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Sammanfattning 
ITT Flygt är ett företag som tillverkar och levererar dränkbara pumpar och omrörare. Ett 
problem för ITT Flygt är att produktutvecklingsprojekt sällan håller den ursprungliga 
tidplanen. Orsaken till att tidplanen inte hålls kan bero på att den är för optimistisk eller att 
riskerna inom produktutvecklingsprojekt inte fångas upp i ett tidigt skede. 

Examensarbetets syfte är att få fram en lämplig metod för att simulera projekttider. Genom att 
ta fram sannolikhetskurvor för ett projekt kan en tidplans risknivå utvärderas. Ett annat syfte 
är att hitta en arbetsmetod för att fånga upp risker i produktutvecklingsprojekt. 

För att undersöka detta gjordes både en omfattande litteraturstudie och en empirisk studie som 
dels bestod av företagsbesök och dels av intervjuer av projektledare på ITT Flygt. För att 
undersöka lämplig simuleringsmetod av projekttid gjordes tester i Matlab. 

Utifrån ITT Flygts problem och förutsättningar togs ett förslag på metod fram vid namn Total 
Risk Identification Method (TRIM). TRIM är en metod som på ett praktiskt sätt beskriver ett 
standardiserat arbetssätt där ett projekts olika områden analyseras för att hitta tänkbara risker. 
Till stöd för riskidentifikationen används en checklista över återkommande risker och 
kravspecifikationen används för att hitta för projektet unika risker. Som en del av TRIM ingår 
även att en projekttidssimulering ska göras. Den typ av metod som anses mest lämpad för ITT 
Flygt är en Monte Carlo-simulering. Genom att göra en projekttidssimulering kan både en 
kurva över projektets sannolika tider tas fram likväl som den kritiska linjen kan studeras. Den 
kritiska linjen är den kedja av aktiviteter som bestämmer den totala projekttidens längd. För 
att göra Monte Carlo-simulationer rekommenderas ITT Flygt att använda ett program som 
heter @ Risk for Project. 

TRIM är en möjlighet för ITT Flygt att få ett mer strukturerat arbetssätt vid riskanalyser av 
projekt. Författarna anser dock att det kommer att ställas krav på att de som använder 
metoden dels håller checklistan uppdaterad och dels uppdaterar den indata som krävs för 
Monte Carlo-simuleringen.  
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Abstract 
ITT Flygt is a world leading company that mainly manufactures submersible pumps. A 
problem of ITT Flygt is that product development projects rarely manage to hold the 
estimated project time. It shows that something unexpected occurs in projects quite often, 
which results in delays. The delays can both be due to an optimistic time plan of projects and 
risks in product development projects which are not discovered at an early stage. This added 
with unforeseen delays makes it difficult for ITT Flygt to estimate the duration of their 
projects.  

The goal with the Master thesis is to examine a suitable method for simulation of project time. 
By doing probability calculation for a project schedule a risk analysis can be done. Another 
aim of the thesis is to create a method that enables the identification of risks in product 
development projects.  

To examine this, both an extensive literature study and empirical study was performed. The 
empirical studies include interviews with project managers at ITT Flygt and studies of other 
companies. MatLab were used to examine possible simulation methods to estimate the 
duration of a project. 

On the basis of ITT Flygt´s problem and prerequisites a method was made with the name The 
Risk Identification Method (TRIM). TRIM is a method which is described in a practical and 
standardized way of working, where a project’s different areas are analyzed to identify risks. 
The method contains a checklist where constantly recurring risks in product development 
projects can be found, and a way to identify unique risks through a project specification. 
Another part of TRIM is to do a project time simulation. The best suitable simulation method 
for ITT Flygt is the Monte Carlo simulation. By doing a simulation graphs over estimated 
project time can be accomplished as well as the critical path can be studied. To the 
simulations ITT Flygt is required to use the cost and schedule risk analysis program @Risk 
for Project.  

TRIM gives ITT Flygt the opportunity to work in a structured way when it comes to risk 
analysis of projects. The authors demand, as far as they are concerned, is that those who use 
the method should continuously do updates of the checklist and the input data which are used 
in the Monte Carlo simulation. 
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1. Introduktion 
 
ITT Flygt är ett företag under kontinuerlig utveckling. Idag genomgår ITT Flygt förändringar 
i sättet att planera produktutvecklingsprojekt. ITT Flygt ska under 2007 implementera ett 
planeringssystem, MS Project, vilket kommer att innebära stora förändringar. 
Planeringssystemet kommer i första hand att användas för planering av 
produktutvecklingsprojekt. ITT Flygt hoppas att MS Project kan innebär att företaget får 
bättre uppsikt över sina projekt, noggrannare tidsuppföljningar och effektivare 
resurshantering. I samband med beslutet att införa ett nytt planeringssystem för 
produktutvecklingsavdelningen upprättades ett examensarbete.  
 
I samspråk med Tomas Oldebäck samt Keith Lothian på ITT Flygt upprättades ett 
examensarbete inom området riskanalys. Steven Wamala och Mattias Berg, studenter på KTH 
med Integrerad Produktutveckling som högre kurs, fick i uppgift att ta fram ett förslag på en 
metod för att identifiera risker inom produktutvecklingsprojekt.  
 

1.1 ITT Flygt 
ITT Flygt är ett företag som sedan 1968 ingår i ITT Industries Inc. Idag består ITT av drygt 
45 000 anställda världen över och omsätter närmare 60 miljarder kronor om året. Sedan 
starten år 1901 har ITT Flygt vuxit från en liten bysmedja i småländska Emmaboda till ett 
globalt företag [15]. Företaget är idag ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar. 
Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och 
dränering samt i olika industriprocesser. Vid huvudkontoret i Sundbyberg, Stockholm, finns 
företagets forsknings- och utvecklingsavdelning. Från Sundbybergskontoret leds också 
marknadsföringen samt det svenska försäljningsbolaget ITT Flygt Pumpar. I Lindås ligger 
företagets huvudfabrik. Här bedrivs den största delen av ITT Flygts tillverkning. 
Avdelningarna ekonomi, kvalitet samt order och skeppning finns också inom Lindåsfabrikens 
område.  

ITT Flygts produktutvecklingsprocess 
Dagens produktutvecklingsprocess PUP infördes 1997 på ITT Flygt [11]. Målet med den nya 
processen var att få ITT Flygt att arbeta mer standardiserat. PUP möjliggjorde ett effektivare 
arbete. Detta innebar bland annat kortare ledtider, tydligare kommunikation mellan berörda 
parter och ett säkrare sätt att utföra utvecklingsprojekt. 
 
PUP består av sex tollgates (TG) som åskådliggörs i figur 1 [11]. TG är så kallade 
beslutspunkter där produktutvecklingsprojekt utvärderas och beslut tas om det ska gå vidare 
till nästa fas.  I den inledande delen av PUP, mellan TG0 och TG2, görs det förberedande 
arbetet för att se om projektet ska genomföras. Beslutet om projektet ska genomföras eller 
inte tas vid TG2. Själva produktifieringsarbetet sker sedan mellan TG2 och TG4. Vid TG4 tas 
beslut om säljstart av produkten och vid TG5 är då projektet officiellt avslutas. 
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Figur 1. ITT Flygts produktutvecklingsprocess PUP i förenklad version 

 
 

1.2 Problembeskrivning 
Ett problem för ITT Flygt är att produktutvecklingsprojekt sällan håller den ursprungliga 
tidplanen. Orsaken till förseningarna kan vara följande: 
 

• Optimistiska tidplaner: När en tidplan för ett projekt skapas görs den oftast 
väldigt optimistisk. Tidplanerna kortas ned för att få projektet godkänd. Dessutom 
finns en osäkerhet över den tid varje aktivitet tar. När varje aktivitet blir lite 
försenad blir utslaget stort på den totala projekttiden. 

 
väldigt optimistisk. Tidplanerna kortas ned för att få projektet godkänd. Dessutom 
finns en osäkerhet över den tid varje aktivitet tar. När varje aktivitet blir lite 
försenad blir utslaget stort på den totala projekttiden. 

  
• Oförutsägbara händelser: Det dyker ofta upp oväntade risker och problem. Hur 

kan projektgruppen och berörda på ett bättre sätt försöka fånga upp de risker som 
är viktiga för projektets utfall? 

• Oförutsägbara händelser: Det dyker ofta upp oväntade risker och problem. Hur 
kan projektgruppen och berörda på ett bättre sätt försöka fånga upp de risker som 
är viktiga för projektets utfall? 

  
När projekten inte följer den planerade tidsplanen leder detta till ett glapp mellan 
produktlanseringen och då det finns en existerande produkt att sälja. Detta kan resultera i två 
olika scenarion: 

När projekten inte följer den planerade tidsplanen leder detta till ett glapp mellan 
produktlanseringen och då det finns en existerande produkt att sälja. Detta kan resultera i två 
olika scenarion: 
  

1. Pengar och tid har satsats på en lansering för en produkt som ännu inte existerar. 
Detta medför att ITT Flygt inte har möjlighet att leverera till de kunder som lagt en 
order. 

1. Pengar och tid har satsats på en lansering för en produkt som ännu inte existerar. 
Detta medför att ITT Flygt inte har möjlighet att leverera till de kunder som lagt en 
order. 

  
2. Det finns en färdig produkt men marknadssidan har inte hunnit lansera en 

produktkampanj än. I och med detta finns ingen order och den investering som gjorts 
i produkten får dröja med avkastning.  

2. Det finns en färdig produkt men marknadssidan har inte hunnit lansera en 
produktkampanj än. I och med detta finns ingen order och den investering som gjorts 
i produkten får dröja med avkastning.  

  

1.3 Syfte och avgränsningar 1.3 Syfte och avgränsningar 
Examensarbetets syfte var att hitta en metod för att göra riskbedömningar på 
produktutvecklingsprojekt. Dels var det att titta på hur ITT Flygt kan fånga upp risker som 
påverkar ett projekts tidplan och dels var det att undersöka en lämplig metod för att simulera 
tidplaner för ett projekt. 

Examensarbetets syfte var att hitta en metod för att göra riskbedömningar på 
produktutvecklingsprojekt. Dels var det att titta på hur ITT Flygt kan fånga upp risker som 
påverkar ett projekts tidplan och dels var det att undersöka en lämplig metod för att simulera 
tidplaner för ett projekt. 
  
Frågor som var intressanta att svara på var: Frågor som var intressanta att svara på var: 

• Hur ska ett projekt simuleras? • Hur ska ett projekt simuleras? 

TG2 TG4 TG3 TG5 

Market- 
Analysis 

Business 
Case 

Feasibility 
Study 

Productification 
Process 

TG0 TG1 

Serial 
Production 
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• Kan en simulering hitta de risker och aktiviteter som är kritiska för att projektplanen 
ska kunna följas? 

• Hur kan återkommande risker identifieras på ett bra sätt? 
• Hur kan ITT Flygt med en praktisk metod fastställa och säkra en projektplan? 

 
Detta examensarbete har avgränsats till att ge ITT Flygt ett förslag på metod för att identifiera 
risker i ett produktutvecklingsprojekt. Minst lika viktigt som att identifiera risker är sedan 
arbetet att följa upp dem. Författarna ger i detta arbete sina rekommendationer på hur 
uppföljning bör ske på en mer teoretisk nivå men beskriver inte hur detta ska ske praktiskt i 
ITT Flygts produktutvecklingsprocess. 
 

1.4 Metod 
Kunskapen för att genomföra detta examensarbete inhämtades genom en litteraturstudie samt 
en empirisk studie. Under litteraturstudien inhämtades tidskrifter och facklitteratur inom 
framförallt områdena sannolikhetslära, projektsimulering och riskmanagement. Genom att 
titta på olika tekniker för att identifiera risker har lämpliga förslag tagits fram för ITT Flygt. 
 

Intervjuer och företagsbesök  
Den empiriska studien har bestått av två delar. En av delarna var att åka ut på företagsbesök 
för att titta på hur företagen planerade och bedömde risker inom sina projekt. De företag som 
besöktes var:  
 

• Elekta 
• Volvo PV 
• ABB 
• Bombardier Transportation 
• Scania 

 
På Elekta, ABB och Volvo var personerna som besöktes planeringsansvariga för projekt på 
företaget medan personen på Scania var metodansvarig för arbetsmetoderna i 
produktutvecklingsprocessen. På Bombardier besöktes en forskare som disputerar inom 
området riskhantering. Besöken var ett sätt att se hur teorier tillämpas i praktiken och för att 
se vilka fördelar respektive nackdelar företagen upplevde. Varje besök tog ungefär en halvdag 
på företaget.  
 
Den andra delen av den empiriska studien gick ut på att intervjua åtta projektledare på ITT 
Flygt. Anledningen till att projektledarna valdes som intervjupersoner var att de har störst 
överblick över projekten och på så sätt kan se helheten. Alla intervjuade är eller har varit 
projektledare på produktutvecklingsavdelningen på ITT Flygt. Intervjuerna har varit 
uppdelade i två delar: 
 

1. I den första delen fick den intervjuade svara på öppna frågor om sina erfarenheter av 
riskhanteringen på ITT Flygt.  

 
2. I den andra delen diskuterades tidigare projekt för att se vad det fanns för risker inom 

dem och vilka förseningar som uppstod.  
 
Till stöd vid intervjuerna har några huvudfrågor funnits, se bilaga 1. 
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Projekttidsimulering 
En stor del av examensarbetet var att undersöka om det finns någon bra metod för att kunna 
simulera och uppskatta troliga projekttider. Detta för att kunna motivera en rimligare tidplan. 
För att hitta en metod vilken passar ITT Flygts förutsättningar, undersöktes ett flertal 
alternativa metoder och tekniker. Tillsammans med Dan Mattson, från Matematiska 
institutionen på KTH, skapades och utvärderades en lämplig metod.  Efter att en metod valts 
skapades en matematisk modell som testades i MatLab.  
 
Resultaten från testerna i MatLab jämfördes sedan med resultaten från olika 
simuleringsprogram som finns på dagens marknad. Att välja ett simuleringsprogram som 
fanns på marknaden gjordes med anledningen av att en simulering skulle kunna göras i en 
användarvänlig miljö integrerad med MS Project. Jämförelser mellan resultaten från MatLab 
och simuleringsprogrammen gjordes för att verifiera att det simuleringsprogram som valdes 
arbetade enligt den matematiska modell som ansågs lämpligast åt ITT Flygt.  
 

1.4.1 Metod för utvärdering av programvara 
Vid utvärdering av riskanalysprogramvara har en utvärderingsmetod vid namn concept 
scoring använts. Utvärderingsmetoden är uppbyggda av en så kallad utvärderingsmatris som 
används för att poängsätta, ranka, och slutligen välja det bästa alternativet [14]. 
 
