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Sammanfattning 
Forsknings- och utvecklingsprojekts syfte är att tillföra något till företaget vare sig det 
är ny teknik, en produkt eller tjänst. När ett projekt riskerar att inte resultera i uppsatta 
mål bör en utvärdering av projektet ligga till grund för beslut om fortsatt arbete eller 
nedläggning. 

Syftet med, i rapporten beskrivet arbete, var att belysa de faktorer som bör beaktas inför 
ett beslut om eventuell nedläggning av ett projekt. 

För att undersöka frågeställningen har en litteraturstudie samt en intervju genomförts 
med inköpsansvarige Roberth Harju angående Scanias forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Litteraturstudien har genomförts med avsikt att undersöka vilka 
faktorer som bör utvärderas i samband med en projektnedläggning. Intervjun utfördes 
med syfte att undersöka huruvida faktorerna används i syfte till projektnedläggning eller 
om besluten om nedläggning fattades på andra grunder.   Intervjuns syfte var att avgöra 
om faktorerna användes som underlag till att fatta beslut om nedläggning eller om detta 
beslut fattades på andra grunder.  

Undersökningen har resulterat i två indelningar av faktorerna. De tidiga 
varningssignalerna, till exempel att projektets stöd har minskat från ledningen och att 
projektgruppen visar minskad entusiasm och ett minskat engagemang för projektet, 
vilka är tydliga signaler på problem inom projektet. Om dessa faktorer uppfattas i ett 
tidigt skede kan risken om nedläggning undvikas. I ett senare skede kan dessa leda till 
nedläggning av projektet. Den andra kategorin faktorer är de kritiska som ofta leder till 
projektnedläggning, till exempel att nya lagkrav införs under projektets gång vilket 
medför att slutprodukten inte får säljas. 

Det är dock tydligt att det inte går att hitta en modell som tar hänsyn till alla faktorer 
som påverkar alla forsknings- och utvecklingsprojekt negativt. Det är väldigt 
individuellt mellan olika projekt och företag eftersom alla företag har olika 
förutsättningar för att driva projekt samt att projekten har olika syften.  

En av de viktigaste aspekterna som framkommit är att ett projekt bör utvärderas 
frekvent med de faktorer som kan påverka projektet för att snabbt se en förändring så att 
avgörande beslut kan fattas så tidigt som möjligt för att undvika onödiga kostnader, 
tidsspill och ett slöseri av resurser som kunde ha placerats där de skulle gjort bättre 
nytta. Det är därför viktigt att företaget ser ett projektavslut som en möjlighet istället för 
ett misslyckande. 

  



Abstract 
The goal of any research and development project is to add value to an organization in 
the form of new technology, innovative products or services.  Any time a project is 
susceptible of falling short of this goal, an assessment of the project must be established 
in order to determine whether to continue or terminate the project. 

The aim of this study has been to emphasize which factors of projects are especially 
important when faced with the decision of whether or not to conclude a project ahead of 
time.  

In order to determine these elements, a review of relevant literature was carried out and 
Robert Harju, Sourcing Manager at Scania, was interviewed about the company’s 
research and development projects. The purpose of the literature study has been to 
investigate which factors should be evaluated when shutting down a project. The aim of 
the interview was to examine if these aspects are in fact used when deciding whether to 
shut down a project or if this decision is based on other factors.  

The study has resulted in a division of these aspects into two categories. Early warning 
signals indicating that the project is at risk include decreased support from management 
and declined interest and enthusiasm from the project team. If these signals are 
perceived at an early stage, a shutdown of the project can be avoided.  However, if this 
early development is allowed to continue, it will lead to closure of the project. The 
second category of aspects consists of critical aspects that usually result in project 
shutdown.  An example of such a factor is the introduction of a new regulation during 
the project which implies that the final product no longer can be sold legally.  

Nevertheless, it is clear that it is not possible to find a model which includes all the 
factors with negative influence on all research and development project. Because all 
companies operate in different environment sand with different goals for their projects 
these factors vary substantially between organizations.   

