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Sammanfattning 
 

Dagens företagande innebär i en allt större utsträckning arbete i projektform. 
Denna förändring har skett i en ökande takt och studier visar att projektportföljen i en 
organisation kan växa med så mycket som 50 % per år (Deloitte, 2006).  
Konsekvensen har blivit att många företags projektorganisationer inte har anpassat sig 
till ökningen av antalet projekt och en formell metodik för att värdera projektkandidater 
saknas ofta. Detta medför att värdefulla resurser hamnar i ”fel” projekt.  
Portföljstyrning, eller Project Portfolio Management, bildar den värdefulla bron mellan 
traditionell verksamhetsstyrning och projekthantering. Denna förvaltning möjliggör 
maximering av projektens bidrag till företagets totala framgång (Levine, 2008). 
 

I detta arbete studeras Atlas Copco Tools införande av portföljstyrning och dess effekter 
på prioriteringsbeslut för projektkandidater. Analysen sker utifrån teorier och studier 
inom området Project Portfolio Management. I studien har tre intervjuer genomförts 
med personer från marknads- och R&D-avdelningen, detta för att få en bättre 
helhetsbild av företagets projektmetodik. 
 

Som ett led i omorganisationen har ett så kallat produktledningsteam bildats. Det består 
av personer med detaljspecifik kompetens och lång branscherfarenhet. Delar av det 
strategiska beslutstagandet har flyttats ned från högsta ledningen till teamet, vilket 
borgar för väl avvägda beslut på lång sikt. Analysen visar på att företaget har utvecklat 
en stabil grund för prioriteringsbeslut. Grundligare förstudier, som utförs av personer 
med rätt kompetens, får effekten att finansiella beräkningar (NPV) blir mer korrekta. 
Detta leder i sin tur till mer formella och korrekta business cases, som ligger till grund 
för de beslut som tas vid uppstart av nya projekt. Uppföljning av den nytta enskilda 
projekt levererar saknas dock fortfarande, en metodik för detta skulle möjliggöra 
identifiering av framgångsfaktorer, vilket underlättar för framtida prioriteringsbeslut. 
 

Företaget har med införandet av portföljstyrning lagt en god organisatorisk grund för att 
möjliggöra bibehållandet av sin position som branschledande. Denna omorganisering 
utgör även en stabil bas för att kunna möta den uttalade tillväxtstrategin. 
 



Abstract 
 

Today's business activity is increasingly related with work in projects. This change has 
occurred rapidly, and studies show that the project portfolio in an organization can grow 
by as much as 50 % per year (Deloitte, 2006). As a result, many organizations have not 
kept pace with the increasing number of projects, and a formal methodology for 
evaluating project candidates is often scarce. This means that valuable resources can 
end up in the "wrong" project. Project Portfolio Management, PPM, is the management 
of the project portfolio so as to maximize the contribution of projects to the overall 
welfare and success of the enterprise (Levine, 2008).  
 

This study focuses on Atlas Copco Tools’ introduction of PPM and its impact on the 
decision-making regarding the prioritization of project candidates. The analysis is based 
on theories and studies in the field of Project Portfolio Management. In this paper, a 
total of three interviews were conducted within the areas of marketing and R&D, in 
order to get a better overall picture of the company's project methodology.  
 

As a part of the reorganization, a so-called product management team has been formed. 
It consists of people with specific skills and extensive industry experience. Parts of the 
strategic decision-making have been moved from the managerial body to the product 
management team, promising balanced and solid strategy decisions in the long term. 
The analysis shows that the company has developed a solid basis for priority decisions. 
More thorough pre-studies, conducted by people with specific skills, result in more 
accurate financial calculations (NPV). These then lead to more formal and accurate 
business cases, forming the foundation for the decision-making of which project 
candidates to start up. Follow-up on individual projects, and the benefit that they 
deliver, is still missing. A methodology for this would allow identification of success 
factors and facilitate future priority decision-making. 
 

With the introduction of PPM, the company has laid a sound organizational basis for 
allowing the retention of its position as branch leader. This reorganization is also a 
stable base to meet the stated growth strategy. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det svåraste steget vid arbete i projektform kan i många fall vara att välja ut vilket 
projekt som skall startas. Arbetssättet är för de flesta företag inget nytt, men i många fall 
har organisationen inte anpassat sig till ökningen av antalet projekt. Enligt en studie 
gjord av Deloitte (2006) är det inte ovanligt att antalet projekt i en verksamhet ökar med 
50 % per år. 
 

”Hur kommer prioriteringsbeslut rörande projektkandidater påverkas vid 
införande av portföljstyrning?” 

 

Frågeställningen blev aktuell efter att ett antal gästföreläsare tagit upp de problem och 
svårigheter som ofta följer en hantering av ett stort antal projekt.  I studier gjorda av 
bl.a. konsultbolag säger företag att upp emot två tredjedelar av deras projekt sällan når 
de satta målen (KPMG, 2007). För att kunna optimera användningen av resurser, som 
ofta är begränsade, är valet av ”rätt” projekt att starta essentiellt för att kunna leverera 
ett önskat resultat. 
 

Ett företag som hanterar en stor projektportfölj, främst med branschledande produkter, 
och som just nu arbetar med en stor omorganisering är Atlas Copco Tools. 
Denna förändring innefattar bl.a. en ny portföljhanteringsmetodik. Bolaget är en del i 
Atlas Copco-koncernen och levererar i huvudsak produktivitetshöjande lösningar inom 
verkstadsindustrin. 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att studera Atlas Copco Tools införande av portföljstyrning i 
allmänhet och deras analysmetoder vid prioriteringsbeslut i synnerhet. Vidare skall 
teorin inom ämnesområdet presenteras för att kunna jämföras med företagets tidigare 
och framtida praktiska metoder. 
 