Concept scoring följer en sexstegsprocess [14] som guidar en genom utvärderingsfasen. 
Stegen är följande: 
 

1. En utvärderingsmatris sätts upp: De olika alternativen sätts upp längs en axel 
medan kriterierna de ska bedömas efter sätts upp längs den andra axeln. 

2. Alternativen poängsätts: bedömning sker på en skala mellan 1 till 5 där 1 inte 
uppfyller kriteriet alls och 5 uppfyller det väldigt bra.  

3. Alternativen rankas: Alternativen rankas efter poäng och en viktfaktor som varje 
kriterium fått.  

4. Kombinera och förbättra alternativen (ej relevant vid utvärdering av 
programvara) 

5. En eller fler alternativ väljs 
6. En uppföljning av resultaten och processen görs 

 
Utvärderingsmetoden är egentligen avsedd för att utvärdera koncept men tekniken kan även 
användas vid andra utvärderingar, dock faller punkt fyra bort vid utvärdering av till exempel 
olika programvaror. 
 
Vid val av alternativ är det inte självklart att välja den högst rankade, det vill säga den som 
fick högst poäng. Vid val av alternativ måste variationen i poängsättningen hos ett alternativ 
ses över. Till exempel kan ett högt rankat alternativ ha fått väldigt höga poäng hos ett 
kriterium med hög viktning medan den fick låga poäng hos ett annat kriterium med samma 
höga viktning. Det här är ett scenario som med stor sannolikhet kan inträffa och därför bör 
kanske ett alternativ med låg variation väljas istället för en som är högst rankad med endast 
några få uppfyllda kriterier. Detta dilemma ska reflekteras över. En uppföljning av val av flera 
alternativ och utvärderingsprocesser ska genomföras för att öka säkerheten över att rätt 
alternativ väljs. 
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2. Riskidentifiering 
När en tidplanering görs bygger den ofta på tidigare erfarenheter. Eftersom ett projekt kan 
bestå av många olika aktiviteter som mer eller mindre beror på varandra kan erfarenheter 
ibland vara otillräckliga. aktiviteterna kan överlappa, vara parallella, seriella eller inte ha 
någon relation alls [5]. Detta är något som försvårar planeringsarbetet men som det måste tas 
hänsyn till. Ett hjälpmedel kan då vara att med hjälp av matematiska modeller och 
sannolikhetsberäkningar få ut ett mer trovärdigare underlag för sin tidplanering av projekt [5]. 
 
Projektgruppens tillgänglighet, motivation och förmåga till att utföra projekt är andra aspekter 
att ta i beaktande [5]. De tekniska svårigheterna är ytterligare ett område som innehåller risker 
och som påverkar och styr projekt. Alla olika faktorer som berör planering av tid beror i 
slutändan på pengar [5], i all fall ur en företagssynpunkt.  
 

2.1 Riskhantering 
Ordet risk kan definieras på olika sätt beroende på vem som frågas. Ett sätt att definiera risk 
enligt Haimes och Yacov [6] är att den är ett mått på sannolikheten och allvarligheten på 
ogynnsamma händelser. Vid riskhantering och analyser finns det tre huvudfrågor att ställa [6]: 
 

• Vad kan gå fel? 
• Vad är sannolikheten att det kommer att gå fel? 
• Vad är konsekvenserna?  

 
Dessa tre frågor kan hjälpa till att identifiera och utvärdera risker. Samtidigt ges en bild på 
riskernas konsekvens och effekt. Efter identifiering av riskerna kan en åtgärdsplan skapas, där 
tre nya frågor ställs:  
 

• Vad kan göras?  
• Vilka möjligheter finns det och vad har det för alternativa förbindelser i form av 

kostnader, fördelar och risker?  
• Hur påverkar besluten framtida val?  

 
Om riskhanteringen ska vara effektiv måste den integreras i hela företaget. Riskhanteringen 
bör implementeras som en del i företagets arbetsprocesser [5]. Felet många företag gör är att 
genomföra en riskanalys vid start av ett projekt för att sedan inte göra någon uppföljning 
förrän i slutet [5]. Om inte riskhanteringen sker kontinuerligt förloras dess mening. Detta är 
framförallt viktigt hos teknikbaserade företag där orsakerna till att risker inträffar kan ligga 
under olika områden. För enkelhetens skull kan en uppdelning av dessa riskområden göras i 
tre [5]: 
 

• tekniken (hårdvaran, mjukvaran)  
• organisationen  
• mänskliga faktorer  
 

Det är en uppdelning som mer eller mindre täcker hela företaget och innefattar allt från 
konstruktion, planering till tillverkning och försäljning.  



2.2 Work Breakdown Structure  
För att få en uppfattning om vad ett projekt har för omfattning kan en metod som heter Work 
Breakdown Structure (WBS) användas. En WBS bryter ned ett projekt i de aktiviteter som 
ska utföras. Aktiviteterna kategoriseras i olika nivåer [5], se figur 2. 

Figur 2. Exempel på WBS över ett utvecklingsprojekt hos ITT Flygt 
  

Huvudsyftet med en WBS är att ge information för styrning och överseende av ett projekt. 
Även om WBS ska vara konstruerad så att den så effektivt som möjligt tillgodoser de som 
leder projektet, finns många olika alternativ för att göra detta. Det vanligaste och det som 
föredras är att organisera efter produkter som levereras inom projektet [5]. På detta sätt 
fokuseras det på hur projektet fortskrider i förhållande till den del av delkomponenter som är 
färdiga. Ett annat sätt att organisera är avdelningsvis. Då bryts arbetet ner för att se vad varje 
avdelning inom företaget ska utföra under projektet. Ett tredje sätt kan vara att WBS:n är 
arbetsbaserad. Projekt inom olika områden som till exempel konstruktion och 
mjukvaruutveckling använder sig ofta av olika arbetsmetoder för att nå de produkter de ska 
leverera. Därför organiseras ofta dessa delleveranser i arbetspaket. 
 
En WBS ska innefatta allt som rör projektet. Det som inte finns med i WBS:n ligger utanför 
projektet och vice versa. En WBS ska innehålla alla delprodukter som ska levereras inom 
ramen av projektet för att slutmålet ska nås [5]. Dessa kallade leveranser inom projektet ska 
vara resultat som är konkreta och mätbara.  
 
En WBS är ett bra utgångsläge för att börja uppskatta den totala projekttiden. Denna del i 
planeringsstadiet är det svåraste. Oftast vet ingen hur långt något arbetsmoment kommer att ta 
i projekt. Att uppskatta är att gissa. Det kan låta elementärt men det är på vilka grunder som 
något antas på som är det viktiga. Att förutse något görs bäst grundat på erfarenhet [8]. 
Oavsett erfarenhet eller inte kan en exakt tid aldrig fås. Om en exakt tid vill garanteras måste 
insatsen variera, omfattningen reduceras eller kvaliteten bli lidande. Tyvärr går det inte att få 
allt. Därför är en exakt uppskattning en självmotsägelse. Att ha erfarenhet eller tidigare 
relevant data innebär att sannolikheten för att anta rätt tid ökar.  
 
Att direkt konstruera logiska nätverk över det som ska levereras inom projektet kan ses 
lockande då det är det som är slutmålet. Men detta visar sig ofta svårare än tänkt då två syften 
måste bli övervägda samtidigt. Dels att försöka avgränsa allt som ska innefattas av projektet 

 8 
 



 9 
 

och dels att tillföra kvantitativ data som kan användas för analys och rapportering [5]. Istället 
är ett bra sätt att gå tillväga att ta det i tre steg [5]:  
 

1. Definiera vad som är projektets inputs. Detta är allt från projektets nödvändiga 
förutsättningar, nya idéer, vilka projektets mål är och så vidare.  

 
2. Definiera projektets metod, vilket kan beskrivas med hur information ska behandlas 

och att bryta ner huvudsyftena till tekniska och funktionella krav.  
 

3. Relatera de olika elementen som projektet består av till varandra och vad som ska 
levereras inom projektet.  

 
 Det bör påpekas att organisation av arbetet likt denna inte är ett organisationsschema i den 
meningen att den visar ansvar, rapportering och administration mellan projektmedlemmar. 
Det den visar är en bild över vad som ska levereras inom projektet och vilka element som är 
underordnade varje sådan leverans. Utifrån detta kan projektledaren göra kvantitativa 
bedömningar över risker, resursfördelning och vilka krav det finns på planeringen.   

2.3 Metoder för att identifiera risker 
Det första steget i riskhantering är att identifiera och analysera vilka tänkbara risker som finns 
inom projektet. Ett bra sätt att börja är att definiera riskkategorier tidigt i projektet. Genom att 
göra detta är det lättare att se vilka områden som påverkas av vilken [6]. Det är viktigt att de 
kategorierna som tas fram representerar företagets finansiella och industriella områden [6]. En 
av de viktigaste källorna att ta lärdom av är historiska dokument såsom lessons learned, 
dokumentation och annan information från tidigare projekt med liknande karaktär [3]. Det 
finns mycket att vinna på att se vad som gjorts bra och dåligt i tidigare projekt och framförallt 
kan tidigare problem upptäckas för att inte samma misstag ska upprepas. Det är också ett bra 
sätt att avgöra hur effektiva handlingsplanerna för riskerna var. Frågor som bör ställas är: 
 

• Kan de användas igen?  
• Behöver något göras bättre? 

 
Det är omöjligt och oftast onödigt att identifiera varje risk inom ett projekt. Dock är det 
viktigt att försöka hitta de risker som ger mest skada, är ständigt återkommande och som kan 
åtgärdas. En risk kan inte bli analyserad och åtgärdad utan att först identifieras och beskrivas 
på ett förståeligt sätt [12].   
 
I början av riskidentifikationen bör det beaktas att syftet är att hitta alla tänkbara risker. I detta 
skede är det alltså inte tid att minimera risker eller försöka komma på lösningar till de risker 
som identifieras. Börjar riskerna analyseras för tidigt är det lätt att andra risker förbises då det 
blir en väldigt tidsödande process. Processen där risker identifieras måste sedan kontinuerligt 
upprepas i projektet då förutsättningar ändras under projektets gång. Riskidentifikationen bör 
åtminstone upprepas vid varje ny fas i projektet då kanske nya personer med nya vinklar på 
problem tillkommer [3]. Därför kan det vara viktigt att i produktutvecklingsprocessen ha en 
periodisk uppdatering av riskanalysen inplanerad redan från början. Annars blir det lätt att den 
uppdateras vid behov, och då är det ofta redan för sent, det vill säga att det görs när en risk 
uppstår. 
 
Något som är viktigt i riskidentifikationen, är att analysera om projektstrategin uppfyller 
projektmålen [12]. Strategier som kommer från ledningen brukar oftast vara optimistiska och 
ger upphov till risker. En projektledare brukar i allmänhet jobba mot sådana strategier vilket 
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kan göra det svårt att bedriva riskfria projekt [12]. Att kunna hitta dessa ”orimligheter” i 
företagsstrategin kan ge upphov till stora fördelar i riskidentifieringsarbetet. 
 
Ett syfte med riskidentifiering är att undvika misstag. Ett annat viktigt syfte är även att 
undvika onödigt arbete och resursanvändande. Detta görs genom att grundorsakerna till 
problem identifieras och åtgärdas. På så sätt undviks arbete med att behandla symptom av de 
grundläggande problemen. Genom att rätta till grundorsaken på ett tidigt stadium kan det 
resurskrävande arbetet med att lösa de problem som uppstår undvikas. Att lösa symptom som 
uppstår kommer endast att generera extra aktivitet i projektet utan att lösa det verkliga 
problemet [12]. Olyckligtvis är det ofta lättast att komma åt de symptom som uppstår istället 
för den grundläggande orsaken. 
 
Det finns många tekniker för att försöka identifiera risker inom ett projekt. Vilken som väljs 
är en smaksak och beror även på vad som passar organisationen. Två tänkbara tekniker är att 
[3].: 
 

• identifiera och analysera grundorsakerna till problem 
 
• identifiera och analysera viktiga funktioner eller delmål 

 
Båda teknikerna är användbara men det kan ibland vara lättare att börja med att identifiera 
vad som är det viktigaste i projektet och sedan arbeta sig baklänges för att hitta potentiella 
orsaker till att dessa viktiga delar av projektet eventuellt misslyckas [3].  

  
Det är viktigt när risker ska identifieras att det inte bara bygger på chansningar. Det är då 
nedanstående dokument kan vara till nytta för att täcka in alla områden där risker kan finnas 
inom projektet [3]:  

• Statment of work (SOW) 
• Work breakdown structure (WBS) 
• Budgeten 
• Tidplanen 
• Planen över vad som behöver förvärvas inom projektet 
• Planen över hur projektet ska verkställas 
 

 
I tabell 1 redovisas vissa områden vilket kan vara bra att studera vid identifiering av risker 
i projekt. 
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TABELL 1. Sex olika områden där identifiering av risker kan genomföras 
 

 
Identifiering av risker 

med hjälp av 
 

 
Fördelar 

 
Nackdelar 

WBS 
Går systematiskt igenom varje 
element i projektets WBS för att 
identifiera och utvärdera 
potentiella risker 

 

• Ordentlig grund för 
identifiering av risker inom ett 
projekt 

 
• Genom att använda en WBS 

fås en bättre spårbarhet inom 
ett projekt 

 [12]

• Är WBS:n inte utförligt gjord 
påverkas riskidentifieringen. 
Om vissa aktiviteter saknas 
och inte tas i beaktande och 
leder till att vissa risker ev. 
inte identifieras 

 
[12]

Kritiska linjen 
Identifierar de aktiviteter som 
har störst påverkan på 
projekttiden 

 

• De största riskerna kan 
identifieras 

 
• Genom att bevaka de 

identifierade riskerna kan den 
slutliga projekttiden påverkas 

• Genom att identifiera de stora 
riskerna och sedan rangordna 
dessa kan resursstyrning 
genomföras på ett smidigare 
sätt 

[3],[5]

• Tar endast hänsyn till risker 
på den kritiska linjen 

 
 

[5]

Kravspecifikationen 
Identifierar de unika riskerna i 
projektet 
 

• Tar hänsyn till det som är det 
vikigaste att genomföra i 
projektet 

[12]

• Tar endast hänsyn till risker 
som är kopplade till 
kravspecifikationen 

[12]

Statment of work 
(SOW) 
Är den enskilt största 
informationsöverföringen mellan 
projektorganisationen och 
kunden 
 

• Bra komplement till 
riskidentifieringsarbetet, då 
den ställer frågor som täcker 
politiska krav, lagar 
kontraktskrav etc. 

