå och göra en analys av vilka konsekvenser dessa kan innebära för 
projektet så skapas bättre förutsättningar för att hantera dem. [3] 

För att göra en riskanalys krävs att en skattning görs av varje risk, dels hur sannolikt den 
kan inträffa samt vilken konsekvens den kan få för projektet. Analysen utförs med fördel av 
erfarna personer som kan använda sin kunskap från tidigare problem i liknande projekt och 
dra slutsatser kring detta.  Skattningen kan göras på en skala från 1-5 vilket ger varje risk 
ett sammanvägt risktal, se Tabell 2. [3] Risktalet beräknas genom att multiplicera värdet på 
sannolikheten med värdet på konsekvensen. 

 
Tabell 2. Risktabell. 

För att rimligen kunna hantera alla risker bör antalet inte överstiga tio stycken. Riskerna i 
ett projekt förändras med tiden på grund av bland annat omvärldsfaktorer. Därför är det 
viktigt att hela tiden se över och analysera riskerna regelbundet under projektets gång. [3] 
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4 Empirisk undersökning 
Det företag som den empiriska undersökningen grundar sig på är Bosch Rexroth AB, 
världens ledande leverantör inom industriell automation och mobilhydraulik, med 670 
medarbetare i Sverige och huvudkontor i Älvsjö, Stockholm. Personerna som intervjuades 
är: 

• Stig Bergström, Director, Global Sales Management Volvo. 

• Marcus Odelros, Projektledare. 

• Jens Lindfeldt, Teknikchef, Automation. 

4.1 Olika typer av projekt 

Planeringen ser olika ut beroende på vilken typ av projekt det gäller. Nedan följer några 
typer av de projekt som finns på Bosch Rexroth och som behandlas i empirin. 

• Kundprojekt är projekt där en ny kund ska vinnas så att Bosch Rexroth därmed blir 
dess leverantör. 

• Utvecklingsprojekt delas upp i fyra områden: 

1) Helt ny plattform: En helt ny produkt ska utvecklas. Tidsplaneringen för 
denna typ av projekt är väldigt omfattande och omfångsrik. Tidsåtgången 
brukar vara 4-5 år. 

2) Variantprojekt: En ny variant av en befintlig produkt ska utvecklas. För 
dessa projekt är tidsåtgången något mindre än för en helt ny plattform. 

3) Applikationsprojekt: Mindre ändringar av en variant ska göras. 

4) Standardprojekt: Produkten finns och tas i princip från hyllan. Säkerställning 
görs med kunden att produkten fungerar i miljön den ska användas i.  

• Marketingprojekt: 

1) Lansering av produkt, det vill säga en ny produkt ska ut på marknaden. 

2) Kampanjprojekt innebär att något görs för att lyfta försäljningen av en 
produkt som redan finns ute på marknaden. 

4.2 Projektens struktur 

Projektorganisationen 

Det är oslagbart att ha en erfaren och kompetent projektledare samt erfarna medarbetare. 
Inom projektgruppen är det väldigt viktig med personer som har lätt för att kommunicera 
samt har etablerade kontakter inom företaget. Detta för att projektet ska flyta på smidigt 
samt att de viktiga kunskaperna inom företaget tas tillvara. 

I projektet finns olika rollfördelningar, både interna och externa roller. Den kommersiella 
delen måste täckas, någon måste titta på pris- och kostnadsbiten och kommunicera det med 
kunden, det behövs folk som jobbar med själva tekniken med produkten och 
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omkonstruktioner. Det behövs någon som jobbar hos kunden med applikation och 
finanpassning och det behövs även folk som tittar på produktionssidan, det vill säga om 
produkten går att tillverka och hur det ska göras på ett effektivt sätt. Till sist är det 
eftermarknadsdelen och diagnostisering av produkten som ska göras. Det är viktigt att varje 
person har tillräckligt mycket tid för att klara av sin roll. 

Händelser och punkter att ta hänsyn till vid planeringen 

Att titta på viktiga skeenden i tidsplanen är förarbetet i planeringen. På en så kallad kick-off 
planeras projektet och viktiga skeenden diskuteras. 

• I ett utvecklingsprojekt är det väldigt viktigt att de praktiska proven i produktens 
verkliga miljö, valideringen, påbörjas så tidigt att tillräckligt med tid finns för 
säkerställning att allt fungerar som det ska. 