1.3 Frågeställning 
 

Hur kommer prioriteringsbeslut rörande projektkandidater påverkas vid införande av 
portföljstyrning? 
 

1.4 Avgränsning 
 

Studien kommer att behandla portföljstyrningens effekter vid uppstart av nya 
produktutvecklingsprojekt inom divisonen Tooltec på Atlas Copco Tools i Nacka. 
Det är viktigt att påpeka att fokus kommer att ligga på stadiet mellan förstudie och 
beslut om projektstart. Metodens tankesätt kommer att presenteras kort för att ge läsaren 
en strukturerad överblick, men delar som scoping, riskhantering, strategier m.fl. 
behandlas ej i detalj. Observera att det inte tas någon hänsyn till huruvida de använda 
metoderna är desamma inom andra divisioner av företaget. 
 

2. Metod 
 

2.1 Studiens tillvägagångssätt 
 

Frågeställningen definierades utifrån litteratur och gästföreläsningar inom området. 
Eftersom portföljstyrning är ett relativt diffust och stort begrepp anses en kvalitativ 
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metod lämplig, då målet med studien i första hand inte är att visa statistiska resultat om 
huruvida införande av portföljstyrning ökar lönsamheten, effektiviteten etc.  
 

I denna studie har tre intervjuer genomförts. Intervjuerna varade i genomsnitt 50 
minuter och spelades även in för att underlätta den efterföljande bearbetningen. 
Två av intervjuerna baserades på ett likvärdigt underlag då respondenterna innehar 
liknande chefspositioner på R&D-avdelningen. Den tredje medverkande har en position 
på marknadsavdelningen, vilket således innebär att denne har en annan synvinkel på 
förändringen. Valet av deltagare har gjorts för att få en bred uppfattning av 
portföljstyrningens inverkan på de olika avdelningarna, vilket bidrar till en bättre 
helhetsbild. 
 

2.2 Empirisk studie 
 

Vid intervjuerna har en semistrukturerad intervjuteknik använts. Detta innebär att 
respondenterna har tilldelats ett likvärdigt intervjuunderlag - i detta fall frågor som 
baserats på den teoretiska referensramen, dock har följdfrågor varit möjliga. 
Frågorna för den andra och tredje intervjun är något justerade, då allmänna faktafrågor 
om företagets historik etc. redan ingick i underlaget för den första intervjun (se  
Bilaga 1). 
 

2.3 Analysmetod 
 

Informationen som erhölls från intervjuerna analyserades och jämfördes med litteratur 
inom området. För att få en helhetsbild över projektledning och de problem som är 
relaterade till portföljstyrning användes Tonnquist (2008). Fördjupning inom 
portföljstyrning av New Product Development, NPD, har främst skett med Levine 
(2008) och Cooper (2001). Studier av forskare och företag inom branschen, exempelvis 
KPMG (2007), Deloitte (2006) etc., har sedan använts för att ge mer detaljspecifik bild 
av läget inom näringslivet.  
 

2.4 Källkritik 
 

Problem gällande tillförlitliga källor kan lätt uppstå vid denna typ av studier. 
Svaren från intervjuerna har därför skickats tillbaka till respondenterna för att minska 
risken för misstolkningar. Frågorna till intervjuunderlagen har utformats utifrån den 
teoretiska referensramen och frågan blir således hur väl teorin överensstämmer med 
verkligheten. Litteratur och artiklar inom området kan vara subjektiva för att t.ex. skapa 
ett behov av de metoder eller tjänster som presenteras. Ett flertal källor har valts för att 
öka trovärdigheten i studien. Författarna har ansträngt sig för att vara objektiva i 
insamlingen av information och inte påverkas av eventuella förkunskaper inom ämnet. 
 
3. Portföljstyrning 
 

Levine (2008) menar att den bro mellan traditionell verksamhetsstyrning och 
projektstyrning som Project Portfolio Management, PPM, erbjuder är att föredra för 
företag som är beroende av sina projekt för att nå framgång. En allmän tolkning är att 
PPM är vanlig multi-projektledning, vilket är felaktigt. Vidare förekommer det även 
uppfattningar om att PPM är en ersättning för alla styrmetoder, vilket också är fel. 
Snarare bör det ses som ett komplement till redan befintliga styrmetoder. Det kan även 
beskrivas som förvaltningen av projektportföljen med målsättningen att maximera 
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bidraget från projekten till företagets totala framgång. För att kunna uppnå detta bör 
projekt: 
 

• vara anpassade till företagets strategi och mål 
• överensstämma med företagets kultur och värderingar 
• bidra till ett positivt kassaflöde för företaget 
• använda företagets resurser på ett effektivt sätt 
• inte enbart bidra till företagets nuvarande position utan också ge möjligeter för 

att lyckas i framtiden 
 

Detta är grundpelare som måste implementeras i hela företaget, då PPM innefattar 
alltifrån strategi, resurshantering till att även påverka projektledning, vilket visas i  
Figur 1. För att länka samman strategier med projektprioritering och urval förespråkas 
programstyrning, som utgör en form av strategiskt orienterad organisation mellan 
portföljstyrning och projektstyrning. Program innefattar projekt som har gemensamma 
intressen och mål (Levine, 2008). 
 

 
 

Figur 1. Portföljstyrning integrerad med program- och projektstyrning (Deloitte, 2006). 
 

PPM är i första hand ett hjälpmedel för att kunna värdera och prioritera projekt så att de 
som skapar högst värde för företaget är de som premieras. Notera att värde inte 
nödvändigtvis behöver ha samma definition hos alla företag (Levine, 2008). För att 
möjliggöra prioriteringsbeslut krävs att projektkandidater är värderade och att 
värderingsdata från pågående projekt finns. För att rätt aktiviteter skall bli prioriterade 
krävs även att de business cases, som ligger till grund för jämförelsen, är korrekt 
utförda. 
 