[12]

• Omfattande om WBS och 
kravspecifikationen är 
bristfälliga 

[12]

Failure Modes and 
Effects Analysis 
(FMEA) 
Hittar tidiga varningsindikatorer 
på risker med allvarliga 
konsekvenser 
 

• Identifiera grundorsaker till 
risker eller risker som ständigt 
återkommer inom projekt 

 
• Rangordna risker för vidare 

undersökning 

[3]

• En teknik som utnyttjas på 
själva produkten i sig 

 
 
 

[3]
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3. Simulering av projekttider 
Detta kapitel förklarar nödvändig teori för att göra simuleringar på projekttider. Det som ingår 
i kapitlet är: 

• Grundläggande sannolikhet 
• Funktionen för triangelfördelningen  
• Olika simuleringsmetoder 
• Tillförlitligheten i simuleringar 

 

3.1 Grundläggande sannolikhetsteori 
 
Inom sannolikhetsteorin pratas det ofta om en viss händelses distributionsfördelning. Med det 
menas hur troligt ett visst utfall är enligt en specifik fördelningskurva. Vid beräkningar av 
sannolikhetsfördelningar är det främst tre värden att studera [2]:  
 

1. Väntevärde: är en fördelnings mest troliga värde, är det värdet som förväntas ha 
störst sannolikhet att inträffa [22]. Med andra ord kan väntevärdet beskrivas som ett 
genomsnittligt värde för ett antal stokastiska variabler, oberoende slumpmässiga 
variabler, som har en specifik sannolikhet att inträffa efter ett antal observationer. 

2. Standardavvikelsen och variansen:. Standardavvikelsens förhållande till variansen 
är att standardavvikelsen är lika med roten ur variansen. Standardavvikelsen beskriver 
hur stor spridning som finns runt det förväntade värdet, det vill säga väntevärdet. Ju 
större avvikelser desto mindre är sannolikheten att det förväntade värdet inträffar. 

 
Detta kan sammanfattas med att väntevärdet och standardavvikelsen ger en bild över vilket 
värde en fördelningskurva kan förväntas anta och hur spridningen runt detta värde ser ut. 

Approximationer med trepunktsuppskattningar  
Approximativa beräkningar är oftast användbara och effektiva när riskanalyser i projekt 
uträknas [5]. Ett passande exempel är sannolikhetsberäkningar utifrån en 
trepunktuppskattning. De tre värden som tas fram är maxvärdet, det mest troliga värdet och 
minvärdet. Dess värden motsvarar: 
 

• Maxvärde a: är det mest pessimistiska värdet med lite sannolikhet att inträffa. 
• Det mest troliga värdet c: det mest trovärdiga värdet med störst sannolikhet att 

inträffa. 
• Minvärdet b: det mest optimistiska värdet med liten sannolikhet att inträffa. 
 

Det är ganska vanligt att det min- och det mest troliga värdet ligger närmare varandra än mest 
troliga värdet och maxvärdet. Här nedan i tabell 2 visas en approximation av beräkningar för 
normal-, beta- och uniformfördelningen tillsammans med triangelfördelningen. Dessa är de 
fyra mest användbara fördelningarna när det kommer till statistiska beräkningar inom projekt 
[5]. 



TABELL 2. Sannolikhetsformler baserat på trepunktsuppskattningar för fyra olika 
sannolikhetsfördelningar 

Statistik Normal Beta Triangel Uniform 

Vänte-
värde 

b +  
[(a-b)/2] 

6/)4( bca +×+ 3/)( bca ++  b +[(a-b)/2] 

Variansen 6/)-( 2ba 6/)-( 2ba  
18

---222 bcacabcbaVar ++
=  

( )[ ]
( ) 4/-

--3
/)b-(

2

33

ba

ba
a
×  
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6/)-( ba 6/)-( ba  Standard- Var Var  
avvikelse 

Triangelfördelning 
Triangelfördelning, som åskådliggörs i figur 3, är en fördelning som grundar sig på tre värden 
maxvärdet , minvärdet b  och det mest troliga värdet . Dessa värden baseras oftast på 
erfarenhetsuppskattningar 

ca
[6]. Det är inte många händelser i verkligheten som representeras 

av en triangelfördelning. Trots detta är triangelfördelningen användbar inom projekt. Det är 
en fördelning som är praktisk i projektsammanhang vid beräkning av olika aktiviteters tid-  
och kostnadsvariationer [5].  
 

 
 

Figur 3.  En triangelfördelning med maxvärdet b, minvärdet a och det mest troliga värdet c 
 
 
På samma sätt som med andra typer av fördelningar är det väntevärdet och 
standardavvikelsen som är intressanta att studera för en triangelfördelning. Beräkning av 
väntevärdet E  visas i ekvation 1 [6]. 
 

3
cbaE ++

=  (1)  

 
Genom att addera maxvärdet , minvärdet  och det mest troliga värdet c  och sedan 
dividera summan med 3 beräknas med andra ord tyngdpunkten av en triangel vilket motsvarar 

ba



väntevärdet. För standardavvikelsen beräknas först variansen. Standardavvikelsen σ  är roten 
ur variansen. 
 
Variansen (ekvation 2) och standardavvikelsen (ekvation 3) för en triangelfördelning beräknas 
på detta sätt [6]. 
 

 2 2 2 - - -
18

a b c ab ac bcVar + +
= (2) 

 
 

 
 (3) Varσ =
 

  
Avslutningsvis kan sägas att triangelfördelning måste ha en area (se figur 3) som är lika med 
1 för att kvalificeras som en sannolikhetsfunktion. Från det resonemanget kan 
täthetsfunktionen för det mest troliga värdet beräknas, det vill säga sannolikheten att det 
mest troliga värdet kommer att inträffa. Detta kan göras med hjälp av ekvation 4. 

c

 
 

(4) ( - ) ( ) 2 1 ( ) 2 ( - )b a p c p c b a× = → =
 
 

Centrala gränsvärdessatsen 
En av sannolikhetsteorins kanske mest betydelsefulla bevis är beviset om centrala 
gränsvärdessatsen. Den säger att om det finns en summa av oberoende likafördelade 
stokastiska variabler med godtycklig fördelning är dessa approximativt normalfördelade. 
Villkoret för denna sats gäller om antalet komponenter i summan är tillräckligt stort [1]. Vad 
som är tillräckligt stort är en bedömningsfråga beroende av vilken noggrannhet som 
eftersträvas. 
 
Om detta appliceras på ett logiskt nätverk över ett projekt kan projektets totala varaktighet ses 
som en variabel L. Projektets varaktighet beror på summan av de aktiviteter som styr 
slutdatumet. Om dessa aktiviteters varaktighet kan ses som stokastiska oberoende variabler 
och antalet aktiviteter är tillräckligt många, kan dessa summeras enligt centrala 
gränsvärdessatsen på följande sätt: 

 
(5) 

 1 2( ... )i iL D D D D= = + + +∑
Detta antagande stämmer helt överens med centrala gränsvärdessatsen om fördelningen för 
alla aktiviteter är den samma. Även om fallet är sådant att de olika aktiviteterna har olika 
distributioner, kan detta användas då det är väldigt nära approximativt med sanningen [5].  
 

3.2 Simuleringsmetoder 
För att simulera ett projekt finns det många olika typer av tekniker. Till exempel kan analysen 
göras rent analytiskt eller genom att en dator används för att simulera olika händelseförlopp. 
Vilken metod som lämpar sig bäst beror i många fall på vilken indata som finns tillgänglig. 
En modell är aldrig bättre än sina indata och detta är ett faktum som är viktigt att ha i åtanke 
dels då en modell väljs dels även då resultat från en simulering utvärderas. 
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Multivariat statistisk-modell 
En multivariat statistisk-modell för kostnader och projekttider bygger på historiska data från 
tidigare projekt. Fördelen med denna metod är att den inte bygger på subjektiva antaganden 
över sannolika distributioner för kostnader och tider [3]. Istället grundar sig metoden på 
linjära och icke linjära statistiska modeller som är baserade på data från ett stort antal tidigare 
projekt. Denna typ av metod är särskilt lämpad vid bedömningar av troliga kostnader, 
projekttider och andra specifika faktorer för ett enskilt projekt. Dock kräver en statistisk 
metod som denna tillgång till en väldigt stor databas för att bli tillförlitlig [3]. Ofta faller 
denna metod på avsaknaden av en sådan databas då de flesta företag inte bedriver ett 
tillräckligt stort antal projekt. Ett annat problem är att ett företag inte insett värdet av att spara 
sådana data. För företag vilka bedriver ett stort antal projekt är detta en möjlighet om 
företaget hittar ett bra sätt att organisera och spara relevant data. 

Monte Carlo-Metoden 
Monte Carlo-metoden är en simuleringsteknik som används vid analys av komplexa modeller. 
En Monte Carlo-simulering följer en matematisk modells tidsberoende på ett stokastiskt sätt 
som beror på en sekvens slumptal genererade under simulationen [7]. Slumptalen genereras 
enligt en förutbestämd sannolikhetsfördelning och genom iterationer ges ett bättre och bättre 
värde över det modellen är tänkt att simulera. Det en Monte Carlo-modell gör är att den tar 
hänsyn till statistiska fluktuationer i en matematiskmodell. Ju fler iterationer som görs desto 
mer approximativt med verkligheten blir resultatet [7].   
 
Monte Carlo-metoden är väldigt beroende av att det snabbt och effektivt kan produceras 
slumptal inom given sannolikhetsfördelning. Därför produceras slumptal direkt av 
datorprogram genom olika typer av algoritmer. Eftersom sådana algoritmer är deterministiska 
är de slumptals som fås fram egentligen pseudo-slumptal och innefattar vissa begränsningar 
som bör förstås [7]. Det är väldigt viktigt att de slumptal som genereras är inbördes oberoende 
och likformiga och sträcker sig över en väldigt lång period. Det vill säga att sekvensen 
slumptal som genereras är tillräckligt lång för att inte starta om. 
 
Monte Carlo-simulering av projekt används ofta för att förutse projekttiden då det finns 
osäkerheter i de olika aktiviteterna som projektet innefattar. Monte Carlo-simulering blir ofta 
praktiskt att använda då antalet samtidiga algebraiska ekvationer tenderar att bli många även 
vid relativt små projekt [10]. Den mest värdefulla statistiken fås ur sannolikheten vid vilken 
tidpunkt ett projekt beräknas slutföras. Den tidpunkten beräknas fram utifrån kritiska linjen. 
Den kritiska linjen innebär den sekvens av aktiviteter som har den längsta ledtiden i projektet. 
För att kunna beräkna den kritiska linjen är det viktigt att verkligen veta vilken sekvens av 
aktiviteter som följer kritiska linjen. Om det finns en osäkerhet i varaktigheten för de olika 
aktiviteterna innebär det att det helt enkelt kan finnas olika sekvenser av aktiviteter som bildar 
den kritiska linjen. Detta beror på utfallet av tiden hos de olika aktiviteterna. Genom en 
Monte Carlo-simulering behandlas denna osäkerhet och ett slutdatum kan med större säkerhet 
förutses till olika grader av sannolikhet. 
 
Två andra värden som Monte Carlo-simuleringen ofta används till för att kalkylera är kritiska 
index och kritiska värdet. Det kritiska indexet är ett nummer mellan 0 och 1 som är ekvivalent 
med den procent vilken en aktivitet hamnar på kritiska linjen. Det kritiska värdet är kritiska 
index multiplicerat med den varians av tid som finns för den aktiviteten [10]. Båda dessa 
värden är väldigt användbara i styrningen av projektet då de ger en indikation över vilka 
aktiviteter som troligast kommer att ligga på den kritiska linjen. De aktiviteter med högst 
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kritiska värde är de aktiviteter som med störst sannolikhet kommer att orsaka förseningar i 
projektet. 

Tillförlitlighet i simuleringar 
Simuleringar av matematiska och logiska modeller är i grunden tillförlitliga. Dock behandlar 
dessa vanligtvis inte relationer mellan olika element i en WBS fullt ut [12]. Ofta antas totalt 
oberoende eller totalt beroende element, vilket i verkligheten inte alltid är fallet. Oftast är 
relationerna mellan element någonstans däremellan där vissa saker kan påverka medan andra 
saker inte påverkar. Därför är det viktigt att hänsyn tas till att simuleringen inte kommer att 
kunna tydliggöra alla risker med ett så pass dynamiskt element som ett tidsschema. En annan 
aspekt är att den input som ges till en sådan simulering ofta bygger på bedömningar från 
experter eller personer som omöjligt kan ha total överblick över projektets risker och 
risknivåer. Detta är den största begränsningen för att uppnå tillförlitlighet i denna typ av 
simuleringar.  

3.3 Tolkning och användning av statistiska resultat 
Statistik är ett sätt att åskådliggöra, samla, analysera och tolka data. Metoder inom statistik 
används för att förtydliga och hjälpa personer att förstå, studera och lösa svåra problem [21]. I 
företagssammanhang kan statistiska data användas för att hjälpa till att fatta beslut om osäkra 
situationer. 
 
Att studera ett problem genom att använda sig av statistisk data kan innebära att följande fyra 
steg genomförs [21]:  
 

1. Definiera problemet: Att definiera problem är nödvändigt för att rätt data ska 
insamlas. Om problemdefinitionen är otydlig är det svårt att samla data som är 
användbar i undersökningen. 

 
2. Samla data: Grunden till all statistik och sannolikhet är data uppskattad eller hämtad 

från verkligheten. Beroende på vilken typ av data som finns tillgänglig kan olika bra 
modeller på verkligheten skapas. Inga modeller stämmer helt med den verklighet de 
försöker beskriva då det alltid finns en viss osäkerhet i en modell. Emellertid kan en 
bra modell ge en väldigt nära beskrivning om modellen tillförs tillräcklig data [21]. 
Den vanligaste källan till data är observationer av verkligheten. Dessa observationer 
kan senare användas som underlag för att göra sannolika uppskattningar på att olika 
händelser ska inträffa. Desto fler observationer som görs desto bättre bild ges av 
verkligheten. Dock gäller det att vara försiktig i valet av observationer. Detta då 
verkligheten har en tendens att variera över tiden då olika förutsättningar ständigt 
uppkommer. Därför är inte bara antalet observationer viktiga, utan även att dessa sker 
över ett lite längre tidsintervall [4].  