• Det är viktigt att ha ändringsstopp inlagda i tidsplanen. Med ändringsstopp menas 
sista tidpunkterna för att göra ändringar i till exempel ritningar och specifikationer. 
Detta blir ofta en kritisk diskussionspunkt eftersom kunden ofta kommer med nya 
önskemål och krav väldigt sent i projektet. 

• Innan ett utfallsprov av produkten kan levereras till kunden behövs en ledtid. 
Kunden behöver sedan en viss tid för att utvärdera detta utfallsprov innan 
seriestarten sker. Det är viktigt att dessa delar ges tillräckligt mycket tid i 
planeringen. 

Projektet stängs inte när produktionen startar, utan projektteamet måste hållas tillgängligt 
under en tid för att kunna fånga upp eventuella problem vid startskedet. Vid 
produktionsstart blir projektteamet även utnyttjade på andra håll, men de finns kvar som en 
dold resurs ifall något händer. När bra kvalitet på produkten är verifierad så upphör 
projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

I ett kundprojekt finns 9 stycken milstolpar som alltid används och följs, se Figur 2. 

 
Figur 2. Milstolpar för kundprojekt på Bosch Rexroth AB. 

Vid lansering av produkter och kampanjer finns avstämningspunkter som kallas 
projektmöte 1, 2 och så vidare, se Figur 3. Vid varje möte görs avstämningar att en bestämd 
del är färdig. Tidpunkterna för dessa möten sätts i början av tidsplaneringen. 
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Figur 3. Projektprocess för lanseringar och kampanjer på Bosch Rexroth AB. 

Projektmall 

Projektmallen som Bosch Rexroth använder heter PEP, Produktentstehungsplan. Den är 
speciellt framtagen för utvecklingsprojekt och efterföljs där till stor del, men på säljsidan 
följs den inte på samma sätt. Säljavdelningen har istället en avdelningsprocess som följs 
mycket noggrant. Den är väldigt lik PEP men lite avskalad eftersom de inte har hela 
produktutvecklingsbiten. Säljsidans avdelningsprocess och PEP har däremot väldigt 
liknande grunder. Alla projekt beställs med tydligt mål, tidpunkt och budget. En 
förundersökningsdel finns alltid samt ett antal milstolpar som stäms av mot styrgruppen 
innan nästa steg får påbörjas. Det finns även en kvalitetssäkringsdel, leveransdel och en 
uppföljningsdel. 

4.3 Arbetsuppgifter 

I ett idealt projekt ska projektplaneringen ske innan själva projektet körs igång. Nedan 
följer ett antal viktiga arbetsuppgifter som bör has i åtanke när planeringen görs: 

• Skapa gemensamma dokument mellan leverantör och kund samt följa upp dessa. 

• Anpassa projektorganisationen så att den motsvarar behoven. 

• Använda en gemensam aktions- och beslutslista mellan kund och leverantör som 
anger vad som behöver göras. 
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• Stämma av tidsplanen, kraven och specifikationen med kunden.  

• En indikation på aktuell status under projektets gång är viktig för att överblicka 
projektet och identifiera eventuella behov. 

• Uppdatera specifikationen av produkten kontinuerligt hos både leverantör och kund. 

• Rapportera till företagsledningen under projektets gång. 

• Riskanalys, både innan projektet startas och under projektets gång. 

• Verifiering och validering. 

• Produktionsförberedelser. 

4.4 Arbetssätt 

Tydlig process 

Det är väldigt viktigt att ha en tydlig process för hur projektet ska drivas. Bosch Rexroths 
sätt att arbeta kan liknas med ”McDonaldsstuket”, det vill säga att det är lika precis hela 
tiden. Detta påpekades flera gånger under intervjun och är, enligt Jens Lindfeldt, ett otroligt 
effektivt arbetssätt. Han nämnde även att projektledarna väldigt ofta tycker att det är ett bra 
och otroligt tydligt sätt att arbeta på eftersom de hela tiden vet precis vad de ska göra. 
Mellan projekten får gärna kreativa och bra idéer på hur processen kan förbättras komma 
fram. 

”Att ha ordning och reda och jobba väldigt effektivt och väldigt strukturerat, det ger tid till 
att vara kreativ också.” Jens Lindfeldt, Bosch Rexroth AB. 