One of the key conclusions of the study is that projects should be evaluated frequently 
with regards to the factors which could affect the project negatively. In this manner, the 
shutdown decision can be taken at an early stage and unnecessary costs from wasted 
time and resources can be avoided. This type of early shutdown decision is facilitated if 
project closure is seen as a possibility rather than a failure.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Företag driver projekt för att de i slutändan ska generera en vinst till företaget, förutom i 
undantagsfall när det till exempel tjänar allmännyttan. Oavsett om företaget strävar efter 
att göra en stor vinst eller att göra gott för samhället arbetar de alltid mot att 
effektivisera och anpassa projektet för att få ut så mycket som möjligt av dess tänkta 
funktion. Det inträffar dock att projekt inte frambringar den utveckling eller lönsamhet 
som företaget kalkylerat med och därför inte anses lönsamt att slutföra. När detta 
inträffar uppstår stora svårigheter för företaget där aktiva val måste fattas om huruvida 
projektet ska få fortgå eller om det ska avvecklas. Besluten fattas utifrån den 
information som finns tillgänglig och ska resultera i den för företaget och projektet mest 
fördelaktiga och lönsamma lösningen. Ibland är nedläggning av projektet det bättre 
alternativet. Vid beslutsfattande underlättar det om faktorer, för att avgöra om projektet 
är lönsamt, finns tillgängliga. Dessa faktorer kan vara allt ifrån nya lagar till förändrade 
ekonomiska framtidsutsikter för projektet. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på vad som gör att företag fattar beslut om nedläggning 
av ett projekt. Studien vill visa på vilka faktorer som företaget bör använda när de 
grundar sina beslut om projektnedläggning.  

 

1.3 Avgränsning 
Avgränsningen är gjord så att denna studie endast tittar på projekt inom forskning och 
utveckling (FoU).  
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2. Metodik 
 

2.1 Litteraturstudie 
Litteratur och forskningsrapporter rörande ämnet kartlades och informationen samlades 
in genom Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek samt genom sökningar på olika 
databaser på internet. Använda sökord: Terminate, projekt och R&D.  

 

2.2 Empirisk studie 
Som empiri har en intervju genomförts med en representant från Scanias 
utvecklingsavdelning. Scania driver projekt i syfte att ta fram nya produkter samt ny 
kunskap, för att sedan applicera dessa i sina fordon. Syftet med intervjun var att få fram 
information om vilka faktorer Scania upplever som problem i sina utvecklingsprojekt 
för att sedan jämföra dessa med de faktorer som, genom litteraturstudie, visat sig vara 
problematiska. Intervjun genomfördes med Roberth Harju som har arbetat många år på 
utvecklingsavdelningen som provningsingenjör, delprojektledare och projektledare och 
som nyligen börjat arbeta på inköpsavdelningen. Intervjun spelades in och 
sammanfattades sedan för att ligga till grund för diskussion och slutsats.  

Intervjun har varit av ostrukturerad karaktär där den intervjuade tilläts tala fritt utan 
tidsbegränsning men med frågor för att styra intervjun. Vid otydliga svar ställdes 
följdfrågor för att förtydliga och öka insamlandet av information. Intervjuunderlag finns 
i Bilaga 1. 
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3. Litteraturstudie 
 

3.1 Vad är ett projekt? 
För att få en bättre insikt i vilka problem som kan uppstå inom projekt kan det vara av 
intresse att först definiera vad ett projekt är och hur denna arbetsform uppkom.  

Ett projekt användes till en början för att utföra en arbetsuppgift som låg utanför det 
ordinarie arbetsområdet. Detta var en uppgift av engångskaraktär som 
linjeorganisationen inte var anpassad för att klara av. Projektstyrning var något som fick 
fäste och utvecklades på 1950-talet, under det kalla kriget, till följd av de stora 
försvarssatsningarna som gjordes under andra världskriget i USA. Under denna tid 
utvecklades även många av de arbetstekniker som idag förknippas med projektledning, 
allt för att kunna genomföra de enorma projekt som utvecklades under kapprustningen, 
till exempel atomvapen och Polaris-projektet. Projektformen spred sig sedermera till 
andra områden och nu delas projekt ofta in i fyra olika kategorier för att underlätta 
styrningen av dessa. (Jansson & Ljung, 2004) 

• Forsknings- och utvecklingsprojekt  
Utveckla varor och tjänster inom ramarna av företagets orientering. 

• Marknadsprojekt  
Utvidga den verksamma marknaden och utöka den befintliga konsumentgruppen.  

• Interna förändringsprojekt  
Syftar till att förbättra och utveckla det egna arbetssättet. 

• Kundorderprojekt (externa projekt) 
Syftar till projekt mot en slutkund där målet är att leverera en vara, ett system eller 
ett komplext serviceåtagande.   