”Genom att införa portföljstyrning, skapas en överblick över de projekt som 
pågår, vilket förenklar koordineringen och även prioriteringen av nya projekt”  

J. Hernlund. 
 

Framtagandet av business case bör ske objektivt och så konsekvent som möjligt för att 
säkerställa kvaliteten på framtida jämförelser. I en studie gjord av KPMG (2007) kan 
det utläsas att 42 procent av företagen inte har någon formell process för att skapa ett 
business case. Enligt Levine (2008) bör ett korrekt utformat business case innehålla 
följderna av åtminstone tre olika scenarion: I bästa fall, troligen och i värsta fall.  
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Produkten skall vara tydligt definierad och för dessa tre scenarion skall ett antal 
uppgifter utföras och presenteras, däribland: 
 

• Marknadsundersökning 
• Teknisk information 
• Tillverkningsinformation 
• Riskanalys 
• Finansiell information 
• Tidsplan 
• Huruvida projektkandidaten är i linje med företagets strategiska mål 
• Affärsnyttor 

 

En vanligt förekommande faktor i den finansiella informationen är Net Present Value, 
NPV, en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Som Tabell 1 visar anses 
finansiell nytta, dock tätt följd av affärsnytta, vara den viktigaste aspekten vid bildandet 
av ett business case, vilket medför att NPV ofta är en avgörande faktor vid jämförelse 
av olika projekt (KPMG, 2007). 
 

 
Tabell 1. De viktigaste aspekterna att ta ställning till vid bildande av business case, baserat på chefers 

utlåtande från 96 svenska företag (KPMG, 2007). 
 
3.1 Projekthantering för produktutveckling 
 

Enligt Levine (2008) kan PPM delas in i två huvudfaser, där den första fokuserar på 
prioritering och urval och den andra på hantering av projekten i portföljen. Trots att de 
två faserna är differentierade och implementeras på olika sätt, påverkar de varandra och 
därför krävs en förståelse för detta beroende.  
 

Fokus i denna studie ligger på projekt som på något sätt anknyter till produktutveckling, 
NPD, vilket syftar till produkter som är nya för företags produktportfölj. 
Som tidigare nämnts är PPM främst ett hjälpmedel för att välja vilka projekt som skall 
startas, dock innehåller det även metodik för projekthantering. För att portföljstyrningen 
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skall kunna tillämpas på projekt i olika typer av verksamheter, exempelvis IT-projekt 
och NPD-projekt, behövs givetvis verktyg för den specifika branschen. De två vanligast 
förekommande inom NPD är Earned Value Analysis, EVA, och Stage-Gate Process 
(Levine, 2008).   
 

Stage-Gate processen, framtagen av R.G. Cooper, är ett typiskt tillvägagångssätt vid 
NPD-projekt. Det är en modell där produktutvecklingsprocessen är indelad i steg, 
stages, som i sin tur är separerade av grindar, gates. Vid varje grind sätts ett antal mål, 
exempelvis tekniska mål eller finansiella mål, som alla skall uppnås för att kunna gå 
vidare till nästa steg i processen (Cooper, 2001). Metoden presenteras schematiskt i 
Figur 2.  
 

 
Figur 2. Stage-Gate Process (Product Development Institute, 2010). 

 

EVA ger möjlighet att bedöma såväl presterade resultat som förbrukade resurser under 
hela projektet. De presterade resultaten värderas för att sedan kunna jämföras med för- 
och efterkalkyler. Resultatvärdet definieras som den budgeterade kostnaden för utförda 
aktiviteter vid en viss tidpunkt (Tonnquist, 2008). 
 

4. Värdering och prioritering 
 

4.1 Introduktion 
 

För att valet av vilket projektförslag att starta skall bli så väl utfört som möjligt, krävs 
ett korrekt underlag, business case, som bör innefatta riskanalys m.m. (se Kapitel 3). 
Metod för utvärdering av de framtagna underlagen och ett sätt att rangordna 
projektkandidaterna bör också finnas, vilket PPM ger en strukturerad metodik för. 
I en rapport av KPMG (2007) menar endast 11 procent av 96 deltagande svenska 
företag att de gör grundliga business cases, och även att det är sällsynt att någon 
riskanalys görs i  förberedelsefasen. Studien visar även på brister i 
godkännandeproceduren hos företagen då exempelvis informationen om vad projekten 
skall åstadkomma, kritiska framgångsfaktorer och delmål ofta är undermåliga.  

 

”Den bild som undersökningen ger av hanteringen av godkännandeproceduren 
för projekt tyder på att många organisationer prioriterar mellan projekt baserat 

på felaktiga antaganden” KPMG. 
 

Som citatet ovan indikerar behövs, för företaget, anpassade värderingsmetoder för att ta 
fram data, exempelvis nyckeltal, med hög validitet. I Kapitel 4.2 presenteras ett antal 
vedertagna metoder för detta. 
 

4.2 Metoder 
 

NPV 
 

Det finns ett antal olika metoder för värdering av projektkandidater, där NPV är den 
vanligast förekommande. NPV är ett bra sätt att rangordna olika projektkandidater sett 
ur ett finansiellt perspektiv och används ofta för att avgöra om ett projekt ska övergå 



 8 

från ett förstadium till ett skarpt projekt. Ett klassiskt NPV används för att beräkna 
nuvärdet av framtida intäkter och betalningar, vilket innebär att om NPV är positivt så 
är investeringen, eller i detta fall projektet, lönsamt att genomföra. 
Denna metod fungerar utmärkt i teorin men det finns ett antal problem, bl.a. så 
förväntas finansiella antaganden i utvecklingsprojekt vara korrekta, vilket de sällan är. 
Vidare tas ingen hänsyn till strategiska mål eller risk, men den största enskilda 
nackdelen är förmodligen att metoden misslyckas med att säga hur effektiv 
resursanvändningen är (Cooper, 2005). Klassiskt NPV visas nedan i Tabell 2, notera att 
exempelportföljens värde är $111M. 
 