Jobba i fas 

Att jobba i fas med varandra är en grundsten i projektarbeten. Om kund och leverantör har 
olika tidsplaner kan det leda till konflikt. Därför hålls en gemensam kick-off innan projektet 
startar, där en gemensam planering görs. Detta säkerställer att alla är överens om 
projektmål och tidsplan.  Vid varje milstolpe hålls sedan ett möte med kund och leverantör 
på managementnivå, där projektet redovisar hur de ligger till och hur långt de borde ha 
kommit. 

Planeringsmetoder 

För utvecklingsprojekt är första steget att kund och leverantör är överens om en start och ett 
väldigt tydligt mål. Mellan starten och målet läggs ett antal punkter in som kunden önskar. 
Sedan måste de olika avdelningarna som ska göra jobbet i de olika blocken ta ställning till 
om de hinner med och kan uppfylla tidsramarna enligt de kraven som är ställda, det vill 
säga om de kan göra en plan utifrån de hållpunkter som är satta. Om de kan det sätts 
projektet igång. Annars undersöks vilka möjliga ändringar som kan göras. Det är hela tiden 
väldigt viktigt att se, förstå och kommunicera för att ha koll på vad som är klart och vad 
som inte är klart. För dessa projekt, och även många andra typer av projekt, sker 
detaljplaneringen allt eftersom, men det finns en del uppgifter som alltid måste göras 
oavsett innehåll. 
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Vid kundprojekt är tidsplanen väldigt flytande. Där sätts tidsplanen mot varje milstolpe 
istället för över hela projektet. Det är extremt svårt att bedöma hur lång tid det tar att vinna 
och bli leverantör till en ny kund, det kan ta allt mellan några veckor och tiotals år. Detta 
beror på att dessa projekt är väldigt föränderliga, exempelvis så kan kunden i fråga bli 
uppköpt av ett annat företag, kontaktpersoner kan sluta och annat som ändrar 
förutsättningarna kan inträffa. Kundprojekt kan variera mycket från dag till dag eller vecka 
till vecka. 

När det gäller kampanjer och lanseringar så utgår basen från vad företaget vill göra varje år. 
En plan sätts upp för vad som ska göras hela året för hela verksamheten. Utifrån när 
produkten ska ut på marknaden så görs en planering bakåt i tiden för att komma fram till 
när projektet måste starta, vilket är relativt erfarenhetsbaserat. 

Planeringen i projekten följs upp vid varje avstämningsmöte som inträffar cirka 2-3 gånger 
under projektets gång. Projektledarna går också in varannan vecka och kontrollerar 
projektets status. För kundprojekt så går cheferna från säljavdelningen in och kontrollerar 
status cirka en gång i månaden. Vid kortare projekt så kontrolleras status mer frekvent. Till 
stor del så sker uppföljningen av projektet så ofta som projektledaren finner nödvändigt. 

Budgeten i projektet baseras på hur kravspecifikationen ser ut. En grov budget sätts när 
klassificeringen är klar för vilken typ av projekt det är. Hos Bosch Rexroth så ger en viss 
nivå på projektet en bestämd summa pengar, men sedan görs en bedömning av varje projekt 
om det behövs mer eller mindre pengar. Tack vare denna klassificering kan företaget veta 
hur mycket de hinner med och de vet också hur mycket pengar de behöver. Sedan kan det 
skilja uppemot 50 % om beräknade kostnader jämförs med verkliga kostnader. Den stora 
budgeten för företaget sätts en gång per år i juni. 

När tidsplanen i projektet ska sättas så tittar leverantören på när produkten önskas komma 
ut på marknaden, alternativt när kunden vill få varan levererad, och det vägs sedan mot hur 
mycket tid som kommer att behövas.  

Krav 

Något som styr projekten är lagkrav. Är inte lagkraven uppfyllda så går inte produkten att 
sälja.  

”Lite kosta vad det kosta vill. […] Lagkraven primärstyr tiden.” Marcus Odelros, Robert 
Bosch AB. 

Kunden har många krav och önskemål och kan ha en helt annan uppfattning än 
leverantören. Bosch Rexroth har specifikationer på sina produkter som är gjorda utifrån vad 
de tror, men jobbar mer med kundens specifikation och jämkar ihop den med sin egen. I 
dagsläget får leverantören väldigt omfattande tekniska specifikationer och det är viktigt att 
allt gås igenom noggrant innan projektet startas. 
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5 Analys 
I detta kapitel jämförs empirin med teorin. Egna åsikter och eventuella problem som kan 
uppstå tas även upp. 