3. Analysera data: Att analysera data kan delas upp i två kategorier: utforskningsmetoder 
och konfirmationsmetoder. Utforskningsmetoder används för att ta reda på vad den 
insamlade data beskriver. Detta görs genom enkla beräkningar och skisser för att 
summera betydelsen av data. Konfirmationsmetoderna använder sig av 
sannolikhetslära för att svara på specifika frågor. Sannolikhet är viktigt för att kunna 
mäta, analysera och förklara osäkerheter hos framtida händelser [21]. 

4. Rapportera resultaten: Resultaten kan redogöras på olika sätt till exempel i form av 
grafer, tabeller eller i någon procentuell form. Det viktiga vid presentation av 
statistiska resultat är att ge så mycket relevant information som möjligt om vilka 
osäkerheter som finns i användandet av sannolikhetspåståenden [21]. 
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4. Empirisk studie 
Resultat, diskussion och slutsatser från företagsbesöken och intervjuerna på ITT Flygt 
presenteras i detta kapitel. 
 

4.1 Resultat från företagsbesöken 
Företagsbesöken resulterade i bättre kunskap om dels hur MS Project kan användas i olika 
produktutvecklingsföretag dels hur riskhantering och tidplanering av utvecklingsprojekt 
genomfördes. De företag som besöktes var Elekta ABB, Bombardier Transportation, Scania 
och Volvo PV.  

Elekta  
Det medicintekniska företaget Elekta har på senare år ändrat sin utvecklingsfilosofi, vilket har 
varit positivt enligt den intervjuade projektledaren på Elekta i Stockholm. Det har dock 
inneburit en del förändringar i Elektas sätt att planera. Tidigare genomfördes bara stora 
projekt, som var långlivade, vilket innebar färre releaser av nya produkter. Men efter 
förändringen som framförallt innebar att ett nytt planeringssystem infördes ökade takten av 
nya produkter. Planeringssystemet, MS Project, möjliggjorde att fler projekt kunde köras 
parallellt. Dessutom genomgick Elekta en organisationsförändring som underlättade 
införandet av det nya sättet att arbeta. 
 
Införandet av MS Project har gjort det möjligt att få en bättre översikt av de projekt som 
utförs på företaget. Planeringen av projektportföljer och ombudgetering är smidigare än förut 
och har inneburit bättre hantering av resurser. Elekta använder inte planeringssystemet 
aktivitetsnivå, utan helheten är viktigare anser Elekta. I huvudsak använder Elekta MS Project 
för att göra resursuppföljningar. Projektmedlemmarna går in på MS Project och redovisar de 
tider som de bidraget med i projektet. Dessa jämförs sedan med den uppskattade tiden, det vill 
säga den tid som projektledaren och berörda tror att det kommer att ta, för att på så sätt i 
framtiden ha möjlighet att resurssätta noggrannare. Elekta använder dessutom MS Project för 
att se att projektaktiviteterna fått den mängd resurser som de har blivit berättigade till. 
 
Med hjälp av MS Project, kan projektledarna planera sina projekt, se resurstillgängligheten 
samt upptäcka eventuella flaskhalsar. Elekta ser en potential att utöka användandet av MS 
Project, dels genom att införa den i sitt dotterbolag i England och dels genom att gå djupare i 
de möjligheter som MS Project har att erbjuda. 
 

ABB  
I oktober 2006 intervjuades en planeringsansvarig och en planerare på ABB Ludvika. Där 
tillverkar ABB högspänningstransformatorer som säljs till hela världen. Syftet med resan var 
att titta på hur ABB använde sig av MS Project för att planera och styra projekt. 
 
MS Project kan användas som ett verktyg för att kontinuerligt göra tidsuppföljningar på ett 
projekt. Genom att ha ett gemensamt planeringssystem kan företaget få överblick över 
pågående projekt. MS Project underlättar resurshantering mellan projekt då en överskådlig 
bild ges på företagets projektportfölj.  
 
ABB har valt att organisera sina projekt som ett huvudprojekt vilket innehåller fyra stycken 
subprojekt som representerar de fyra olika linjerna där transformatorerna tillverkas, vilket 
visas i figur 4. Även om ITT Flygt är intresserade av hur utvecklingsprojekt planeras är det 



just användandet av MS Project på ABB som är det centrala. Den grova översiktsplaneringen 
sköts av en huvudplanerare som ser till att det finns tillräckliga resurser och tider för 
tillverkning för varje projekt. Denna person ska dessutom ha ansvar för en kontinuerlig 
uppföljning av tidplanen. Huvudplaneraren har även som uppgift att justera och meddela 
ledningen och personal om ändringar i tidplanen. I samråd med de berörda ska ändringar ske 
så att det gynnar projektets fortskridande och tidhållning. Detaljplaneringen görs av 
respektive linjechef som planerar ner på dagsnivå.  
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Figur 4. ABB:s projektstruktur av kundorderprojekt 
 
Aktiviteterna som bedrivs i ett projekt bör ha någon ansvarig person anser de intervjuade på 
ABB. Det kan vara allt ifrån linjechefen, person i projekt eller projektledare. Det är viktigt då 
det kan leda till att fler känner sig delaktiga och att fler känner att det måste ta ett ansvar för 
att projektet utförs som planerat. Man kan säga att linjecheferna äger sina detaljplaneringar 
och projektledaren endast ser till att driva igenom projekten och vara ABB:s kontakt gentemot 
kunden. 
 
Tips från besöket på ABB för att hålla tidplaner: 

• Tillsätt varje aktivitet en ansvarig. 
• Kontinuerliga uppföljningar varje vecka med de personer som är ansvariga för 

projektaktiverna och andra berörda. 
• Ha ett par planerare som har till uppgift att justera, planera, håller i möten varje vecka 

för att se till att tidplaneringen följs. 
 

Bombardier Transportation  
I november 2006 besöktes företaget Bombardier Transportation. Den intervjuade personen 
arbetar med produktutveckling på avdelningen Regina tåg. Hans huvuduppgift på företaget är 
riskhantering. 
 
Vid besöket behandlades i första hand vad det var som var viktigt att tänka på vid 
utvecklandet av en metod för riskidentifiering. Den intervjuade ansåg att ett bra sätt att börja 
är att ta reda på grundorsaken till problemet att projekt blir försenade och att utgå därifrån. 
Genom att hitta samband eller ständigt återkommande risker i försenade projekt kan en 
åtgärdsplan kan skapas utifrån detta. Åtgärdsplanen kan kopplas samman med att säkerställa 
och optimera projekttider. 
 
Risker i ett projekt kan kategoriseras enligt: 
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• Risker som kommer inifrån projektet – t.ex. resursbrist, tekniska problem, 
sjukfrånvaro. Dessa kan hanteras i projektet eller utanför projektets omfattning. 

• Risker som sker utanför projektet – t.ex. nya lagar och regler som införs, 
leveransproblem etc. Dessa kan hanteras i projektet eller utanför projektets 
omfattning. 

• Issue – En risk med 100 % sannolikhet att inträffa. Det kan vara inifrån eller utifrån 
projektets omfattning och kan inte förhindras. 

• Osäkerhet – risker som uppkommer på grund av brist på erfarenhet. En osäkerhet kan 
delas upp i två delar: 

 Aleatory - slumpmässiga 
 Epistemic – otillräcklig kunskap 

 
Risker behandlas på tre olika sätt: 

• Transferera – om det inte går att ta bort en risk helt kan man försöka minska den 
genom att eventuellt dela på problemet med någon, till exempel mellan 
projektmedlemmarna 

• Åtgärda – En åtgärdsplan sätts upp för att eliminera risken 
• Acceptera – Vissa risker går det inte att göra något åt och kan endast accepteras 
 

Den intervjuade berättade vad som är viktigt för att få en riskhanteringsmodell att fungera i 
praktiken på företag. Han påpekade att riskarbetet måste vara en integrerad del av det 
pågående projektarbetet. Så fort riskhanteringen blir något som upplevs som ett parallellt 
extra arbete förlorar det mycket av sitt värde. Detta då de som arbetar inom ett projekt ofta 
bara gör riskanalysen för att få den gjord. Ofta ska någon form av riskanalys vara presenterad 
innan ett visst skede i ett projekt. Projektledaren sätter sig därför ner och försöker komma på 
ett antal risker inom projektet, för att sedan vikta dem och föreslå handlingsplaner. Detta är i 
sig inte fel, enligt den intervjuade, men problemet uppstår då det inte finns en ordentlig 
modell för hur uppföljningen ska ske.  
 
En del i arbetet som den intervjuade ansåg vara viktigt för att få ett fungerande 
riskhanteringsmodell är att det finns en inställning på företaget att riskarbete är viktigt. Om 
företaget anser att de klarar sig relativt bra utan riskhantering blir riskanalysen något som 
endast utförs för att det är ett nödvändigt ont. Det här är något som enligt den intervjuade gör 
att det blir viktigt att fundera vad risker i projekt innebär. Enligt honom är ett bra sätt istället 
att se det som osäkerheter. Osäkerheterna kan sedan både ses som risker eller som 
möjligheter. Med det synsättet behöver inte osäkerheter få en negativ klang och det kan vara 
en nyckel för att få personer involverade och engagerade i riskhanteringsarbetet. 

Scania  
Syftet med besöket på Scania var att få en syn på hur ett väletablerat lastbilsföretag hanterar 
risker/problem inom utvecklingsprojekt. Den intervjuade, ansvarig för metodutveckling på 
Scania, gav sin syn på hur riskhantering och riskanalyser bör genomföras. 
 
Scania har testat flera olika sätt att göra riskanalyser på projekt. Allt från att försöka tänka på 
varenda detalj till att inte göra någonting alls. Den intervjuade anser att Scania är väldigt bra 
på att lösa problem. Däremot menar han att Scania måste bli bättre på att förebygga problem. 
Till detta skulle en bra metod för riskanalyser finnas. Problemet är att arbetet inte får bli för 
komplext för projektmedlemmarna. Riskarbetet måste vara integrerat i det normala 
projektarbetet och måste bedrivas på ett sätt att det blir möjligt att enkelt identifiera de 
viktigaste riskerna. Enligt den intervjuade bör till exempel en matris med risker ha så få fält 
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som möjligt. Desto mer information som måste tillföras ett verktyg desto mer opraktiskt blir 
verktyget att använda. 
 
Riskarbetet på Scania är något som görs framför allt i början av ett projekt. Arbetet går ut på 
att få fram så många möjliga risker som möjligt för det givna projektet. För varje risk som tas 
fram utses en ansvarig och en handlingsplan utformas. Handlingsplanen innehåller bland 
annat en åtgärd och ett slutdatum på när handlingen för att motverka risken ska vara 
genomförd.  
 
Något som den intervjuade ansåg vara viktigt är att ”tvätta” den information som fås vid till 
exempel en brainstorming, där en grupp personer tar fram risker och bestämmer 
sannolikheten och påverkan. Med det menar han att projektgruppen eller några av 
projektmedlemmarna i efterhand justerar det projektgruppen kommit fram till. Detta för att 
det ofta är ett fåtal personer som automatiskt får mer att säga till om vid sådana sessioner och 
att det därför blir deras ord som väger tyngst vid en diskussion. Alltså gäller det i efterhand att 
ta hänsyn till det för att kunna få fram en slutgiltig riskbedömning. 
 
Intervjupersonen anser att riskanalys och riskhantering måste var så enkel som möjligt att 
förstå och arbeta med om den överhuvudtaget kommer att användas på företaget. Han anser 
att ett av de svåra momenten med riskarbete är att definiera risker på ett bra sätt så att alla 
berörda förstår deras innebörd. När det kommer till risker anser den intervjuade att det är 
viktigt att identifiera risker som återkommer ofta. Då gäller det att hitta en åtgärd som 
eliminerar risker nu och i framtiden. Det som oftast kan glömmas bort är att det är viktigt att 
risker tas hand om på ett sätt så att framtida projekt inte blir lidande. 
 
En av de saker Scania är kända för är deras så kallade Pulsmöten. På ”Pulsen” samlas alla 
projektledare och linjechefer varje måndag för att gå igenom hur de pågående projekten ligger 
till. Mötet går till så att projektledarna i tur och ordning går fram och bedömer sina projekt i 
tre olika kategorier: tid, kostnad och prestanda. Dessa markeras i olika färger beroende på 
projektets status. 
 

• Grön: Allt går enligt plan i projektet. 
• Gul: Indikerar att det finns ett problem men att det finns en plan för att lösa 

problemet. 
• Röd: Innebär ett problem där ingen lösning finns för tillfället. 

 
Efter projektledarna går varje linjechef fram och markerar sin del av projektet med en av 
färgerna. På så sätt kan motsägelser lätt upptäckas. Till exempel om projektledaren markerar 
alla sina kategorier gröna och 3 – 4 linjechefer markerar med rött väcker det frågan om vad 
som är fel. Detta kan då lätt diskuteras på plats. Antingen kan det vara att projektledaren inte 
är medveten om vissa saker eller att projektledaren vet något som inte linjecheferna kan ha 
koll på. På ”Pulsen” försöker projektledarna och linjecheferna hitta snabba lösningar 
tillsammans på de problem som uppenbarar sig. Går ett problem inte att lösa snabbt 
bordsläggs det till senare. Tanken är att Pulsmötet inte får ta allt för lång tid. Det är även på 
Pulsmötena som ett inofficiellt beslut tas att ett projekt går vidare till nästa fas i 
produktutvecklingsprocessen. Scanias Pulsmöten, kan på sätt och viss anses som ett 
retroaktivt riskhanteringsarbete. Pulsmöten är ett smidigt sätt att få bra koll på hur ett projekt 
fortskrider enligt plan.  
 
Ett annat sätt att minimera risker på Scania är att försöka göra alla så förberedda som möjligt 
när ett nytt projekt ska startas. Detta görs till exempel genom kunskapsöverföring som utförs 
av olika personer som varit med om liknande projekt. Personerna i fråga får hålla ett föredrag 



 21 
 

om sitt gamla projekt. Där lyfts problem som funnits i projektet fram. På så sätt blir det 
nystartade projektets medlemmar medvetna om vilka problem som bör undvikas. 
 
Scania jobbar tydligt med att göra projektarbeten mer standardiserade. Detta möjliggör att fler 
blir medvetna om vad som ska göras och i vis mån hur det ska genomföras. Scanias arbete 
med standardisering är ett sätt att försöka minimera oklarheter och på sätt och vis risker i 
projekt. 
 

Volvo PV 
Vid Volvo personvagnar besöktes en projektplaneringsansvarig på utvecklingsavdelningen. 
Besöket handlade hur Volvo lägger upp sin planering av utvecklingsprojekt i olika nivåer och 
former.  
 