Under 1960- och 70-talet började ordet projekt användas som det används idag. Det 
finns fyra kriterier som brukar nyttjas för att karakterisera ett projekt och utskilja det 
från ordinarie verksamhet. Enligt Antvik och Sjöholm (2007) finns följande kriterier för 
projekt: 

• Målstyrt 
Det är viktigt att ha klara och distinkta mål som alla medarbetare godkänner och är 
intresserade att arbeta mot. Detta skapar en gemenskap och en arbetsvilja.  

• Temporärt 
Att projektet är temporärt innebär att det endast existerar under arbetets gång, när 
uppgiften är klar så upphör projektet.   

• Begränsat 
Det existerar alltid begränsningar inom projekt. Dessa består ofta av tid, pengar och 
andra resurser, men detta är individuellt för varje enskilt projekt.  

• Unikt 
Ett projekt är alltid något unikt även om det ofta kan finnas likheter med tidigare 
projekt. 
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3.2 Faktorer som signalerar att ett projekt bör avvecklas. 
Att ha kunskapen om och modet att avsluta ett projekt är väldigt viktiga faktorer inom 
ett företag. Ett projekt som inte helt följer projektplanen utan drar över på tid eller 
budget måste utvärderas så att beslut om fortsatt drift eller eventuell nedläggning kan 
fattas. Det är ett svårt beslut, då mycket pengar kan vara satsade i ett projekt när en 
projektplan är utvecklad och projektet är satt i drift.  
Flera faktorer har en direkt inverkan på lönsamheten i ett pågående projekt. De kan 
delas in i följande kategorier vilka vidare förtydligas under respektive rubrik: 
(Balachandra & Raelin, 1984) (Kumar, Persaud, & Kumar, 1996) (McMinn, 2000) 
(Staw & Ross, 1987) 

ProjektTeknik

Organisation

Marknadskrafter

Planering

Projektgruppen

Övriga

Ekonomiska 
faktorer

 
Figur 1: Illustration över inverkande problemkategorier 

Teknik 

Finns det en bristande teknisk kunskap inom ledningen eller projektgruppen?  

Denna kunskap i teknik är grundläggande för att en möjlighet till utvärdering av 
projektet skall finnas. Detta är av stor vikt för att veta när tekniska genombrott kan 
förväntas. Det är även nödvändigt att teknikkunskaperna är tillräckliga för vid 
utvärdering kunna mäta ett projekts löpande utveckling. 

Finns den tänkta teknologin för projektet utvecklad, kommer den att utvecklas under 
projektets gång eller finns det oklarheter kring denna punkt?  

Ett förväntat genombrott som ej slår igenom kan leda till att projektet inte kan fullföljas, 
detta på grund av att den tilltänkta tekniken spelar en avgörande roll i projektet. 
Finns det utrustning samt kunskap att inom företaget kunna utveckla och ta itu med 
tekniska problem som kan dyka upp under projektets gång?  
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Ekonomin i ett projekt kan komma att överskridas om det måste köpas in ny utrustning 
eller dyra tjänster för att avhjälpa de tekniska problem som uppstått. 

 

Organisation 

Har den interna konkurrenssituationen i företaget förändrats vad gäller viktiga resurser 
och finansiering?  

En minskad konkurrens mellan projekt leder i de flesta fall till ett lägre arbetstempo och 
en minskad arbetsvilja hos projektgruppen. Detta kommer sig av bristen på 
tävlingsinstinkt och den undermedvetna tanken om att känna en säkerhet att få 
genomföra projektet vilket kanske inte är självklart om det är konkurrens mellan två 
projekt.  

Har projektets stöd från ledningen förändrats under dess gång? 

En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa framgång i ett projekt tenderar att vara 
ett starkt stöd från ledningen. Det är även grundläggande att projektet är förenligt med 
de långsiktiga målen inom företaget. Projekt som inte följer företagets övergripande mål 
har visat sig vara mycket utsatta.  

Finns det en avsaknad av en fungerande kommunikation inom organisationen? 

En bristande kommunikation kan till exempel leda till glapp mellan 
utvecklingsavdelningen och marknadsavdelningen. Kopplingen är viktig för att snabbt 
kunna upptäcka och få kännedom om förändringar och önskemål på marknaden.  

 

 Marknadskrafterna  

Har det kommit ut nya och bättre produkter på marknaden som gör projektet föråldrat? 

Om konkurrenterna, under projektets gång, har släppt en produkt som är bättre och mer 
innovativ än produkten som utvecklas genom projektet är det svårt att locka kunderna 
till något som känns ålderdomligt redan när det släpps. 