Project 

Present 
Value 
(future 

earnings) 
Development 

cost 
Commercialization 

cost 

NPV Ranking Decision 

Alpha 30 3 5 22 4 Hold 
Beta 64 5 2 57 1 Go 

Gamma 9 2 1 6 5 Hold 
Delta 3 1 0,5 1,5 6 Hold 
Echo 50 5 3 42 3 Hold 

Foxtrot 66 10 2 54 2 Go 
Tabell 2. Klassiskt NPV där endast finansiella faktorer förekommer. Alla värden är i miljoner USD, och 

utvecklingsbudgeten är begränsad till $15M. Exempelportföljen är fetmarkerad. (Levine, 2008). 
 

Produktivitetsbaserat NPV 
 

Levine visar att om NPV för ett visst projekt divideras med utvecklingskostnaden, i 
form av resurser etc., fås ett produktivitetsbaserat NPV. Detta kan vara mer lämpligt då 
företag ofta har en begränsad budget för utvecklingsprojekt av olika slag. 
Metoden medför att projektet med högst värde är det som ger ”most bang for the buck”. 
Sorteras projekt efter produktivitetsbaserat NPV visar det sig att projekt med högt NPV 
inte behöver vara de mest föredelaktiga. Tabell 2 visar ett sådant fall, där produkterna, 
utvecklingsbudget och NPV är de samma som i Tabell 1, men där portföljens värde har 
stigit till $121M. 
 

Project NPV Development 
cost 

Productivity 
index = 
NPV/DC 

Sum of 
Development 

costs 
Beta 57 5 11,4 5 
Echo 42 5 8,4 10 
Alpha 22 3 7,3 13 

Foxtrot 54 10 5,4 23 
Gamma 6 2 3,0 25 
Delta 1,5 1 1,5 26 

Tabell 3. Produktivitetsbaserad NPV. Alla värden är i miljoner USD, och utvecklingsbudgeten är 
begränsad till $15M. Exempelportföljen är fetmarkerad. (Levine, 2008). 

 

ECV 
 

För att introducera riskdelen i en analys kan Expected Commercial Value, ECV, tas med 
vid prioritering. Denna metod har som mål att maximera det kommersiella värdet och 
tar hänsyn till risker och sannolikheter i övergången mellan olika faser av 
utvecklingsprocessen. Denna metod är mycket lik NPV-kalkylen, dock med risk och 
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sannolikhet inräknad. ECV används främst som ett komplement till olika NPV-metoder. 
Se Figur 3. 
 
 

 
Figur 3. ECV-metoden med sannolikhetsfaktorer för varje steg (Cooper et al., 2002). 

 

Balanced scorecard 
 

Syftet med metoden Balanced scorecard är att skapa en mer balanserad styrning, 
eftersom alla faktorer inte kan fås med i NPV- och ECV-kalkyler, som båda i stort 
endast bygger på finansiella aspekter. Vid användningen av Balanced scorecard läggs 
stor vikt på att tydliggöra de strategiska målen och koppla dem till olika mätetal. För att 
kunna värdera en viss produkt får projektledare och projektchefer bedöma varje 
kriterium på en skala, vanligtvis 1-5 eller 0-10 (Cooper et al., 2005). Typiska faktorer 
som tas hänsyn till är följande: 
 

• Hur väl produkten ligger i linje med de strategiska målen 
• Konkurrensfördelar 
• Hur attraktiv produkten förväntas bli på marknaden 
• Användningen av företagets kärnkompetens 
• Tekniska svårigheter och risker 
• Möjlig vinst 

 

Vilka faktorer som tas med i denna värdering kan naturligtvis vara olika för alla företag, 
beroende på vad som anses viktigt i den egna organisationen. Resultatet från denna 
värdering kan sedan ligga till grund för prioritering mellan olika projekt. Varianter av 
denna metod resulterar i en högre värderad portfölj än finansiella motsvarigheter, 
exempelvis NPV (Cooper et al., 2002). 
 

Studier gjorda av forskare och branschföretag visar på att finansiella metoder 
fortfarande är de viktigaste vid jämförelse mellan projekt, men att de strategiska målen 
och andra affärsnyttors betydelse ökar konstant (Cooper et al., 2002, KPMG, 2007). 
 

4.3 Affärsnyttans roll 
 

En central del i PPM är att identifiera de affärsnyttor projekten levererar. Detta kan 
anses vara mycket svårt, då det även finns nyttor som inte kan mätas finansiellt. 
Några exempel på detta är hur ett projekt i fråga kommer att påverka företagets image, 
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status eller kundrelationer (Robson, 1997). Dock menar Hernlund i sin studie från 2006 
att företagen anser sig vara betydligt bättre på att identifiera affärsnyttor vid 
projektuppstart än vad de är på att kontrollera nyttan under projektets gång och att följa 
upp realiseringen av affärsnyttorna efter projektavslut (se Tabell 3).  
 

5. Analys av Atlas Copco Tools omorganisation 
 

5.1 Presentation av respondenterna 
 

Respondenterna är verksamma vid Atlas Copco Tools utvecklingsverksamhet i Nacka, 
Stockholm. 
 

Anders Nelson, Manager – Project Engineering R&D Pneumatic Tools. 
Tidigare ansvarig för en grupp projektledare, hade dock även ett outtalat operativt 
ansvar. Får troligen rollen som programchef efter omorganisationen.   
 