Volvo använder sig av en så kallad Cycle Plan för den långsiktiga planeringen för alla 
kommande produkter på en övergripande nivå. Utifrån Cycle Plan görs sedan en noggrannare 
planering för varje enskilt projekt. Innan det görs klassificeras projekten till olika scalabilities 
(detaljnivåer). Med det menas med hur omfattande utveckling som kommer att ske inom 
projektet. Utvecklingen bedöms i en nivåskala 1 till 6, där 1 innebär små förändringar och 6 i 
princip innebär helt ny utveckling på alla nivåer. Detta ligger sedan till grund för sex olika 
grundplaneringar där utvecklingsomfattningen tagits hänsyn till.  
 
För varje enskilt projekt finns sedan en tidsatt logisk projekt plan. Den är övergripande men 
innehåller alla delleveranser för projektet. Den projektplanen bryts sedan ner i en detaljplan 
för varje teknikområde. Planering av detaljplanen görs inom respektive teknikområdet då 
varje område har sina egna förutsättningar vad gäller resurser och ledtider. Deras plan blir den 
som ska se till att projektplanens direktiv säkras. 
 
Den lägsta nivån i planeringen är artikelplanen. Där fastställs viktiga datum för till exempel 
fastställande av olika konstruktionsdokument och när material av olika status ska finnas 
tillgängligt. 
 
Planeringen inom Volvo följer 7 stycken planeringssteg: 

1. Mål och strategi 
2. Delmål 
3. Aktiviteter och ansvariga 
4. Arbetsgång (logik) 
5. Tider och resurser 
6. Sammanställning 
7. Förankring och frysning 

 
Ett sätt att försöka hålla de utsatta projekttiderna är att göra ständiga uppföljningar. Varje 
vecka görs en så kallad Time Now.  Det är en uppföljning som beskriver planerade aktiviteters 
tidsläge vid aktuellt datum. Genom en sådan uppföljning kan företaget tydligt se hur varje 
aktivitet ligger till. Ett sätt att minimera problem eller risker som kan ge upphov till 
förseningar av projekt är artikeluppföljning. Där ska en kontinuerlig rapport om status för de 
material som ska användas i projektet göras. Den ständiga uppdateringen av materialstatus 
görs i programmet ”Artikelhanteraren” där en helhetsbild över materialstatusens utveckling 
för ett projekt eller delar av ett projekt kan fås. 
 
För att säkra ett projekts tider arbetar Volvo extra noga med att övervaka aktiviteter på den 
kritiska linjen. För att detta ska kunna ske har Volvo sagt att varje enskild uppdragsgivare ska 
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kunna beskriva den kritiska linjen för sin leverans inom projektet. Detta görs för att det på ett 
tidigt skede ska kunna upptäckas om en eventuell avvikelse håller på att inträffa. Det är upp 
till var och en att arbeta med att förkorta ledtider på den kritiska linjen. Enligt den intervjuade 
är det lämpligt att försöka bryta ner långa aktiviteter på den kritiska linjen i mindre delar för 
att öka möjligheten till bättre uppföljning. 
 
Något som den intervjuade gärna vill införa är ett gemensamt planeringssystem. På så sätt kan 
olika avvikelser mellan parter på utvecklingsavdelningen upptäckas. I dag är planeringen 
relativ fri mellan de olika avdelningarna. Detta leder till att det är svårt att ha en kontinuerlig 
uppföljning på hur projekten ligger till i förhållande till tiden. Den intervjuade poängterar 
dock att ett ständigt arbete med uppdateringar måste göras samt att bra kunskap om 
planeringsprogrammet måste finnas om det ska löna sig att ha ett gemensamt 
planeringssystem på Volvo. Dock finns det olika system som används på Volvo där en 
kontinuerlig uppdatering och uppföljning om det aktuella läget kan studeras. Ett av systemen 
tar hand om leverantörer och deras status på leveranser till Volvo. Den intervjuade säger att 
det fungerat bra och att genom att veta hur tiden för leveranser ligger till kan en stadigare 
planering göras. På Volvo har det gjorts försök att införa planeringsmallar på alla nivåer. 
Detta har hittills inte fungerat så bra, och enligt den intervjuade är faran att personer plockar 
mallarna rakt av utan att tänka efter vad som är specifikt just för det projektet som ska 
planeras.  
 
Uppföljning av projekt på Volvo sker på liknade sätt som på Scanias Pulsmöten. I ett 
gemensamt möte bedöms projekten enligt status röd, gul och grön. Dock är detta ganska nytt 
på Volvo och företaget har inte fått det att fungera fullt ut än. 
 
Volvo har på senare tid valt att gå ifrån tidsuppföljningar på nerlagt arbete på projekten allt 
mer. Detta har gjorts för att personer på Volvo anser att det inte säger så mycket. Enligt 
intervjupersonen från Volvo PV säger inte antalet timmar hur långt arbetet i sig har kommit 
utan det kan tvärtemot ge en felaktig bild över hur projektet ligger till.  
 
WBS är något som Volvo använder inom sina projekt för att spåra resursanvändandet. Genom 
att bryta ner projektet på leveransnivå kan resurser uppskattas och fördelas ut på de olika 
nivåerna. Än så länge har Volvo ett system där resurserna adderas uppåt i kedjan för att sedan 
bilda den uppskattade totala kostnaden. Detta är något Volvo vill förändra då projekten blivit 
mer och mer styrda av en fast budget som fastställs på förhand. Problemet hittills är att Volvo 
inte bestämt till vilken nivå ett projekt bör brytas ner för att det ska bli så effektivt som 
möjligt att fördela resurserna.  
 
Liksom Scania sker ingen utbred riskanalys inom projekten istället har Volvo sina såkallade 
vitböcker. Dessa är instruktioner för varje del i utvecklingsprocessen. I varje projekt förs 
problem in i vitböckerna som har uppstått och förslag på hur detta kan ändras. På så sätt 
bearbetas problemen kontinuerligt för att minimera riskerna att samma problem uppstår en 
gång till. 
 

Analys och diskussion av företagsbesöken 
 
Genom de olika företagsbesöken har vissa slutsatser dragits för vad som krävs för att kunna få 
en riskhanteringsmodell att fungera i praktiken. De olika besöken har haft lite olika 
infallsvinklar där Elekta- och ABB-besöken mer inriktade sig på hur de arbetade med MS 
Project. Besöken på Volvo och Scania fokuserade istället på deras hantering av osäkerheter 
inom utvecklingsprocessen. Detta innebar allt från riskanalys, planering och hantering av 



 23 
 

problem som uppkom. Slutligen gav besöket på Bombardier Transportation en mer personlig 
bild av vad den intervjuade ansåg var viktigt att tänka på rörande riskhanteringsmodeller. 
 
En gemensam slutsats som dragits från de genomförda besöken är att riskarbetet måste vara 
integrerad i den vanliga utvecklingsprocessen. Den bör även ligga på en sådan nivå att den 
tillför mer värde än den kräver tid från de inblandade i projekten. Ett sätt att göra detta är att 
koncentrera sig på de absolut kritiska osäkerheterna som återkommer i projekten. Men även 
unika risker som är kritiska för det specifika projektet behöver identifieras på ett effektivt sätt. 
Att försöka behandla varenda liten risk som kan tänkas uppkomma i alla aktiviteter är inte 
föredra. Det kommer ändå alltid att inträffa problem som varit omöjliga att förutse då varje 
projekt är unikt. Detta motsägs till viss del av Pritchard [12] som vill att alla tänkbara risker 
ska identifieras [12]. Till exempel så är en WBS ett bra verktyg för att hitta risker. Pritchard 
menar att varje element i WBS:n ska analysera för att identifiera risker [12]. Istället för att 
göra så räcker det med att identifiera de risker som är kritiska för projektet. Det är också 
troligt att medarbetarna tappar intresset för riskhanteringen om arbetet blir alltför teoretiskt 
och tungrott. 
 
Lika viktigt som att lägga riskanalyserna på rätt nivå är det att uppföljningen och hanteringen 
av osäkerheterna sker kontinuerligt i utvecklingsprocessen. I teorin så är ofta uppföljning 
något som tas för en självklarhet. Ofta beskrivs metoder för riskhantering utförligt med 
undantag för uppföljningen. Uppföljningen av risker kan anses vara en av de viktigaste 
frågorna. Ett sätt att följa upp riskerna kan vara att behandla dem på liknade sätt som Scanias 
Pulsmöten. Det vill säga att de allvarligaste riskerna tas upp varje vecka för att utvärderas 
huruvida det finns indikationer att riskerna är på väg att inträffa. På så sätt kan riskerna 
hanteras i tid med fördefinierade handlingsplaner. Detta är ett sätt att hantera de för projektet 
identifierade osäkerheterna som är de största riskerna att försena projektet. Dock kommer det 
alltid att finnas en möjlighet för risker att uppkomma som inte kunnat förutses eller som helt 
enkelt inte fallit inom ramen för de allvarligaste riskerna för projektet.  
 
Gemensamt för besöken är att det finns någon som är ansvarig för att de olika aktiviteterna 
genomförs i tid. I det arbetet gäller det att uppmärksamma eventuella problem eller avvikelser 
som uppstår och föra upp dem till ytan så att de kan hanteras. Vissa problem kanske visar sig 
allvarligare och behöver behandlas på en högre nivå men många problem kan hanteras av den 
ansvariga. Genom att det finns en tydlig ansvarig för olika aktiviteter minskar risken för att 
osäkerheter glöms bort.  
 
Volvo lägger ner extra mycket resurser för att övervaka de aktiviteter som befinner sig på den 
kritiska linjen. Förseningar på den kritiska linjen innebär att hela projektet blir försenat [12]. 
Andra aktiviteter kan tillåtas en viss försening men bara till den grad att de inte bildar en ny 
kritisk linje inom projektet. Här finns dock en möjlighet att skjuta resurser till aktiviteter på 
den kritiska linjen om det finns en aktivitet som kan dra ut på tiden. 
 
En faktor som ofta återkommer som orsak till förseningar är resursbrister inom projektet, 
detta då flera projekt ofta delar på samma resurser. Med MS Project kan en bättre överblick 
över den totala projektportföljen ges. Utifrån den kan det upptäckas om en speciell avdelning 
är väldigt belastad under någon speciell tid. Genom att skjuta på projekt kan överbelastningar 
undvikas och en jämnare arbetsnivå fås. Ett sätt som till exempel Volvo och ABB löst sin 
planering på är att den sker i olika nivåer. Där har de en övergripande plan där projektets 
delleveranser och milstenar finns men det är upp till dem i nästa nivå att planera hur 
delleveranserna ska uppnås. En förutsättning för att detta ska fungera när en projektportfölj 
planeras är att standardmallar används för olika typer av projekt. Volvo har löst detta genom 
at de har delat upp de olika projekt typerna efter vilken nivå av nyutveckling de innehåller. På 
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så sätt finns ett bättre underlag vid uppskattning av ett projekts tidplan. För varje nivå finns en 
i förväg tidsbestämd projektplan där alla viktiga datum och leveranser finns utsatta. Detta kan 
vara en bra idé för ITT Flygt men det kräver att projekt klassificeras och att data från ett antal 
projekt sparas för att det i framtiden ska kunna bli möjligt att arbeta på detta sätt. 
 

4.2 Resultat från intervjuer på ITT Flygt 
Som en del av den empiriska studien har projektledare i produktutvecklingsprojekt på ITT 
Flygt intervjuats. Tanken med intervjuerna var dels att skapa en bild över hur 
riskanalysarbetet bedrivs i dagsläget och dels att se om det fanns specifika problem som var 
återkommande från projekt till projekt.  
 

Riskhantering på ITT Flygt 
Det riskarbete som görs idag på ITT Flygt är riktat mot tre olika områden:  
 

• Projekt. I projektriskanalysen utreds vilka risker som berör projektet som helhet. Här 
används inget standardiserat arbetssätt utan det är lite upp till var projektledare hur 
analysen ska göras. Det måste dock göras en analys och den ska ske i projektform.  

• Produkt. En analys som måste göras är en över produktens risker. Med det menas att 
det görs en riskanalys för personsäkerhet för slutanvändaren. Till exempel att pumpen 
inte ska bli strömförande. I det här steget kontrolleras även att lagar och regler följs. 
Produktanalysen görs innan TG2, då projektet får sitt godkännande för investering. 

• Konstruktion. Genom att utföra en FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) ska 
de olika delarna i konstruktionen analyseras för att dels hitta risker och dels hitta 
alternativa lösningar till förbättringar. FMEA:n uppfattas av projektledarna som den 
analysen som fungerar bäst i dagsläget. Enligt en projektledare har arbetet med FMEA 
blivit så pass bra eftersom personer inom projekten på ITT Flygt blivit medvetna om 
nyttan med den. Istället för att bara se FMEA som något nödvändigt ont, ses den som 
en möjlighet att förbättra produkten. 

 
Att riskanalysen inte ses som något speciellt positivt för projektet uppfattas som ett av 
problemen av projektledarna. Riskanalysen är något som görs för att den måste levereras, 
vilket leder till att uppföljningsarbetet blir lidande. Uppföljningsarbetet nämner en av 
projektledarna som den största bristen idag på ITT Flygt. Ofta sker uppföljningen av risker 
alldeles för sent, när konsekvenserna av riskerna redan fallit ut. Han menar också att ITT 
Flygt är alldeles för dåliga på att ta fram konkreta handlingsplaner till de risker som blivit 
identifierade. Det här är något som även en annan projektledare ser som ITT Flygts stora 
problem. Under produktutvecklingsprocessen så ges alldeles för få tillfällen för att följa upp 
de risker som identifierats. Vissa risker bevakas i och för sig lite extra men ofta görs inte 
heller något konkret åt dessa innan de fallit ut. Någon egentlig riskuppföljning görs inte 
förutom i övergången mellan varje TG-steg, vilket kan innebära en stor tidsperiod mellan 
uppföljningarna. Dock menar en av projektledarna att det i projektarbetet går ut på att lösa 
riskerna. Med det menar han att det kontinuerligt pågår en viss hantering av risker genom hela 
projektet. På samma linje som de andra påpekar även en projektledare vikten av att få upp 
medvetandet om att riskarbete är viktigt. Ett annat sätt enligt honom är att göra riskfrågor till 
en del av mötesrutinerna när det är projektmöten. 
 