5.1 Projektens struktur 

Projektorganisationen 

Något som poängterades väldigt mycket vid intervjuerna hos Bosch Rexroth är hur viktig 
erfarenhet och kompetens är hos projektledaren och projektgruppen. Även teorin tar upp 
vikten av erfarenhet samt att valet av vilka som ska delta i projektgruppen i första hand ska 
utgå från kompetens. Utan erfarenhet är det svårare att avgöra hur mycket tid och resurser 
som behövs för projektet. Risken att tid och resurser inte räcker till blir därmed större, 
vilket kan leda till försämrad kvalitet på produkten. 

Både empirin och teorin är överens om att en tydlig projektorganisation med tydliga roller 
behövs. Det är viktigt att alla projektmedlemmar vet vad som förväntas av dem. Det är även 
bra att de som ska genomföra projektet är med och organiserar det, men det är något som 
Bosch Rexroth inte tog upp. Att vara med och organisera skapar engagemang och en känsla 
av delaktighet. Dessutom kan ingen människa ensam tänka på allt i ett projekt, risken är då 
att till exempel tidsåtgången missbedöms eftersom detaljer som kräver mycket tid kan 
missas. Är personalen som ska arbeta i projektet involverade i planeringen leder det ofta till 
en bättre projektplanering än utan deras kunskaper och åsikter. 

Händelser och punkter att ta hänsyn till vid planeringen 

För att få en bra struktur på projektets uppbyggnad måste det finnas ett antal milstolpar att 
utgå ifrån, det är både empirin och teorin överens om. Bosch Rexroth har alltid milstolpar, 
avstämningspunkter eller liknande i sina projekt. Tidpunkterna för dessa sätts i början av 
tidsplaneringen och vid varje punkt görs en avstämning med styrgruppen innan nästa punkt 
får påbörjas. Utan sådana avstämningspunkter under projektets gång är risken stor att 
projektets olika delar kommer ur fas med varandra, vilket kan leda till att projektet fastnar 
och inte kommer vidare. 

Ett bra sätt att inleda ett projekt är att ha en kick-off eller startmöte för alla som ska arbeta i 
projektet, det menar både empirin och teorin. Vid detta möte förankras projektets mål och 
syfte och viktiga skeenden diskuteras. Även gruppkänsla och förtroende för varandra 
etableras. 

5.2 Arbetsuppgifter 

De övergripande arbetsuppgifterna, som både empirin och teorin tar upp, är uppgifter som 
ser till och kontrollerar att kund och leverantör hela tiden är överens och i fas med 
varandra. Dessa uppgifter kan vara i form av avstämningar, gemensamma uppdateringar 
och rapporteringar, vilket kräver en väl fungerande kommunikation mellan kund och 
leverantör.  
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Något som nämndes på intervjuerna och framgår i teorin är hur viktigt det är att göra en 
riskanalys för att kunna identifiera vanliga projektrisker som tekniska problem samt 
felaktiga bedömningar av arbetsinsatsen och produktens komplexitet. Riskanalysen är 
viktig eftersom det annars är svårt att förutse vilka problem som kan uppstå samt hur dessa 
kan lösas. Är en riskanalys gjord så är projektdeltagarna medvetna om riskerna som finns 
vilket medför att dessa kan förebyggas samt chanserna att kunna åtgärda dem, om de 
inträffar, är betydligt större. 

5.3 Arbetssätt 

Tydlig process 

Under intervjuerna så framgick att det är otroligt viktigt att hela tiden arbeta på samma 
tydliga sätt i projekten. Innovativa idéer och förslag som läggs fram under projektets gång 
medför ofta att målen gällande tid och kostnad inte kan hållas. Däremot under tiden mellan 
projekten får gärna kreativa och bra idéer på hur processen kan förbättras komma fram. 
Detta kunde däremot inte bekräftas då teorin sällan nämner vilket arbetssätt som är att 
föredra. 

Jobba i fas 

En grundsten i projektarbeten är att jobba i fas med varandra. Om kund och leverantör har 
olika tidsplaner eller produktspecifikationer kan det leda till konflikt. Detta framgår tydligt 
i empirin. Det bekräftas även i teorin, som betonar betydelsen av att upprätthålla löpande 
kommunikation, följa upp projektets planer, hantera ändringar samt fastställa viktiga 
milstolpar. Milstolparna kan fungera som avstämningspunkter i projekten där kund och 
leverantör träffas och diskuterar läget. Gemensamma dokument med tidsplan och 
produktspecifikation som kontinuerligt uppdateras underlättar kommunikationen dem 
emellan.  