Peter Kjellqvist, Manager – Strategic Pre-Development R&D Electric Tools. 
Ansvarig för ett antal projekt och mindre aktiviteter inom förutveckling. Har även 
ansvar för att bevaka den forskning som bedrivs inom det egna området och sitter med i 
produktledningsteamet. 
 

Gustaf von Segebaden, Business Manager Assembly Tools. Marknadsansvarig för ett 
antal produkter inom divisionen Motor Vehicle Industry, MVI, och sitter även med i 
produktledningsteamet. 
 

5.2 Kort presentation av verksamheten 
 

Vid Atlas Copco Tools i Nacka bedrivs idag ca 20 projekt inom produktutveckling. 
Divisionen Tooltec har sedan 1995 ökat omsättningen från drygt en miljard SEK till ca 
åtta miljarder SEK 2009. Från ett litet företag med outvecklade rutiner växte Atlas 
Copco Tools till ett betydligt större med flera avdelningar, uppdelade i kommersiella 
säljdivisioner och produktdivisioner. Under en period om ca 15 år gick R&D, med 
marknadsavdelning inräknad, från en projektverksamhet på 50 personer till ca 200 innan 
krisen 2008. Trots tidigare mindre omorganiseringar (2000 och 2006), har 
organisationen på denna del av företaget inte alls anpassat sig till förändringen varför de 
nu gör en stor omorganisation av sin linje- och projektverksamhet.   
 

 
Figur 4. Schematisk bild av matrisorganisationen. 

 

R&D-avdelningen har haft en informell matrisstruktur, vilken visas i Figur 4, där den 
vertikala delen har projekt och pengar medan den horisontella delen förser projekt och 
aktiviteter med resurser i form av personal med lämpliga kompetenser. 
Pre-development, som bildades för ca två år sedan, har i uppgift att ta fram nya tekniker 
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och följa den forskning som bedrivs inom de teknikområden som produktportföljen 
kräver.  
 

5.3 Tidigare Projektmetodik   
 

R&D har fram till slutet av 2009 jobbat med en organisation där linjen och operations 
har varit densamma. En av respondenterna har exempelvis både haft tjänsten som 
linjechef, med ett antal ingenjörer, projektledare och konstruktörer under sig, men även 
deltagit operativt i projekten. Dessa har dessutom startats redan i förstudiefasen där det 
varken funnits någon tydlig målbild eller beställare till produkten. Avsaknaden av 
grundligt utförda förstudier har upplevts som ett hål mellan förutvecklings- och 
produktutvecklingsprojekt. 
 

”Vi har varit ganska dåliga på att hantera projekt på ett strukturerat sätt innan, 
det har varit lite Happy Development” A. Nelson. 

 

Projekten har sällan haft en fastslagen specifikation, nya krav på funktionalitet har 
tillkommit utifrån, som både har förlängt projektens genomloppstid och bidragit till ökat 
budgetbehov. Överlag har både tid och budgetmål överskridits vilket har lett till att det 
har blivit mer eller mindre acceptabelt, såvida produkten är top of the line och givetvis 
att den säljer bra. En annan av anledningarna till detta är att projektledare tidigare på 
egen hand tagit fram business cases utan någon riktig ram för hur dessa skall vara 
utformade, vilket i sin tur har lett till många felaktiga antaganden vad gäller tidsramen 
för olika tekniska delar av projekten, och i förlängningen kostnaden. 
 

Risker har tidigare presenterats i business cases, men det har inte funnits någon formell 
modell för hur de skall tas fram, utan en levande riskanalys har tillämpats. 
 

Dubbla ansvarsområden  
 

Företaget har enbart projektledare med god teknisk bakgrund då renodlade projektledare 
har haft svårt att driva projekt framgångsrikt. En stor teknisk förståelse ses därför som 
en viktig egenskap hos projektledare. Detta innebär bl.a. att de som agerat projektledare 
samtidigt har haft ansvar för en linjeverksamhet där tekniska processer skall utvecklas 
och kunskap byggas. Med hänsyn till hur business cases tidigare bildats, och att 
projektledare rapporterat direkt till företagsledningen, har dessa poster blivit lite för 
tunga. Projektledarrollen har därmed blivit betydligt mer attraktiv än rollen som 
processutvecklande linjechef, vilket i sin tur har lett till att processerna blivit lidande. 
 

Värdering och prioritering 
 

Besluten har haft ett tydligt finansiellt fokus, vilket innebär att prioritering av projekt att 
starta i huvudsak skett med avseende på NPV och därmed indirekt budget. 
Vilka parametrar som finns med vid framtagningen av NPV har inte delgivits i detalj, 
men faktorer som customer net price, volymer och kannibalism1 finns med. 
NPV-kalkylen anses vara krånglig varför den nu ses över för eventuell rationalisering. 
 

Företaget har även haft en informellt styrande parameter – försäljningsökning per 
konstruktörsmånad. Detta eftersom de vill använda resurserna på bästa sätt för att möta 
sin tillväxtstrategi. Marknadsavdelningen har haft en utslagsgivande roll vad gäller 
prioriteringar då de bäst kan avgöra huruvida en uppkommande produkt kommer att 

                                                
1 Kannibalism syftar till hur nya produkter konkurrerar ut egna redan befintliga. 
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sälja eller ej. Eftersom marknadssidan har två divisioner (General Industry och Motor 
Vehicle Industry) med en speglad organisation, som slagits om R&D:s resurser, har en 
hel del internpolitik förekommit. Förståelsen för varandras behov försvåras ytterligare 
av att diskussioner kring omprioritering mellan olika projekt endast skett på årsbasis.  
 