Görs försök att anpassa produkten till flera användningsområden?  

Om mycket energi går åt till att forma produkten för att anpassa den till flera 
användningsområden tappas fokus på grunddesignen. Det är dock inte sagt att en 
produkt inte kan fungera på flera områden, det viktiga att poängtera är att inte ändra 
fokus för produktens funktion under projektets gång.  

Har efterfrågan på marknaden minskat eller har marknaden förflyttats? 

Om marknadens efterfråga minskar leder det oftast till att projekt inte inbringar 
kalkylerad vinst. Om marknaden flyttats är det viktig att kontrollera vilka extra 
kostnader det medför. Till exempel om försäljningen har planerats att ske i Europa men 
produkten bara är intressant i Kina kan det medföra stora logistik- och 
utvecklingskostnader. 
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Planering 
Har det genom projektets utveckling uppstått brister i planeringen? 

En bristande projektplan där inte alla delmål är uppsatta eller en projektplan där det är 
svårt att mäta uppsatta mål och delmål, alternativt otydligt formulerade delmål där 
betydelsen av målen är svåra att förstå medför att projektet blir osäkert.  

 

Projektgruppen 

Visar projektgruppen signaler på minskad entusiasm och ett minskat engagemang för 
projektet? 

Projektets utgång bygger till stor del på projektgruppens effektivitet, där en minskad 
effektivitet riskerar leda till att projektet inte håller uppsatta riktlinjer och därför 
försenas. Det är viktigt att de som jobbar med projektet känner sig delaktiga och 
uppdaterade samt känner lojalitet till projektledaren och projektet. Det är också viktigt 
att de uppskattar projektet och den nya produkten de skapar. 

Finns det tendenser till att projektmedlemmar känner överengagemang för projektet? 

Överengagemang kan leda till att ett projekt hålls vid liv längre än vad som är 
ekonomiskt försvarbart. Enbart de positiva delarna blir synliga för projektets deltagare, 
bristerna väljs att inte uppmärksammas. För att undvika överengagemang är det viktigt 
att såväl projektledaren som gruppen ibland tar ett steg tillbaka och ser på projektet med 
en objektiv syn.  

Allvarligare är överengagemang hos en beslutsfattande projektledare, vilket kan ge 
förödande konsekvenser om denne inte har någon som kontrollerar de beslut han eller 
hon är ansvarig för. 

 

Ekonomiska faktorer  

Finns det ekonomiska problem inom företaget? 

Ett projekt som förlöper enligt planerna och håller sig inom budget kan ibland avvecklas 
för att det finns begränsade finansiella resurser inom företaget. I sin strävan efter en 
ökad vinst kan mindre lönsamma eller påkostade projekt avslutas för att generera plats 
till andra projekt. 

Finns det en osäkerhet i att få tag i råmaterial/tjänster eller finns det risk att priserna 
på dessa varor stiger till oacceptabla nivåer? 

Ökade priser kan leda till att konstruktionen eller tjänsten blir för kostsam och det kan 
kräva att en ny design måste utvecklas vilket ofta inte ligger inom projektets budget. 

 

Övriga 

Har det tillkommit nya lagar och regleringar som påverkar projektet? 

Faktorer som påverkar projektet omfattar nya statliga regleringar och lagar, samt nya 
frågor rörande hälsa och miljö. Dessa faktorer är viktiga att hålla under uppsikt då de 
kan bli väldigt kostsamma och kräva nya lösningar och ny design.    

11 
 



Har det uppkommit patenttvister som medför förhinder i utvecklingen? 
Existerande patent kan kräva nya tekniska lösningar som medför stora omkostnader som 
inte är kalkylerade i budgeten för projektet. 

 

3.3 Faktorer som orsakat projektnedläggning  
För att få en större inblick i vilka faktorer som signalerar att ett projekt bör avvecklas är 
det intressant att titta på de faktorer som enligt statistiken har orsakat 
projektnedläggning. Ämnet har under en längre tidsperiod studerats av Gunnar och May 
Selin. Genom flera tusen projektledare har följande fastställts. (Antvik & Sjöholm, 
2007) 

 
Figur 2: Diagram över de områden som oftast leder till projektnedläggning 

Varför nås inte uppsatta projektmål?