När nya pumpar utvecklas på ITT Flygt säkras produktens kvalitet genom ett arbetssystem 
som kallas Quality Testing (QT). Här finns instruktioner om vad som måste göras. Till 
exempel görs riskanalyser, uppföljning och prover för att kunna kvalitetssäkra ett projekt. 
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Ofta blir, enligt en av projektledarna riskanalyser endast uppföljda då QT kräver att det görs 
en uppföljning. En annan sak som enligt projektledaren är minst lika viktigt som uppföljning 
av risker under projekt är att de risker som identifieras och de utfall som sker blir offentliga 
på ett bra sätt så att lärandet inte stannar inom projektet. 
 
Ett annat problem som framkom under intervjuerna är att många risker förbises under 
identifieringsfasen. Självklart är det omöjligt att förutse varje tänkbar risk eftersom varje 
projekt är unikt, anser en projektledare. Men det är väldigt viktigt att lyckas fånga de risker 
vilka är avgörande för projektets utgång. Det finns, enligt en av de intervjuade projektledarna, 
ingen systematisk riskhantering på ITT Flygt. Det är projektledaren som bestämmer vad och 
hur riskhanteringen ska gå till för sitt projekt. Genom att inte arbeta med en tydlig metodik är 
det lätt att något viktigt för projektet förbises. Projektledaren poängterar dock att det var 2-3 
år sedan han var involverad i ett produktutvecklingsprojekt och att hans erfarenheter grundar 
sig främst från den tiden. Han anser dock att arbetet med risker är väldigt fokuserat på 
tekniken och vad som kan gå fel med produkten och inte så mycket runt andra delar i 
projektet. Brister i uppföljningen nämner han också, då en systematisk uppföljning av 
identifierade risker inte finns förutom vid TG. En av projektledarna tror att en av 
anledningarna till de bristfälliga riskanalyserna är att behovet är relativt nytt. Tidigare var 
organisationen mycket mindre och riskerna var mer produktrelaterade. Som det är på ITT 
Flygt nu börjar det bli viktigare att ta hänsyn till projektrisker då faktorer som kommunikation 
och resursfördelning ger allt mer påverkan. 
 
En av projektledarna anser att det främsta problemet till förseningar av projekt är oklara roller 
i samband med oklara befogenheter hos projektmedlemmarna. När den intervjuade var 
projektledare så märkte han att projektledarna inte hade befogenheter utan vara ett ”offer” för 
vad andra satt och beslutade gällande projektet. Detta leder till att projektledarna har svårt att 
agera och bestämma hur deras respektive projekt ska hanteras. Projektledaren säger att det är 
viktigt att det finns tydliga roller där alla vet vad som gäller och där oklarheter minimeras. 
Det ska finnas tydliga roller mellan resursägare, projektledare, kund och andra personer som 
berör utvecklingsprojekt. Den troliga grundorsaken till att ITT Flygt har ständiga förseningar i 
projekt kan ligga i företagskulturen och organisationen i företaget. Ett exempel är arbetet i 
projektgrupper. Syftet med projektgrupper är att jobba tvärfunktionellt mellan de olika 
avdelningarna på företaget för att lösa de problem som projektet består av och där tid och 
pengar används på ett effektivare sätt. Projektledaren anser att ITT Flygt inte arbetar i projekt 
utan det är egentligen linjearbete som bedrivs i projektform. Detta är något som kan lösas men 
det måste ske uppifrån och nedåt i organisationen. Det vill säga ledningen måste ta första 
steget och driva frågan till förändring av hela organisationen i ITT Flygt. 
 
I bilaga 2 redovisas en tabell över de största anledningarna till förseningar i de senaste 
projekten drivna av intervjuade projektledare på ITT Flygt. 
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rojekt och kundorder i fabriken 

•  Accusation Request (PAR-godkännande) - då projekt blir 

roblem för sent 
• Dåliga kontrollmätningar 

 

nalys och diskussion av intervjuerna på ITT Flygt 

s problem med förseningar i projekt kan generellt ses bero på dessa tre olika 
ktorer.  

 

rna är alldeles för optimistiska  
• Resursbrist 

ch att den som planerar får 
roblemet att göra bedömningen av vad som verkligen är rimligt. 

Återkommande risker 
Under intervjuerna frågades projektledarna om de upplevde några återkommande problem 
mellan de olika projekt de lett. Här nedan ges en summering av dessa: 
 

• Överbelastning av personal 
• Kommunikationsproblem 
• Leveransproblem 
• Dålig planering 
• Svårt att definiera krav och önskemål 
• jekten  Teknikutveckling i pro
• Undermålig förstudie 
• Hitta bra platser för fältprover 

roverna • Oplanerade loopar i fältp
• Beläggningen i fabriken 
• Resursbrist i mindre projekt 
• Prioritering mellan p
• Kontroller förbises 

Seg process vid Property
godkända för investering 

• Produktionen lyfter fram p

A
 
ITT Flygt
fa

• ITT Flygt har svårt att fånga upp risker 
• Projektplane

 
Problemet med att projektplanerna på ITT Flygt blir optimistiska är att det blir väldigt svårt 
att styra en projektportfölj då det inte finns något realistiskt underlag för planering. I och med 
att i stort sett alla projekt drar ut på tiden kommer risken för resurskrockar öka vilket då 
troligt medför ytterligare förseningar. Att lösa detta genom att bara lägga till extra tid på måfå 
för att gardera sig kan tyckas vara en lösning. Problemet är att det ofta är svårt att motivera 
varför det lagts till extra tider då omgivningen anser att det bör gå fortare att genomföra. Att 
ha för mycket extra tid pushar inte heller arbetet på ett önskvärt sätt. Samma problem med att 
styra resurser uppstår även om projekten är för snabba i förhållande till planerna. Det som är 
önskvärt är att rätt mängd projekt befinner sig i samma fas för att en viss resurs inte ska bli 
överbelastad. Alltså behöver ITT Flygt hitta en arbetsmetod eller säkerhet vid planering vilket 
ger mer tillförlitliga projektplaner. För att göra detta är ett bra första steg att bryta ner 
projekten på aktivitetsnivå för att få en bättre överblick på vad som ska göras inom projektet. 
Genom att göra detta underlättas planeringsarbetet [8]. Vid all planering är det erfarenhet som 
ligger till grund. Detta gör att planeringen blir väldigt subjektiv o
p
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n metod som kan identifiera osäkerheter speciellt avgörande för det specifika 
rojektet samtidigt som den väger in de osäkerheter som kan förväntas dyka upp under 

m bör ägnas mest uppmärksamhet. Dels 
genom att hitta eventuella risker kopplade till dessa aktiviteter och dels genom att dessa 
aktiviteter får högst prioritet vid resursfördelning. 

Det har ur intervjuerna framkommit att det ofta sker något oväntat i projekten vilket medför 
stora förseningar. Att oväntade saker sker inom ett utvecklingsprojekt är inget konstigt då 
varje projekt kan anses unikt och med sina speciella förutsättningar. Det som däremot är 
viktigt är att projektets mest kritiska osäkerheter lyckas identifieras så att handlingsplaner kan 
arbetas fram för att undvika att riskerna faller ut eller för att minska deras påverkan. Som det 
är nu görs en riskanalys, men det finns inte något systematiskt arbetssätt för att förebygga 
risker. Det verkar som om saker som visat sig väldigt allvarliga, antingen förbisetts eller 
kanske inte tagits på allvar. Det har även visat sig att det är många risker som är vanligt 
återkommande men som ändå inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. För ITT Flygt gäller det 
att hitta e
p
projektet. 
 
Problemet med resursbrist har berörts ovan då rimligheten i projektplanerna diskuterats. Ett 
annat sätt att komma åt resursbrist är att fördela de resurser som finns tillgängliga på ett 
effektivt sätt. Ur intervjuerna har det framkommit att det inte sker någon aktiv analys av den 
kritiska linjen inom projekt, genom att koncentrera resurser på aktiviteter som är direkt 
avgörande för projektets slutdatum kan begränsade resurser utnyttjas där de behövs bäst. Att 
styra resurserna efter de kritiska aktiviteterna inom projektet är ett bra sätt enligt litteraturen 
[5] och detta är något som kan vara lämpligt för ITT Flygt. Ett sätt att göra detta är att göra en 
sensitivitets analys över vilka aktiviteter inom ett projekt som kommer att påverka mest. De 
aktiviteter som får högst poäng blir sedan de so



 28 
 

5. Program för projekttidssimulering 
Ett av examensarbetets syften var att undersöka hur risknivåer på projektplaner kan bedömas. 
Detta kapitel tar upp resultaten för hur en sådan bedömning ska ske. 
 
Områden som behandlas är: 

• Projekttidssimuleringar i MatLab 
• Testning och utvärdering av riskanalysprogram 

5.1 Simulering av matematisk modell 
För att utreda med vilken sannolikhet ett projekt når ett specifikt slutdatum, har en simulering 
i MatLab [16] gjorts. Den matematiska modellen är uppbyggd på grundläggande 
sannolikhetsteorier där varje aktivitets tid varierar enligt en viss sannolikhetsfördelning, i 
detta fall en triangelfördelning. Tiden för varje aktivitet har sedan slumpats fram 10 000 
gånger enligt vald sannolikhetsfördelning. För att bilda en total tid för modellen har tiden för 
de olika aktiviteterna summerats. Detta genom att summera seriella händelser och genom att 
välja längsta tid för parallella händelser. Genom att aktiviteternas tider har summerats till en 
total tid för varje iteration fås 10 000 utfall av möjliga tider för att slutföra projektet. Genom 
att sammanställa dessa ges en trolig bild över sannolikheten att uppnå en viss tid. 
 

Simuleringsmodell för projektarbete 
Den modell som har simulerats i MatLab är en förenkling av ett helt projekt. Modellen består 
av två parallella arbetspaket som valts ut från ett utvecklingsprojekt av en pump. De två 
arbetspaket som valts ut är prototypframtagning av pumphus externt och pumphjul internt. 
Modellen är till för att testa och verifiera grundprinciperna i den tänkta simuleringen för ett 
helt projekt. Den tid som utvärderas är den tid som går åt mellan TG2 och TG4, se ITT Flygts 
produktutvecklingsprocess Figur 1. De två arbetspaketen löper parallellt oberoende av 
varandra men möts i ett antal gemensamma punkter. För att projektet ska kunna fortlöpa 
måste båda arbetspaketen ha nått fram till dessa gemensamma punkter. För schematisk bild se 
figur 5.  
 

 
Figur 5. Schematisk bild över modell av aktiviteter i ett projekt i MatLabanalys 

 
Blocken med beteckningarna Hus1, Hus2, Hus3 och Hus4 är arbetsblock för framtagning av 
pumphus. Varje sådant block innehåller ett antal seriella aktiviteter. På samma sätt innehåller 
varje block betecknat Hjul1, Hjul2, Hjul3 och Hjul4 ett antal seriella aktiviteter. Dessa block 
ingår i utvecklingen av pumphjulet. Gen1 och Gen2 står för konstruktionsgenomgångar. För 
mer ingående information angående de olika blocken se bilaga 3. 

Slumpning enligt triangelfördelning 
Tiden för en aktivitet i ett projekt har en tendens att bli mycket längre snarare än kortare i 
förhållande till den förväntade tiden. Detta beroende på att de ofta inte finns så många 

Gen1 Gen2

TG2 TG3 TG4Hus1 Hus2 Hus4 Hus3

Hjul2 Hjul3 Hjul4 Hjul1 



faktorer som kan snabba på en aktivitet och nästan ett oändligt antal faktorer som kan försena 
aktiviteten. Därför har i samråden med Dan Mattson, Universitetslektor i matematisk statistik, 
en skev sannolikhetsfördelning ansetts som bäst lämpad. En triangelfördelning tar hänsyn till 
att avvikelserna från det värdet med störst sannolikhet skiljer sig mellan det minsta och största 
värdet. Även då verkligheten ytterst sällan representeras av en tringelfördelning är detta en 
fördelning som både är praktisk att tillämpa på projekttider och ger goda uppskattningar på 
tiden [5]. Utifrån detta har triangelfördelningen valts för att representera variationen av tiden 
för de olika aktiviteterna.  
 
När projekttiden simulerades i MatLab slumpades tider för varje aktivitet enligt en 
triangelfördelning. För att göra detta behövdes en slumpgenerator skrivas som slumpade tal 
inom denna triangel. Första steget blev därför att ta fram funktionen för tiden , där u 
är ett slumpat tal för en uniform fördelning, för triangeln i figur 6. Värdet a är det värde som 

 förväntas anta. 

utf t =)(

utf t =)(
 

TABELL 3. Definition av variabler 
a Det värde som triangelfördelningen väntas anta 
u Slumptal enligt en uniform fördelning 
t Tid för aktivitet  
 

2 
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Figur 6. Triangelfördelning över intervallet 0 till 1 med förväntade värdet a 

1 
a 0 

 
Ur detta kan en funktion för t skrivas enligt ekvation 6: 
 

⎩
⎨
⎧

=
a
ttfu

2

)(
)1(

)1(1
2

a
t

−
−

−  om  annars om  (6) 1≤< taat ≤≤0 

 
Detta ger ekvation 7 och 8: 
 

aut =  om u a (7)  ≤
 

( )( )uat −−−= 111  om u >a (8)  
 
För att slumpa fram tal i MatLab användes funktionen rand(n, m) som slumpar tal mellan noll 
och ett enligt en uniformfördelning i en matris med storlek n*m. Dessa tal måste anpassas så 
att de hamnar inom ovannämnda triangelfördelning istället för en uniform fördelning som 
rand(n, m) producerar. Detta görs genom de funktioner som tagits fram för denna 
triangelfördelning. Men innan dess måste det undersökas om det tal u som slumpas fram är 



större eller mindre än talet a som är det mest troliga värdet. Detta görs för att veta vilken 
funktion tiden ska följa då ekvation 7 används om slumptalet är mindre eller lika med a och 
ekvation 8 används för slumptal större än a. Detta görs i MatLab med genom en enkel 
relationsoperation. Genom att jämföra det slumpade talet enligt till exempel villkoret u<a 
returneras en logisk array där värdet ett anges som true och noll som false. 
 
Efter detta gjorts bestäms värdet t enligt ekvation 7 eller 8: 

aut =  om u a (7)  ≤
 

( )( )uat −−−= 111  om u >a (8)  
 
Ett exempel på MatLab-kod som utför ekvationerna 7 och 8 visas nedan: 
 
u= rand (10, 1); 
a= 0, 3; 
t= (u<a).*sqrt (a*u)+(u>=a).*(1-sqrt((1-a)*(1-u))) 

 
Denna kod slumpar 10 stycken tal mellan noll och ett. Dessa tal anpassas sedan beroende på 
om de är större eller mindre än a till triangelfördelningens gränser enligt de två ekvationerna 
7 och 8. Men för en aktivitetstid måste detta överföras till att utgå från ett minsta (min), ett 
troligt värde (most likely/ml) och ett största värde (max), det vill säga en triangel enligt nedan 
(figur 7): 

 
 
 

 

 

max ml min 

Figur 7.  Förenklad bild på hur en triangelfördelningsgraf kan se ut anpassat till problemet 
med projekttider 

  
Utgående från ovan nämnda MatLab-exempel kan a istället för att bestämmas till 0,3 bero på 
de tre värden som vald aktivitet har som indata. 
 