5.4 Projektmetodik efter omorganisering 
 

Den informella matrisstruktur som tidigare använts på R&D, beskriven i Kapitel 5.2, 
kommer även fortsättningsvis ligga till grund för strukturen, dock med skillnaden att de 
som är ansvariga linjechefer inte operativt arbetar med projekten. Exempelvis kommer 
inte den ansvarige för elektronik, från den horisontella kunskapslinjen, även att vara 
ansvarig för EL-verktyg, från den vertikala produktlinjen, operations. Omorganisationen 
består till ca 50 % just av att förbättra hanteringen av projektportföljen. Där ingår att 
göra tydligare förstudier för att underbygga business cases. De som skall utföra arbetet 
skall ha en större del i planering, då de bättre kan avgöra tidsåtgång. En tydligare 
specifikation på vad produkterna skall leverera skall preciseras och innan ett projekt 
startas skall det vara: 
 

• tämligen klart att produkten får ett kommersiellt genomslag 
• klart att den är tekniskt genomförbar utan att några oväntade hinder uppstår 
• säkerställt med produktion inklusive sourcing  

 

En annan effekt av förändringsarbetet är bildandet av en typ av programstyrning, där 
projekt riktade mot samma marknadssegment koordineras samman för att kunna dra 
nytta av varandra. Till skillnad från tidigare kan produktprojekt som använder olika 
tekniker, exempelvis el- respektive luftverktyg, hamna i samma program, under 
förutsättning att de har liknande användningsområden. Således kan strategier utformas 
mot specifika segment. Varje program har, i den nya organisationen, tilldelats en chef 
som därigenom utgör en tydlig beställare för projekten. 
 

Produktledningsteamet 
 

Som en del i införandet av den nya projekthanteringsmetodiken har ett 
produktledningsteam införts. Det består av programchefer och business managers från 
säljdivisionerna. Teamet kommer att hantera de prioriteringsfrågor som uppkommer 
rörande portföljen. På så sätt har även delar av det strategiska arbetet flyttats ned från 
ledningsgruppen till produktledningsteamet. Det hål som tidigare upplevts mellan 
förutvecklings- och produktutvecklingsprojekt anses numera fyllas av detta team, 
tillsammans med grundligare förstudier. Gruppen träffas veckovis för att se över 
projektportföljen och en gång per månad sker avrapportering till ledningen, som 
fortfarande måste godkänna större beslut.  
 

Ett arbetssätt för utförande av riskanalys och sannolikhetsbedömning är under 
utveckling. Dessutom kommer det att finnas krav på att riskfaktorerna skall vara väldigt 
små för att projektet skall få genomföras. Anses de för stora måste ytterligare förstudier 
ske. Högre krav ställs för att få övergå från förstudiefas till skarpt projekt, vilket ger ett 
tydligare steg däremellan. 
 

Värdering och prioritering 
 

Värdering och prioritering av projekt och projektkandidater kommer att skötas på ett 
mer strukturerat och formaliserat sätt. Alla pågående projekt har placerats på en lista 
med prioriteringsordning, vilket möjliggör snabba och tydliga beslut om prioriteringar 
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vid exempelvis resurskrockar. Listans rangordning diskuteras i stort sett på veckobasis 
då produktledningsteamet sammanträder, dock ifrågasätts den även under så kallade 
pulsmöten då projektledare och programchefer går igenom resursfördelning och status 
på pågående projekt. Däremot ändras prioritering endast månadsvis, då tätare intervall 
skulle leda till förvirring. 
 

Den i huvudsak styrande parametern kommer fortsatt att vara den egna varianten av ett 
produktivitetsbaserat NPV (se Kapitel 5.3). Tydligare och mer utförligt framtagna 
business cases syftar till att tidsplan, risk- och budgetbedömningar blir mer korrekta, 
vilket i sin tur leder till att det framtagna NPV får en högre tillförlitlighet.  
 

Bildandet av produktledningsteam och programindelning är tänkt att bidra till mer 
strategiskt riktade och långsiktiga beslut. Dessa ges därigenom även möjlighet att 
förberedas på ett bättre sätt än tidigare. Programindelning har som syfte att projekt som 
är riktade mot samma användningsområde kan prioriteras sinsemellan, istället för den 
tidigare uppdelningen efter teknikområde. Som tidigare nämnt kommer 
produktledningsteamet vara den instans som gör listan med prioriteringar, vilken sedan 
skall godkännas av styrgruppen. 
 

6. Diskussion – Effekter av införandet 
 

Det kan, till att börja med, sägas att det förmodligen hade varit bättre att göra fler 
intervjuer med personer som har olika positioner inom företaget. Detta för att få en ännu 
bättre helhetsbild av hur olika parter ser på företagets projekthanteringsmetodik samt 
vad medarbetare anser om den nya omorganiseringen. 
 

Det är även viktigt att påpeka att införandet av portföljstyrningen på Atlas Copco Tools 
ännu inte är slutfört, vilket innebär att diskussionen kring detta blir baserat på 
respondenternas tolkning av den pågående implementeringen.  
 

6.1 Införande av portföljstyrning 
 

Den enhälliga bilden av att organisationen kring projektverksamheten inte har anpassats 
för ökningen av antalet projekt tyder på att företaget är i behov av en mer konkret 
projektportföljstyrning. Atlas Copco Tools har dock tjänat, och tjänar fortfarande, 
miljoner SEK på sin verksamhet, vilket i sig inte rättfärdigar en förändring. Trots detta 
verkar den allmänna inställningen bland konstruktörer, projektledare och chefer vara 
positiv, kanske har de märkt den problematik som finns och ser möjligheter med denna 
omorganisering. De anställda vill givetvis leverera de bästa produkterna och därmed 
upprätthålla bilden av företaget som branschledande. 
 