36%, Org. Och ledning

20%, Mål

15%, Planering och uppföljning

10%, Resurser

4%, Leverantörer

4%, Teknik

11%, Övrigt

   
3.4 Ekonomiska utvärderingsverktyg 
Då företag inte kontinuerligt utvärderar de faktorer som signalerar fara händer det ofta 
att projekt inte följer projektplan och budget. När detta sker bör företaget utvärdera de 
ekonomiska aspekterna i projektet och ställa sig frågan, är det lönsamt att fortsätta och 
lösa problemen eller bör projektet läggas ner? Investeringskalkyl är det verktyg 
företaget kan använda sig av för att utvärdera de ekonomiska aspekterna. Vanliga 
metoder för en sådan kalkyl är enligt Skärvad och Olsson (2005) (Ekvationer och vidare 
förklaring redovisas i Bilaga 2): 

• Kapitalvärdemetoden (nuvärdemetoden) 

Kapitalvärdemetoden går ut på att beräkna nuvärdet av en investering och jämföra 
detta med investeringskostnaden. Det vill säga, jämföra alla in och utbetalningar 
vid tidpunkten för investeringen genom att framtida investeringsöverskott beräknas 
till nuvärde med hjälp av kalkylräntan.  
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• Pay back-metoden 

Pay back-metoden är en väldigt förenklad investeringskalkyl som främst används 
vid stora investeringar där det finns okända faktorer som kan ändras med tiden så 
som prisnivåer. Metoden beräknar hur lång tid det tar att tjäna tillbaka den 
investerade summan och den framräknade tiden jämförs sedan men tiden som 
företaget kan acceptera som längsta återbetalningstid. 

• Annuitetsmetoden 

Denna metod har stora likheter med nuvärdemetoden. Skillnaden mellan 
metoderna är att annuitetsmetoden studerar ett genomsnittligt år medans 
nuvärdemetoden studerar alla kostnader under hela investeringens livslängd.  

• Internräntemetoden 

Metoden går ut på att beräkna internräntan, det vill säga räntan på den årliga 
avkastningen som investeringen ger på det satsade kapitalet. Internräntan jämförs 
sedan med företagets kalkylränta.  

Det är svårt att jämföra kalkylmodellerna med tanke på att de är framtagna i syfte att 
göra olika beräkningar. Den mest använda metoden är dock Pay back-metoden på grund 
av sin enkelhet men den har dock flera brister, bland annat att den inte tar hänsyn till 
räntesatser. Metoden används även i många fall för att ta fram en första mindre exakt 
kalkyl. Kapitalvärdesmetoden anses ofta vara den bästa metoden av dessa fyra då denna 
uttrycker investeringslönsamheten i pengar, vilket ger en bra inblick i vad investeringen 
kommer att resultera i. (Skärvad & Olsson, 2005) 
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4. Empirisk studie av Scanias forsknings- och 
utvecklingsprojekt 

Scania är ett företag som tillverkar lastbilar, bussar, industrimotorer och marina 
motorer. Deras huvudprodukt är lastbilar som tillhör de bästa i världen. Scania har länge 
jobbat i projektform vilket har medfört att de blivit erfaret duktiga på detta. Projekten är 
av varierande karaktär, exempelvis att utveckla en ny produkt för att marknaden kräver 
det eller utveckla en ny motor på grund av lagstiftning om koldioxidutsläpp. Projekten 
är ofta långvariga vilket medför att sannolikheten för att olika faktorer kommer att 
påverka projektet ökar. Av just denna anledning är Scania ett bra företag att undersöka. 

 

4.1 Hur och varför Scania avbryter projekt 
En intervju med Roberth Harju som har arbetat som projektledare, men nu sitter på 
inköpsavdelningen, ger en bild av hur Scania agerar i denna fråga. 

”Jag har aldrig varit med om att två projekt har blivit  
nerlagda på grund av samma anledning.” – R. Harju  

 
Scania driver många projekt som skiljer sig mycket från varandra. Därför finns det 
många olika faktorer som spelar in när de beslutar om de ska lägga ner projekten. Hur 
beslutet ska tas är på så vis väldigt individuellt för varje projekt.  

Ur intervjun har det dock framkommit några faktorer som förekommer mer frekvent, 
och som visat sig vara svåra att undvika. 

• Vid projekt som styrs av lagkrav, till exempel emissionslagstiftning, som behöver 
extra resurser så kan mindre viktiga projekt läggas ner för att omfördela resurserna. 

• Om projektet är beroende av andra sidoprojekt (att de ska leverera en produkt eller 
en viss information) och dessa läggs ner är det stor risk att huvudprojektet också 
tvingas läggas ner. 