Värdet a kan då skrivas som a= (ml-min)/(max-min). Det mest troliga värdet, ml, har då 
anpassats för att hamna någonstans mellan noll och ett och kan då jämföras med det tal u som 
slumpas fram för att sedan åter anpassa den tid som slumpas fram till aktivitetens data. Då 
sker omvänd operation och t kan skrivas som t=(max-min)*t+min. 
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Detta leder fram till ett exempel på hur en slumpning av 10 000 tider enligt en 
triangelfördelning kan ske för en viss aktivitet i MatLab. 
 
n=10 000; 
min= 8; 
ml= 10; 
max= 20; 
a= (ml-min)/(max-min); 
 
u= rand (n, 1); 
t= (u<a).*sqrt (a*u) + (u>=a).*(1-sqrt ((1-a)*(1-u))) 
t=(max-min)*t+min; 
 

5.1.1 Summering av seriella och parallella händelser 
Den summering som sker i modellen av seriella och parallella händelser är väldigt logisk. För 
seriella händelser summeras tiderna för varje iteration med varandra för att bilda en totaltid 
för ett visst block av seriella händelser. Detta görs i MatLab genom att det skapas en matris 
med tider för varje aktivitet när slumpningen utförs. Till exempel om aktivitet 1 summeras 
med aktivitet 2 summeras matriserna element för element. 
 
Vid parallella händelser är det lite knepigare men ändå ganska logiskt. Den händelse som tar 
längst tid av två eller flera parallella händelser är den som avgör den totala projekttiden. För 
att lösa detta har en funktion skapats i MatLab som jämför olika aktiviteters matriser av tider. 
Det funktionen gör är att den plockar ut det största värdet på varje plats ur de matriser den 
jämför och bildar därefter en ny matris. Den matris som bildas representerar de tider som 
senare summeras till den totala projekttiden.  
 
Om A och B är matriser med samma dimension kan en matris C bildas med de största värdena 
från A och B på följande vis i MatLab: 
 
C= max(A, B); 
 

Resultat från simuleringen 
Från simulering av ovanstående beskriven modell över två parallella arbetspaket, Pumphjul 
internt och Pumphus externt, har uppskattningar på den totala tiden mellan TG2 och TG4 
kunnat göras. 
 
Det resultat simuleringen visade var att genomsnittstiden mellan TG2 och TG4 för 10000 
itereringar var 448 (448,3854) dagar. I figur 8 visas ett histogram över fördelningen av tider 
för simuleringen.  
 



 
Figur 8. Histogram över simulerade tider 

 
Utifrån histogrammets utseende kan den totala tiden approximeras till att vara 
normalfördelad. Detta verkar också rimligt då summan av flera lika fördelade oberoende 
stokastiska variabler är approximativt normalfördelade enligt centrala gränsvärdessatsen [1].  
Standardavvikelsen för denna normalfördelning kan skattas (väntevärdesriktigt) enligt bilaga 
4, och fås till 33 (32,1368) dagar. Det vill säga tiden mellan TG2 och TG4 är approximativt 
normalfördelat med väntevärdet 
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μ =448 dagar och en standardavvikelse σ = 33 dagar. 
 
Ett annat sätt att titta på resultatet är att studera en växande kurva. En växande kurva visar hur 
många av utfallen i simuleringen som hamnade under en viss tid. Genom att avläsa en kurva 
över de utfall simuleringen gav kan sannolikheten för en viss tid uppskattas. Från 
simuleringen har kurvan i figur 9 ritats. Sannolikheten för en viss tid fås genom att dividera 
ett antal utfall, som är mindre eller lika med den angivna tiden, med det totala antalet 
iterationer. Ett exempel på detta är att om 3980 utfall är lika med eller under 440 dagar är 
sannolikheten 3980/10 000 * 100 = 39,8 % att projektet slutförs på högst 440 dagar. 
 



 
Figur 9. Växande kurva över simulerade tider 

 

5.2 Analys och diskussion av matematisk modell 
På grund av de data som fanns att tillgå har simuleringen gjorts efter Monte Carlo-metodens 
principer. Detta är ofta en fullt tillräcklig metod för att kunna dra slutsatser som speglar 
verkligheten. Den stora svagheten med denna metod är svårigheten att ge rätt 
sannolikhetsfördelning till aktiviteterna. Metoden bygger även på subjektiva bedömningar 
mellan vilka värden en aktivitet varierar. Detta skapar även det en osäkerhet i modellen. 
Därför är det viktigt att det vid utvärdering av resultat från en simulering av detta slag, tas i 
beaktande på vilka grunder fördelning valts och om indata är tillförlitlig. I de simuleringar 
som gjorts av denna modell är tidvariationerna satta av de olika avdelningarna som utför 
arbetet. Dessa är förstås uppskattade värden och det är värden som bör förbättras med tiden i 
och med att erfarenhet samlas in. 
 
Som beskrivits i avsnitt 5.1.2 så har triangelfördelningen valts för att representera 
tidvariationerna i de olika aktiviteterna. Triangelfördelningen är givetvis inte en verklig 
fördelning men har i detta fall ansetts som en bra approximation över verkligheten. Detta kan 
förstås inte utvärderas ordentligt förrän det har testats på ett större antal verkliga projekt. I den 
modell som simulerats i MatLab bör också nämnas att det är osäkerheten i aktiviteternas tid 
som behandlats. Sannolikheter för att specifika risker ska inträffa och deras eventuella 
påverkan är inte analyserade. Detta har dels gjort för att identifierade risker bör behandlas på 
så sätt att deras sannolikhet att inträffa eller påverkan på projektet elimineras eller i alla fall 
minskas. Att räkna med risken skulle innebära att det inte görs något åt risken. Dock finns det 
vissa möjliga risker som bör vara med vid en simulation och det är risker som helt enkelt 
måste accepteras. Det vill säga risker vilka ligger utanför projektets kontroll och där det inte 
finns några alternativa lösningar. 
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5.3 Utvärdering av datorprogram för projektsimulering 
I detta kapitel testas och utvärderas olika riskanalysverktyg för projektsimulering 
 
För att utvärdera de testade programvarorna och deras teknik att simulera projekttider har 
samma modell simulerats som den i MatLab. Resultaten från de olika programmen har sedan 
jämförts för att på så sätt kunna utesluta att någon av programvarorna utför beräkningar på ett 
sätt som skiljer sig från dem som görs i MatLab. Detta ger också en tillförlitlighet vid val av 
riskanalysprogram. För att kunna minska antalet tänkbara program på ett snabbt och effektivt 
sätt har programmen utvärderats, dels utifrån och resultat dels utifrån faktorer som 
användarvänlighet och kompabilitet med MS Project. Det sistnämnda  var ett krav från ITT 
Flygt. 
 
Fyra riskanalysverktyg har testats och jämförts. Resultatet redovisas nedan.  
 
PROGRAM 1 - @Risk for Project 

 Distribution for Milstolpar/Duration
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 Mean=438,1262 

300 400 500 600

@RISK Trial Version
For Evaluation Purposes Only

385385

 Mean=438,1262  Mean=438,1262 

300 400 500 600

 5%  90% 5%
  385,74  493,52 

 
Figur 10. En graf över hur lång tid ett projekt kommer att ta med viss sannolikhet 

 
Ett av de riskanalysprogram som testades var @Risk for Project [19]. Det är ett program som 
används i MS Project och där resultaten från simuleringar åskådliggörs i ett annat fönster. 
Genom att tillsätta sannolikhetsfördelningar till de olika aktiviteterna i en projektplanering 
kan olika grafer och andra numeriska resultat fås.  
 
Simuleringsresultat 
Projektet simulerades till att ha ett förväntat värde, väntevärde m = 438,13 dagar och med en 
standardavvikelse σ = 29,11 dagar, se figur 10. 
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Bedömning av användarvänligheten 
Det är ett enkelt program att använda och att förstå. Vid stort antal iterationer tar simuleringen 
väldigt lång tid men resultaten som fås är både enkla att förstå och anpassa för att få ut olika 
scenarion. En av de stora fördelarna med det här riskprogrammet är att det är integrerat med 
MS Project. Detta underlättar arbetet med projektplaneringen och simuleringen. En av de 
stora nackdelarna är visualiseringen av den kritiska linjen i planeringen. Visualiseringen är 
ganska svår att förstå och kunde göras på ett bättre sätt. I det stora hela är det ett enkelt 
program som lägger fokusen på resultaten som fås fram av simuleringen. 
 
Grafiska möjligheter 
@Risk for Project är mycket bra att visualisera de olika resultaten i ett flertal olika grafer. 
Justeringar kan göras i graferna för att få fram olika sannolika utfall. Projektets kritiska 
aktiviteter kan redovisas i tydlig tornadograf. De kan också visualiseras i ett gantt-schema, 
dock på ett relativt svårtolkat sätt. 
 
Fördelar 

• grafiska möjligheter 
• enkelheten att använda och förstå programmet 
• scenariofunktionerna 

Nackdelar 
• gränssnittet 
• visualiseringen av kritiska linjen 
• tid för simulering med många iterationer 



PROGRAM 2 - RiskyProject 
 

 
Figur 11. Histogram över projekttider för 10000 simuleringar 

 
[20]RiskyProject  är ett riskanalysprogram från Intaver Institute Inc. RiskyProject har 

möjlighet att importera tidsscheman från MS Project. Programmet är inte helt integrerat med 
Ms Project då det körs separat. Vid simulering använder sig RiskyProject av en Monte Carlo-
simulering där antal iterationer anges av användaren. Simulationen går förhållandevis snabbt 
och även en simulation med 10 000 iterationer tar inte mer än en minut (se figur 11).  
 
Simuleringsresultat 
Projektet simulerades till att ha ett förväntat värde, väntevärde m = 441,74 dagar och med en 
standardavvikelse σ = 30,64 dagar, se figur 11. 
 
Bedömning av användarvänlighet 
RiskyProject har ett mycket bra gränssnitt gentemot användaren. Det är lätt för användaren att 
sätta sig in programmet och dess olika funktioner. Menyerna är lättförståliga och det är 
tydliga ikoner som gör det lätt för användaren att hitta till rätt funktioner.    
 
Grafiska möjligheter 
RiskyProject ger många alternativ till att grafiskt visa vilka risker som finns inom projektet. 
Bland annat har programmet att tydligt visa vilka aktiviteter som är kritiska inom ett projekt. 
 
Fördelar  

• Enkelt att importera filer från MS Project 
• Bra användargränssnitt 
• Enkelt att föra in specifika risker till en aktivitet 

 36 
 



• Tydliga grafer och tabeller 
 

Nackdelar  
• Simuleringarna har endast en output 
• Programmen körs inte integrerat, utan var för sig 

 
PROGRAM 3 - Pertmaster Risk Expert  
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Analysis
Simulation: Monte Carlo
Iterations: 10000

Convergence at mean
Mean Plan Finish Date:
Converged in 288 iterations
(variation < 0,1% over 100 iterations)
Mean Total Plan Cost:
Converged in 200 iterations
(variation < 0,1% over 100 iterations)

Statistics
Minimum: 443
Maximum: 779
Mean: 614
Max Hits: 1526
Std Deviation: 46,18

Selected Confidence
50%: 613
Deterministic Duration: 512
Probability 1%
Original Duration: 0
Probability (less than 1%)

modell test1
Entire Plan : Duration

ETG
 

Figur 12. Graf från simulering Pertmaster Risk Expert 
 

Pertmaster Risk Expert [17] är ytterligare ett riskanalys program som kan simulera 
projekttider utifrån ett schema gjort i MS Project. Genom att göra en Monte Carlo-simulering 
kan sannolikheten för att en viss projekttid nås bestämmas. 
 
Simuleringsresultat 
Simuleringen i detta program gav ett resultat vilket skiljde sig från både simuleringarna i de 
andra programmen samt i MatLab simuleringen. Här var medeltiden 614 dagar och standard 
avvikelsen 46 dagar, se figur 12 Detta är nästan 200 dagar mer än vid de andra 
simuleringarna. Samma värden och fördelningar har använts vid alla simuleringar. 
 
Användargränssnitt 
Gränssnittet i Pertmaster har brister. Huvudgrafen (figur 12) är enkelt att tyda men det är svårt 
att förstå programmets olika funktioner. Det är många funktioner som ger felmeddelande och 
programmet kräver att användaren sätter sig in funktionerna på ett annat sätt än i de tidigare 
testade. 
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Grafiska möjligheter 
Tyvärr finns det inte många olika alternativ att presentera sina olika resultat på. I stort sätt är 
det bara huvudgrafen och någon tornadograf över de för projektet mest känsliga aktiviteterna 
som visas. 
 
Fördelar 

• Snabb simulering 
• Många funktioner 

 
Nackdelar 

• Krångligt 
• Få grafiska alternativ 
• otydliga rapporter från programmet 

 
PROGRAM 4 - Pertmaster for Project 
 
Pertmaster for Project [18] är ett program som bygger på Pertmaster Risk Expert men är 
speciellt utvecklat för att köras integrerat med planeringsprogram som till exempel MS 
Project. De simuleringar som gjordes gav samma resultat som Pertmaster Risk Expert, den 
stora skillnaden är att programmet ger större möjligheter att återkoppla resultaten till den 
ursprungliga MS Project-planen. 
 
Dock så är en första uppfattning om att programmet är mindre användarvänligt och krångligt 
att arbeta med. Fördelarna är dock att det är fullt integrerat med MS Project. 

Utvärdering enligt concept scoring 
Vid utvärderingen av riskanalysprogram användes concept scoring (se avsnitt 3.4) som 
metod. De olika programmen ställdes mot varandra enligt ett antal förutbestämda kriterier. 
Kriterierna som redovisas nedan togs fram i samråd med handledaren Tomas Oldebäck. Valet 
av kriterier var relativt fritt där hänsyn till att kriterierna skulle reflektera enkelheten i 
användning, visualiseringsmöjligheterna (grafer) och kompatibiliteten med MS Project. 
 