Tidigare problem med otydliga definitioner kring när en kandidat skall övergå från 
förstudiefasen till skarpt projekt och vem som är beställaren till ett visst projekt 
förbättras efter omorganisationen. Förstudien skall numera vara slutförd, med tydliga 
resultat, innan projektet påbörjas. Vidare utgör programchefrollens införande att en 
tydlig beställare finns till varje enskilt projekt, vilket förbättrar administrationen kring 
detta.  
 

Med mer strukturerat framtagande av business cases och högre krav på förstudier, 
kommer de att kunna sätta en mer konkret produktspecifikation redan från start. 
En förmodad effekt av detta är att det blir svårare att ändra specifikationen under 
projektets gång, vilket normalt sett är positivt för genomförandet. Detta kan dock, enligt 
en av företagsrepresentanterna, leda till mindre nöjda kunder eftersom de kan ha vant 
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sig vid att ha möjligheten att kunna ändra specifikationen under projektets gång. 
Observationen anses relevant och bör ej förbises, varför en ännu tydligare 
kommunikation mellan företaget och dess kunder kommer att krävas. 
 

Produktledningsteam 
 

Införandet av så kallade produktledningsteam är förmodligen den största förändringen 
för projektledare och chefer på mellannivå. Då projektledare och chefer tidigare endast 
haft koll på sin egen verksamhet har överblicken över hela portföljen blivit lidande. 
Med ett produktledningsteam, bestående av personer i ledande befattningar inom 
marknads- och R&D-avdelningen, fås en bredare syn och överblick över pågående 
projekt, något som i stor utsträckning saknats tidigare. Detta är en väsentlig förbättring 
jämfört med den tidigare metodiken, då R&D och marknadsavdelningen endast 
träffades årsvis för att diskutera porföljplaneringen. Förändringen bör leda till bättre 
kommunikation mellan olika avdelningar och därmed en effektivare och smartare 
allokering av värdefulla resurser. Detta kommer även att förbättra förståelsen mellan de 
två divisionerna på marknadssidan, som tidigare vart ett stort problem. Den internpolitik 
som tidigare förekommit upplevs ha kunnat skapa dödläge i kamp om R&Ds resurser. 
 

Då delar av det strategiska beslutstagandet har flyttats ned till denna nivå borgar det för 
att de uppställda strategierna kan verkställas på ett mer tillfredsställande sätt, främst 
eftersom teamet innehar en mer detaljspecifik kompetens än den ledning som tidigare på 
egen hand tagit dessa beslut.  
 

6.2 Värdering och prioritering av projektkandidater 
 

Värdering av projektkandidater är kanske den viktigaste fasen i PPM-processen. 
Detta eftersom att en grundligt genomförd värdering ger förutsättning för att de 
prioriteringsbeslut som sedan följer görs på rätt grunder. 
 

Vid värdering och prioritering av projekt bör hänsyn tas till många olika faktorer. 
Vad som anses vara viktigt skiljer sig givetvis mellan olika organisationer, dock kan en 
grundlig utvärdering av lyckade och misslyckade projekt vara till hjälp för att avgöra 
vilka framgångsfaktorerna är. Detta saknas än mer eftersom tydligare krav på vad 
projekten skall leverera införts. Det finns ingen uppenbar rutin för detta hos företaget i 
studien, utan försäljningen är det enda resultatet som följs upp, som i och för sig ger en 
bra bild av portföljens prestation. Däremot visas inte försäljningen produktspecifikt 
vilket kan vara intressant för framtida val av projekt. 
 

Någon utpräglad metod för strategiska prioriteringsbeslut, exempelvis Balanced 
scorecard, har inte gått att utskilja, utan produktledningsteamet bedriver en mer öppen 
diskussion kring dessa. Eftersom utvecklingsavdelningen nyligen, i och med 
produktledningsteamets bildande, givits möjligheten att få en mer samstämd portfölj, 
upplevs en metod som tar hänsyn till strategiska faktorer som odynamisk. Det är möjligt 
att en sådan metod växer fram allt eftersom, för att på så sätt snabbare ta hänsyn till 
dessa faktorers påverkan. 
 

Atlas Copco Tools använder en egen variant av produktivitetsbaserad NPV för 
värdering och rangordning av projektkandidater. Detta är att föredra framför styrning 
med avseende på klassiskt NPV, vilket förklaras i Kapitel 4.2, då det därigenom tas 
hänsyn till resursernas begränsande effekt på projektportföljen. De data som ingår i 
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företagets NPV-beräkning har tyvärr inte delgivits i detalj, varför hypotetisk diskussion 
kring denna upplevs sakna relevans. 
 

Tidigare har förstudier ej slutförts innan beslut om projektstart tagits, vilket har medfört 
längre genomloppstider än vad som räknats med. Eftersom planering av tidsåtgång och 
budget många gånger baserats på bristfälliga förstudier, vilka antas påverka NPV-
kalkylen, har prioritering ibland grundats på felaktiga uppgifter. Dessa faktorer ligger, 
med stor sannolikhet, till grund för att tidsplan och budget i regel överskridits. 
 

Förstudierna får i och med omorganisationen en viktigare roll i produktutvecklingen än 
tidigare, vilket bör resultera i kortare genomloppstider för projekten. Detta eftersom 
grundliga förstudier ger en tydligare bild och struktur av hur delmoment skall utföras, 
dessutom bör färre problem uppkomma under projektfasen. Förutsatt att tidsplan och 
budget numera hålls, kan ytterligare affärsnyttor identifieras, exempelvis högre 
leveransprecision och därmed ökad kundbelåtenhet. 
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7. Slutsats 
 

Utgångspunkten var att studera Atlas Copco Tools införande av portföljstyrning och 
tillvägagångssätt vid prioritering av projekt och projektkandidater. Analys har gjorts 
utifrån litteratur och tidigare studier inom området. 
 