• Scania jobbar med många utvecklingsleverantörer som får in ordrar av Scania på 
olika produkter som underleverantörerna själva är ansvariga för utvecklingen av. 
Om dessa leverantörer drar över på tiden i utvecklingen och Scania inte får deras 
produkt inom bestämd tid finns det en överhängande risk att projektet måste läggas 
ner. 

• Är projektets resultat viktigt för kunden? När ett konkurerande företag släpper en 
revolutionerande eller bättre komponent kan detta medföra att ett eller flera projekt 
måste läggas ner på grund av att de redan är omoderna.  

Dessa faktorer är inget som företaget kan gardera sig mot innan projektet startats. Det 
finns även ett antal andra faktorer som utgör ett hot mot projekten men som Scania är 
duktiga på att gardera sig mot innan de inträffar.  

Om en leverantör slutar att tillverka en produkt som är viktig för projektet innebär det 
ett stort problem. Därför har Scania ofta en så kallad Dual Sourcing på de flesta 
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produkter de köper in, det innebär att de har två olika leverantörer på samma produkt. 
Detta ger en säkerhet att de får tag i den produkt de behöver. 

En ny strängare lagstiftning kan medföra att produkten inte får säljas och projektet 
måste läggas ner. Detta problem har Scania löst genom att de har en hel avdelning som 
sitter och granskar lagkrav och vilka nya lagar som kommer att införas. Nya lagkrav 
kommer oftast till Europa och välutvecklade länder först och det tar lång tid innan en ny 
lag träder i kraft. På så vis vet Scania ofta i god tid vilka nya lagar som kommer att gälla 
inom några år. 

Det absolut viktigaste i ett företag som har många projekt igång samtidigt, Scania har 
cirka 100-200 stycken, är kommunikationen inom företaget För att undvika 
kommunikationsbrister har Scania utvecklat en intern metod, ett så kallat PULS-möte 
vilket äger rum varje måndag. Under mötet deltar alla avdelningschefer och delar med 
sig av information som framkommit under föregående vecka. Här framgår bland annat 
om vissa projekt behöver mer resurser, men det är också här de diskuterar planerade 
nedläggningar av projekt. Projektcheferna tar med sig denna information till sina 
arbetsgrupper och de diskuterar om de kan godkänna denna. Arbetsgruppen har då 
möjlighet att diskutera beslutet och bestämma sig för utgången fram till nästa PULS-
möte. Detta möte eliminerar även risken att en projektledare är överengagerad i sitt 
projekt, driver det vidare och ignorerar alla problem som kan dyka upp. När de under ett 
PULS-möte kommer fram till att projektet i fråga kan avbrytas tas det upp i ett högre 
beslutsmöte vilket äger rum varje månad där de bestämmer startande av projekt, 
avslutande av projekt och ändring i projekt. Det högre beslutsmötet består av en samling 
högre chefer, med befattning direkt under VD:n. Här utreds de faktorer som medfört att 
projektet dragit över på tiden och räknar om det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta 
med hjälp av en så kallad nuvärdeskalkyl, vilken redovisades i avsnitt 3.5.  
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5. Diskussion 
 
Tillförlitligheten i den empiriska studien kan diskuteras då den endast tar hänsyn till ett 
företag. Detta medför att endast de faktorerna som är kritiska för Scania analyseras och 
detta kan ge en subjektiv bild över vilka faktorer som är kritiska för forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Generella faktorer för alla företag faller således bort i denna 
undersökning. För att finna de generella faktorerna som påverkar de flesta forsknings- 
och utvecklingsprojekt negativt, krävs en omfattande analys av en stor mängd företag då 
det uppfattas som att faktorerna ofta skiljer sig mycket från varandra inom företagen. 
Dock hade endast ett fåtal ytterligare intervjuer inte gett tillräklig spridning för att 
kunna identifiera de generella faktorerna.  

De faktorerna som framkommit av intervjun på Scania kan även de ha en subjektiv 
vinkling eftersom endast en person blivit intervjuad och han har givit sin egen bild av 
problemen. Fler intervjuer på samma företag hade givit en mer objektiv bild av vilka 
faktorer som generar problem. Det faktum att den intervjuade inte längre jobbar på 
FoU-avdelningen ger dock en något mer objektiv bild av resultatet eftersom han har haft 
tid att reflektera över det arbetssätt som tillämpas där. Han har även haft olika positioner 
på avdelningen vilket gör att han har en inblick i de olika nivåerna i ett projekt. Den 
ostrukturerade formen på intervjun ger en mer ärlig bild över analysen då den inte 
bestått av frågor som kan ha varit ledande. Dock kan en subjektiv vinkling av intervjun 
ha skett i och med att den teoretiska referensramen inhämtades innan intervjun vilket 
kan ha medfört att ett undermedvetet ställningstagande angående frågorna redan 
skapats. En uppdelning av arbetet där en person hade arbetat med det teoretiska avsnittet 
och den andre med den empiriska hade kunnat eliminera denna risk.  