Ett bra sätt gällande hur milstolpar kan läggas upp är att börja i slutet och sedan planera 
bakåt i tiden tills starten nås. Det framgick både i intervjuerna hos Bosch Rexroth samt i 
teorin.  

Planeringsmetoder 

Största delen av planeringen görs innan genomförandet av projektet startar, men på grund 
av ändringar i förutsättningarna krävs även en del planering under genomförandefasen. 
Både teorin och empirin bekräftar att en grundplanering inte är tillräcklig utan denna måste 
uppdateras kontinuerligt under projektets gång.  

Under intervjuerna på Bosch Rexroth så framgick att tids- och resursplaneringen i projekten 
bäst utförs av erfaren personal. De kan med sin kunskap jämföra äldre projekt med de 
nuvarande och på så sätt approximera behov av tid och resurser. Däremot kan risken med 
att förlita sig för mycket på erfarenhet i planeringen vara att uppskattningarna blir för 
optimistiska, vilket betonas i de teoretiska källorna men var inte något som nämndes i 
intervjuerna. Det kan även skapas problem när en person med mycket erfarenhet lämnar 
företaget. Därför är det bra att ha ett system för kunskapsåterföring. 
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Teorin beskriver att projekten måste brytas ner i delmoment som är tillräckligt små för att 
en rimlig uppskattning av behoven ska kunna göras. Görs dock felet att planera alltför 
detaljerat så kan en stor del av tiden gå till att hålla planeringen uppdaterad, vilket är slöseri 
med tid. Är planeringen för grov är det möjligt att uppskattningen av projektets omfattning 
blir dåligt preciserad, vilket kan vara en orsak till att projekt ofta missar målen för tid och 
budget. 

Krav 

Det finns krav som påverkar arbetet i projekt. Något som Bosch Rexroth tog upp är 
lagkravens betydelse vid framförallt utvecklingsprojekt. Är inte lagkraven uppfyllda vid 
rätt tidpunkt går inte produkten att sälja, oavsett om kundens kravspecifikation är uppfylld. 
Teorin tar inte upp något om lagkrav, men dessa anses ändå vara av väldigt stor vikt. 

Krav som både empirin och teorin nämner är projektbeställarens. Det är viktigt att kunden 
och leverantören har samma uppfattning om vilket/vilka mål som ska uppnås med projektet 
och därmed måste leverantören gå igenom kundens kravspecifikation mycket noggrant. 
Görs detta slarvigt kan stora problem dyka upp senare i projektet. 
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6 Slutsatser 
Här finns de slutsatser som anses vara de viktigaste och som kortfattat svarar på rapportens 
frågeställning: 

• Erfarenhet och kompetens är mycket viktig vid projektarbete. Därmed är det även 
viktigt med kunskapsåterföring så att kunskapen stannar i företaget oavsett vilka 
människor som lämnar det. 

• En tydlig projektorganisation med tydliga roller är viktig att ha för att alla ska veta 
exakt vad de ska göra och vad som förväntas av dem. 

• Samtliga personer i projektet bör involveras i planeringen. Detta för att 
skapa delaktighet samt för att erhålla rimliga approximationer för tid, kostnad mm. 

• Ett projekt måste brytas ner i lagom stora delar för att en bra planering ska kunna 
göras. 

• Det måste finnas en tydlig arbetsstruktur med tydliga avstämningspunkter under 
projektets gång. 

• Arbetsgången bör se likadan ut, i den utsträckning det går, i alla projekt. Det leder 
till att alla hela tiden vet vad som ska göras härnäst i projektet och inga viktiga delar 
missas. Att jobba lika hela tiden kan verka tråkigt, men är väldigt effektivt. 

• Det är otroligt viktigt att kund och leverantör är helt överens om vad som ska 
uppnås med projektet innan det startas. Därför är löpande kommunikation mellan 
kund och leverantör mycket viktig. 

• Inget projekt bör startas innan möjliga risker är identifierade. Annars är det bara en 
tidsfråga innan problem dyker upp. 

• Lagkrav måste uppfyllas i tid, oavsett vilka krav projektbeställaren har. 

• Alla projekt måste ta hänsyn till omvärldsfaktorer, som kan vara väldigt 
föränderliga. 
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