Följande har konstaterats: 
 

• Atlas Copco har de senaste 15 åren, trots en relativt omodern organisation kring 
utvecklingsverksamheten, presterat bra resultat och levererat produkter i absolut 
toppklass. Detta i sig rättfärdigar inte omorganisationen. 

 
• Ett behov för en övergripande portföljstyrning finns, då fokus tidigare legat på 

enskilda projektledare och projekt. Dessutom har projektbudgetar och tidsplaner 
i regel sprängts, vilket gör omorganisationen befogad. 

 
• Produktledningsteamet består av personer med god branschkännedom och 

mångårig erfarenhet av produktframtagning. Teamets bildande möjliggör en 
överblick och kontroll av portföljen som tidigare saknats. Detta bör borga för väl 
avvägda val av strategier och beslut. 

 
• NPV kommer fortsatt att ha en viktig roll vid prioriteringsbeslut, dock kommer 

införandet av produktledningsteamet leda till en bredare diskussion rörande 
andra affärsnyttor och strategiska mål. 

 
• Grundligare förstudier, utförda av personer med rätt kompetens, medför 

finansiella beräkningar (NPV) gjorda på saklig grund. Detta leder i sin tur till 
mer formella och korrekta business cases, vilket är av stor vikt för att 
prioriteringar skall kunna göras på ett riktigt sätt. 

 
• Med produktprojekt som uppfyller en konkret specifikation och som dessutom 

håller budget och tidsplan kan nya affärsnyttor identifieras. Exempelvis skulle 
en högre leveransprecision kunna leda till ökad kundbelåtenhet.  

 

Företaget har med införandet av portföljstyrning lagt en god organisatorisk grund för att 
möjliggöra bibehållandet av sin position som branschledande. Denna omorganisering 
utgör även en stabil bas för att kunna möta den uttalade tillväxtstrategin. Med ledning 
och personal som tror på denna förändring kan Atlas Copco Tools portföljstyrning visa 
sig vara ett betydelsefullt steg för att ytterligare effektivisera sin verksamhet. 
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9. Bilaga 1: Intervju 1  
 
1) Hur ser er projektorganisation ut? 
 
2) Hur länge har ni arbetat med er nuvarande projektorganisation? 
 
3) Hur många projektledare har ni? 
 
4) Ungefär hur många projekt per projektledare? 
 
5) Vad ska ett projekt kosta eller omfatta för att få kallas ett projekt? 
 
6) Används någon form av projektportföljstyrning/projektportföljhantering inom 
företaget? 
 
7) På vilket sätt hjälper det er att lägga resurserna på rätt projekt? 
 
8) Vilka parametrar ser ni som viktigast? (vid prioritering, ex. kostnad, kvalitet, 
affärsnytta etc.) 
 
9) Hur ofta ställs projekten ”mot varandra” vad gäller affärsnytta och strategiska mål 
(Förändring av resursfördelning etc.)? 
 
10) Vem tar dessa beslut? (Prioritering) 
 
11) Hur ofta, generellt, ändras prioriteringen av projekt? (Omflyttning av resurser etc.) 
 
12) Används någon programvara för PPM? 
 
13) Hur ser urvalsprocessen ut? (vid projektstart) 
 
14) Görs någon typ av sannolikhetsbedömning vid projektuppstart? (Huruvida projekten 
kommer lyckas eller ej) 
 
15) I sådana fall, vad ses som den/de största risken/riskerna? 
 
16) Förekommer interagering med riskavdelning eller styrs riskerna i projektet? 
 
17) På vilket/vilka sätt använder ni portföljstyrningen som medel för att avbryta 
projekt? 
 
18) Vad har projekten för generella mål? Finns det någon typ av kategorisering? 
(Utveckling etc.) 
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10. Bilaga 2: Intervju 2  
 
 
1) Hur ser er projektorganisation ut? 
 
2) Hur kommer era produktledningsteam att jobba? Hur högt upp sitter de? 
 
3) Vilken är viktigaste parametern när det kommer till att ta beslut? (Vinst, 
konkurrensfördelar, ökning av marknadsandelar etc.) 
 
4) Finns det något nyckeltal vid jämförelse av olika parametrar, för att snabbt  
kunna vikta dem mot varandra? 
 
5) Har produktledningen ett mer övergripande tänk? (mer syftat till företagets 
strategiska mål) 
 
6) Anders berättade att normal genomloppstid är ca 3 år, är detta något ni hoppas kunna 
korta ner efter omorganisationen? 
 
7) Händer det att projekt anses vara ”tekniskt förlegade” pga. den långa 
genomloppstiden? 
 
8) Hur ofta, generellt, ändras prioriteringen av projekt? (Omflyttning av resurser etc.) 
 
9) Görs någon typ av sannolikhetsbedömning vid projektuppstart? Om ja, vem gör den? 
(Huruvida projekten kommer lyckas eller ej) 
 
10) I sådana fall, vad ses som den/de största risken/riskerna? 
 
11) Förekommer interagering med riskavdelning eller styrs riskerna i projektet? 
 
12) På vilket/vilka sätt använder ni portföljstyrningen som medel för att avbryta 
projekt? 
 
13) Vad har projekten för generella mål? (Ex. vinst, hålla positionen på marknaden osv.) 
 
14) Finns det någon typ av gruppering/kategorisering av projekt? Hur 
bevakas/utvärderas de olika ”sorterna”? Längd på olika sorters projekt? (Utveckling 
etc.) 
 
CASE1) 
Ponera att ni blir ombedda att ta fram en ny produkt till en av era större kunder. 
Produkten kommer inte att generera märkvärdigt stor vinst, snarare medelmåttig. 
Kunden kommer troligen att teckna flera kontrakt på andra produkter om ni tar fram den 
önskade produkten. Hur resonerar ni kring detta? Tar man hänsyn till större kunder 
under längre tidsperioder? 
 