Det kan även finnas brister i den teoretiska studien då den bygger på flertalet artiklar 
som är relativt gamla. De artiklar som analyserats bygger även på varandra vilket kan 
medföra att andra teorier på ämnet uteslutits. Anledningen till att artiklarna bygger på 
varandra och att det inte hittats några andra kan bero på att det inte forskats mycket på 
detta område. Tendensen som iakttagits är att forskningen är fokuserad på hur företag 
bör gå tillväga för att lyckas med ett projekt och inte hur eller varför projekt bör läggas 
ner. 

Ett företag vill naturligtvis alltid att ett projekt ska leva upp till de uppsatta målen. Detta 
inträffar inte alltid utan leder ibland till att projekt misslyckas. Det är därför viktigt att 
projektnedläggning ses som ett alternativ snarare än ett misslyckande. Inom forsknings- 
och utvecklingsprojekt är det extra viktigt att ha modet och kunskapen att lägga ner 
projekt eftersom kostnaderna snabbt växer och ett tidigt beslut kan spara mycket 
resurser och tid.   

För att kunna fatta ett beslut om projektnedläggning är det viktigt att identifiera de 
faktorer som ligger till grund för nedläggningsbeslutet. Genom att beakta dessa faktorer 
underlättas förståelsen för de bakomliggande orsakerna vilket underlättar själva 
beslutstagandet. Uppmärksammade faktorer i rapporten gör det lättare att se om 
problemet kan lösas eller om de kommer att växa och leda till att projektnedläggning 
blir det enda alternativet.  

Det finns likheter mellan Scanias beslutsgrundande faktorer och de faktorer som 
framkommer i teorin. De märks dock inte så tydligt eftersom Scanias projektmodell i sig 
eliminerar många faktorer, till exempel med PULS-mötet de har varje måndag. 
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Eftersom alla som deltar i de projekten som Scania driver, har en röst vid detta möte så 
kommer allt missnöje fram från varje enskild person. Med en jämförelse mellan varför 
Scania lägger ner sina projekt och informationen i Figur 2 så framkommer det att 
Scania väldigt sällan måste lägga ner projekt på grund av de tre största faktorerna i 
Figur 2, ”Organisation och ledning”, ”Mål” och ”Planering och uppföljning”. Oftast 
läggs de ner på grund av att de behöver omfördela resurser, att de inte får den tänkta 
tekniken som krävs i tid eller att konkurrenterna släpper bättre produkter.    
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6. Slutsats 

De faktorer som identifierats ha en betydande roll för nedläggandet av projekt kan delas 
in i två kategorier: 

 Tidiga varningssignaler 
 Kritiska faktorer 

De tidiga varningssignalerna är tydliga tecken på att projektet kan behöva läggas ner, 
men upptäcks dessa problem i tid så har företaget en chans att rätta till problemet innan 
det går över styr. Om flera av dessa faktorer spelar in så ökar sannolikheten för att 
företaget måste lägga ner projektet ty det blir för komplext att lösa, kostar för mycket 
pengar och/eller tar för mycket tid. Dessa faktorer kan till exempel vara:  

• Finns det utrustning samt kunskap att inom företaget kunna utveckla och ta itu 
med tekniska problem som kan dyka upp under projektets gång?  

• Har den interna konkurrenssituationen i företaget förändrats vad gäller viktiga 
resurser och finansiering?  

• Har projektets stöd från ledningen förändrats under dess gång? 

• Görs försök att anpassa produkten till flera användningsområden?  

• Visar projektgruppen signaler på minskad entusiasm och ett minskat 
engagemang för projektet? 

• Finns det tendenser till att projektmedlemmar känner överengagemang för 
projektet? 

• Finns det en osäkerhet i att få tag i råmaterial/tjänster eller finns det risk att 
priserna på dessa varor stiger till oacceptabla nivåer? 

De kritiska faktorerna leder ofta till att projekt måste läggas ner. Ett tydligt tecken på 
dessa faktorers inverkan är Scanias satsningar av resurser på förebyggande åtgärder för 
att undvika deras kritiska faktorer. Ett exempel på detta är deras avdelning som granskar 
och uppmärksammar nya och befintliga lagar och förändringar i dessa, där de garderar 
sig mot nya lagkrav som gör att deras framtida produkter inte får säljas. En av de 
viktigaste iakttagelserna med detta arbete är att de kritiska faktorerna är väldigt 
individuella för varje företag och projekt. Detta innebär att en faktor som kan vara helt 
avgörande för ett företag och ett projekt kan vara av liten betydelse för ett annat. Att 
känna till dessa faktorer underlättar när beslutet om projektnedläggning ska tas eftersom 
de påverkar projektet i sådan hög grad att det inte går att lösa problemet som uppstått på 
grund av dem. 

Det är tydligt att det inte går att hitta en modell som tar hänsyn till alla faktorer som 
påverkar forsknings- och utvecklingsprojekt negativt. Det är väldigt individuellt mellan 
olika projekt och företag eftersom alla företag har olika förutsättningar för att driva 
projekt samt att projekten har olika syften. Därav anses det vara viktigt för företagen att 
lägga resurser på att ta fram de faktorer som är viktiga för det specifika projektet som 
skall startas så att det kan kontrolleras och kontinuerligt utvärderas.   
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9. Bilaga 1: Intervjuunderlag 
 

1. Hur vanligt är det att Scania avbryter projekt? 
 
2. Använder Scania sig av någon modell för att avgöra om ett projekt ska avslutas 

eller inte? 
 
3. Om en modell existerar hur fungerar denna? 
 
4. Vem beslutar ifall ett projekt ska avbrytas?  
 
5. Kan en eventuell projektnedläggning påverka andra projekt?  
 
6. Vilka faktorer leder oftast till projekt nedläggning hos Scania? 
 
7. Anser du att Scania är duktiga på att lägga ner projekt? 
 
8. Hur ofta kontrollerar ni kända faktorer som ni vet kan orsaka projektnedläggning? 
 
9. Är följande faktorer något som ni väger in i besluten vid eventuell 

projektnedläggning? 
• Projektet väntas ge en ledande teknisk position? 
• Tekniken som projektet väntas ge är något som framtida modeller och projekt 

kommer att bygga på. 
10. Hur stor är er projektportfölj? 

 
11. Hur många projekt driver varje projekt ledare?  

 
12. Projektets budget 

• Spelar storleken på projektets budget någon roll för beslutet av en 
projektnedläggning?   

• Hur tydligt avspeglar sig tidigare investeringar i ett projektnedläggningsbeslut? 
• Vilken/ vilka metoder använder ni er av för att beräkna lönsamheten i ett 

projekt?  
o Kapitalvärdemetoden (Nuvärdemetoden) 
o Pay back – metoden 
o Annuitetsmetoden 
o Internräntemetoden 

   

 
 



10. Bilaga 2: Ekonomiska investeringskalkylmodeller 
 
Grundbegrepp   

• Grundinvestering, G 

• Inbetalningsöverskott, a 

• Restvärde, R 

• Ekonomisk livslängd, n 

• Kalkylränta, r  

• Nuvärdefaktor  , Nvf 

• Nuvärdesummefaktor , 
Nsf 

 

 

Kapitalvärdemetoden (nuvärdemetoden) 

Beslutregler 

Investeringen anses olönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet är mindre än 
investeringen. Det vill säga om kapitalvärdet är negativt. 

Formler 

ä · · · ·  

 

Pay back-metoden (återbetalningsmetoden)  

Beslutsregler 

Investeringen är olönsam om dess återbetalningstid är längre än på förhand bestämd 
återbetalningstid. 

Formler 

(Vid samma summa på a varje år.) Å   

(Vid olika summa på a för olika år) Återbetalningstiden är då de antal år innan  ∑  

 

  

 
 



 
 

Annuitetsmetoden 

Beslutsregler 

Investeringen är olönsam om annuiteten är negativ. Ju lägre annuitet desto mindre 
lönsam investering. 

Formler 
(Vid samm  summa på a varje år.) a

· ·  

(Vid olika storlek på a för olika år) 

· · · · · ·  

 

Internräntemetoden 

Beslutsregler 

Investeringen är olönsam om internräntan är lägre än kalkylräntan. 

Formler 

(Vid samma summa på a varje år.) 

· · · ·  
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