Kriterierna som valdes ut var följande: 
• Användarvänligt 
• Kompatibelt med MS Project 
• Bra presentationer av sannolika utfall (grafer) 
• Känslighetsanalys – åskådliggöra hur viktig varje aktivitet är i projektet 
• Monte Carlo-simulering 
• Likhet med resultat från MatLab 

• Möjlighet att tillsätta specifika risker 
• Möjlighet att använda som databas för ex åtgärdsplaner till risker i projekt 
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TABELL 4. Utvärderingsmatrisen över de program som testades 

 
Vid den utvärderingen valdes det att gå vidare med programmets @Risk for Project som 
köptes in till ITT Flygt för att analyseras grundligare. Även om det valda programmet inte 
fick den högsta poängen vid utvärderingen så föll avgörandet på supporthjälpen. Även 
programmets integrering och kompatibilitet med MS Project var avgörande. 
 

5.4 Simulering av projekt 
Efter att @Risk for Project valts gjordes en simulering av ett gammalt projekt för att kunna 
jämföra med det verkliga utfallet. På så sätt gavs en jämförelse mellan ett simulerat resultat 
och ett verkligt utfall. 

Program 

Program 
utvärdering Pertmaster 

Risk Expert

@Risk 
for 

Project
Risky 

Project 
Pertmaster 

project 

Kriterier  Viktning 

P
o
ä
n
g 

Viktad 
poäng 

P
o
ä
n
g

Viktad 
poäng

P
o
ä
n
g

Viktad 
poäng 

P
o
ä
n
g 

Viktad 
poäng 

Användarvänligt 15 % 3 0,45 4 0,6 5 0,75 2 0,3 
Kompatibelt med MS 
Project 20 % 3 0,6 5 1 3 0,6 4 0,8 
Bra presentationer av 
sannolika utfall (grafer) 10 % 3 0,3 4 0,4 5 0,5 3 0,3 
Känslighetsanalys – 
åskådliggöra hur viktig 
varje aktivitet är i 
projektet 15 % 3 0,45 3 0,45 4 0,6 4 0,6 

Monte Carlo-simulering 15 % 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 
Likhet med resultat från 
MatLab 15 % 2 0,3 5 0,75 5 0,75 2 0,3 
Möjlighet att använda som 
databas för ex 
åtgärdsplaner till risker i 
projekt 5 % 1 0,05 4 0,2 5 0,25 1 0,05 
Möjlighet att tillsätta 
specifika risker 5 % 2 0,1 4 0,2 5 0,25 2 0,1 

Total 
poäng 3 4,35 4,45 3,2 
Rank 4 2 1 3 

  Fortsätta Nej Ja Ja Nej 



Projektet som simulerades var ett projekt med namn 3171 som var en utveckling av en ny 
pump. Pumpen var schemalagt att nå TG4 den 28/6 2000 men hade några förseningar vilket 
ledde till att TG4 inte nåddes förrän 7/11 2000. 
 
Simuleringar gjordes på projektet och följande resultat som visas i figur 13 gavs. 
 

 Distribution for TG4/Finish
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Figur 13. Spriding över datum då TG4 nås för projekt 3171 
 
Resultatet visar att TG4 med 50 % chans nås först vid den 7/10 2000. Att nå TG4 vid det 
planerade datumet 28/6 2000 är i stort sett obefintlig. Hade planeringen istället lagts på en 
risknivå att projektet ska vara slutfört med 90 % sannolikhet hade simuleringen visat på att 
TG4 skulle nås den 7/11 2000 det vill säga det verkliga datumet för TG4.  
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6. TRIM – Total Risk Identification Method 
Total Risk Identification Method (TRIM) är en metod för identifiering av risker som 
utvecklats under detta examensarbete. TRIM skapades då brister i dagens riskhanteringsarbete 
på ITT Flygt påträffades. TRIM är anpassat för att identifiera projektrisker i 
produktutvecklingsprojekt. TRIM bygger på att riskidentifieringen sker på ett metodiskt sätt 
där olika verktyg används för att lyfta fram återkommande risker och för att hitta risker unika 
för det specifika projektet. För att identifiera risker i ett projekt görs en analys på den 
projektplan som upprättas i planeringsstadiet. Detta görs för att kunna bedöma rimligheten i 
tidsplanen och för att hitta kritiska aktiviteter i projektet.  
 
TRIM är ett arbetssätt enligt följande 6 steg: 
1 Risker identifieras med hjälp av: 

• Checklista innehållande återkommande risker  
• Kravspecifikation 

2 Riskerna identifierade i punkt 1 förs in i en riskmatris 
3 Projektsimulering:  

• Risknivå på en gjord tidplan analyseras.  
• Risker identifieras utifrån projektets kritiska aktiviteter 

4 Riskerna identifierade i punkt 3 förs in i riskmatrisen 
5 Riskerna analyseras 
6 Handlingsplaner skapas 
 
Tanken är att riskanalysen som görs bör upprepas/kompletteras vid varje fasövergång i 
projektet. 
 
Detta kapitel tar först upp huvudmomenten i TRIM, se figur 14 och förklarar hur metoden 
fungerar. Efter det ges en mer detaljerad beskrivning av de olika delarna i TRIM. Kapitlet 
avslutas med en diskussion och analys av TRIM. 

6.1 Användandet av TRIM 
Det viktiga när TRIM används är inte att identifiera alla tänkbara risker. Istället är det de som 
är kritiska och kan ge störst påverkan på projektet som lyfts fram. TRIM är en metod för att 
identifiera risker inom ett enskilt projekt. Det är inte en metod som behandlar risker för en 
projektportfölj. Innan en effektiv styrning av projektportföljen kan fås måste det enskilda 
projektet behandlas. TRIM en metod för att metodiskt fånga upp och lyfta fram ett projekts 
viktigaste risker. Kravspecifikationen och en checklista ska användas är för att ge 
projektgruppen ett stöd i riskanalysen. När projektrisker ska identifieras med TRIM sker 
arbetet i följande 6 steg: 
 

1. Identifiera risker med kravspecifikation och checklista. Genom att använda sig av 
kravspecifikationen och en checklista över återkommande risker så ges ett stöd till den 
traditionella brainstormingen. Checklistan lyfter framförallt fram återkommande 
problem till medvetandet hos dem i projektgruppen. Risker som befinner sig på 
checklistan behöver analyseras extra noggrant då grundproblemen till dem kan ligga i 
företagets arbetssätt. Kravspecifikationen är de mål som är viktigast för det enskilda 
projektet. Genom att analysera ett projekts kravspecifikation kan grundläggande risker 
upptäckas. Kravspecifikationen bör även ställas gentemot checklistan. Genom att göra 
detta kan en utvärdering ske om projektet har något krav som innebär att en 
återkommande risk på checklistan blir speciellt aktuell. 
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2. Införande av risker i en riskmatris. De risker som identifierats införs i en risk 
matris. I detta skede görs en analys om detta är risker som kan påverkas eller om de 
helt enkelt måste accepteras. De risker som måste accepteras ges en viss sannolikhet 
att inträffa och bedöms i vilken effekt de får på projektet. 

3. Projektsimulering. För att bedöma risknivån på den tidplan som först skapats görs en 
simulering av tidplanen med @ Risk for Project. Simuleringen bygger på att varje 
aktivitet i projektet varierar i tid. I simuleringen ska även de risker som bedömts att stå 
utanför projektets påverkan tas med. Det vill säga de risker som analyserades i steg 
två. Genom att föra in dessa risker i projektplanen kan en bedömning ske om projektet 
bör starta eller inte. I projektsimuleringen så analyseras även de aktiviteter som 
hamnar på den kritsiska linjen. @ Risk for Project tar fram en riskfaktor på de mest 
kritiska aktiviteterna som talar om vilken sannolikhet en viss aktivitet har att påverka 
projektets totala tid. De aktiviteter med den största riskfaktorn analyseras för att hitta 
risker kopplade till dessa aktiviteter. Genom att bevaka dessa aktiviteter fokuseras 
arbetet på den kritiska linjen. Den kritiska linjen är även ett stöd för projektledaren när 
resurser måste prioriteras.  

4. Införande av risker från simulering till riskmatris. De risker som identifierats och 
kopplats till projektets mest kritiska aktiviteter förs in i riskmatrisen. Riskmatrisen 
består nu dels av de risker som kommer från identifieringen med kravspecifikation och 
checklistan och dels med de från projektsimuleringen. 

5. Analys av risker. Riskerna analyseras och bedöms i deras sannolikhet att inträffa och 
deras påverkan på projektet. Produkten av dessa två faktorer bildar tillsammans ett 
risktal som talar om hur allvarlig risken är. 

6. Handlingsplaner. De riskerna med högst risktal utvecklas det handlingsplaner för. 
Till dessa risker ska en lämplig åtgärdsplan finnas som antingen minskar riskens 
sannolikhet att inträffa eller dess påverkan på projektet. Till varje risk utses även en 
person som är riskansvarig. Den riskansvariga ser till at risken övervakas och att den 
handlingsplan som finns utförs. Handlingsplanerna ska även vara tidsbestämda. Med 
det menas att det finns ett datum från vilket en risk ska övervakas och ett datum då 
risken ska vara åtgärdad.  

 

 
Figur 14. Flödesbild över TRIM 
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6.2  Checklistan 
Det har visat sig i intervjuer med projektledare på ITT Flygt att det finns ett behov att 
identifiera stora och återkommande risker inom utvecklingsprojekt på ITT Flygt. Utifrån detta 
behov skapades en checklista som ska användas vid projektriskanalyser. Checklistan, se figur 
15. innehåller de risker som är återkommande i produktutvecklingsprojekten på ITT Flygt. 
Den Checklista som tagits fram inledningsvis är grundad på de intervjuer som gjorts med 
projektledare på ITT Flygt. 
 
Syftet med checklistan är att öka medvetandet om återkommande risker. Genom att 
synliggöra återkommande risker ökar chansen att de åtgärdas. Att en risk återfinns på 
checklistan är också en varningsklocka för att något fundamentalt fel finns i ITT Flygts 
arbetsprocess som skapar risken. Checklistan är en del i arbetet i att utöka förberedande 
åtgärder i början av projektet, vilket är den fas, ur ett kostnads- och tidsmässigt perspektiv, 
som är mest gynnsam för förändringar och förebyggande arbeten. 
 
Vid behandling av checklistan så ska de risker som anses beröra givna projekt att 
identifieras/markeras varefter de förs in i riskmatrisen.  
 

Checklistan  
Klara roller i projektet: Vem är ansvarig för vad?  
Resursöversikt: Finns det tillräckligt med personal till projektet?   
Klara kommunikations- och informationsflöden vid projektstart  
Bristfällig förstudie  
Prioritering mellan projekt och kundorder i fabriken  
Problem med att få leveranser i tid från underleverantörer.  
PAR-processen tar för lång tid att genomföra.  
Förtydliga vad som är krav och önskemål i kravspecifikationen.  
Fältprovsproblem: oplanerade loopar, planering av fältprover, hitta bra 
platser för fältprover. 

 

Beläggning i gjuteriet  
Kontrollmätningar av detaljer  
Teknikutveckling i projekt  
Svåra konstruktioner att genomföra  
Produktionen lyfter fram problem för sent  
Prioritering mellan projekt och kundorder i fabriken  
Brister i projektplaneringen  
 

Figur 15. Checklista över de återkommande riskerna i produktutvecklingsprojekt 
 

6.3  Kravspecifikationen 
När en kravspecifikation upprättas måste en utförlig undersökning göras av vad som är 
möjligt att uppnå och vad som inte är det så att både kunden och den/de som ska utföra arbetet 
är väl medvetna om förutsättningarna.  
 
Syftet med att identifiera risker utifrån kravspecifikationen på ITT Flygt är att fånga upp de 
risker som är unika för det specifika produktutvecklingsprojektet. Identifieringen av dessa 
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risker ska möjliggöra att kravspecifikationen ska uppfyllas på bästa sätt. Precis som 
checklistan är identifiering av risker utifrån kravspecifikationen en del av TRIM och ska 
fokusera på de risker som är kopplade till kravspecifikationen. Genom analyser av varje 
enskilt krav kan risker hittas kopplade till kravet. Hur denna identifiering av risker utifrån 
kravspecifikationen ska gå till beskrivs stegvis nedan: 
 
1) Det första som görs vid identifiering av risker är att kategorisera de krav som ska uppnås. 

Det kan vara tekniska risker, säkerhetsrisker, ekonomiska risker, ergonomiska risker etc. 
Detta görs för att underlätta att analysera och åtgärda riskerna. 

 
2) Ta varje krav för sig och gå igenom följande punkter: 

a) Kan detta krav uppnås riskfritt? Om ja behöver resterande frågor ej besvaras. 
b) Beskriv kort hur kravet ska uppnås? 
c) Vilka risker kan uppkomma kopplade till kravet? 
d) Vilka risker kan uppstå med den/de som ska säkerställa kravet?  

 

6.4 Projekttidssimulering 
En viktig del i TRIM är att analysera den projektplan som upprättats. Detta görs genom att 
projektet bryts ner på aktivitetsnivå i en WBS. WBS:n ligger till grund för en Monte Carlo-
simulering där varje aktivitet tillsätts en triangelfördelning och tre olika värden vilka 
beskriver fördelningens form. De värden som ska finnas med är den minsta tiden, den 
förväntade tiden och maxtiden för att varje aktivitet ska kunna genomföras.  
 
Syftet med att göra en Monte Carlo-simulering på tidplanen är att ge projektledaren och 
projektbeställaren en rimlig uppskattning av när ett projekt kan förväntas slutföras. Detta ger 
ett bättre argumentationsunderlag till varför en projektplan bör ta en viss tid. Vilken risknivå 
en projektplan bör läggas på är beroende på vilken utmaning som anses lämplig i projektet. 
Det är viktigt att projektplanen är uppnåelig men samtidigt måste den innehålla en viss 
utmaning annars infinner sig ofta tidsbrist ändå i slutändan. Därför är det viktigt att ITT Flygt 
hittar en nivå vilken passar företaget.  
 
När en simulering är utförd är det viktigt att den information som tas fram återförs till den 
ursprungliga tidsplanen. Ett bra sätt att använda de resultat som fås fram är att bestämma 
buffertar i projektet. Till exempel kan en tidsplans aktiviteter planeras att ha en chans på 50 % 
att lyckas medan projektets milestones läggs på 80 % chans att lyckas på så sätt kan en buffert 
på 30 % byggas in i planen för att säkra att leveranser inom projektet finns tillgängliga vid 
planerade tillfällen. Vilka nivåer som lämpar sig bäst är kopplat till vilken utmaning som 
anses lämplig i projektplanen. Nivån bör även anpassas till vilken svårighetsnivå som finns i 
projektet. Mer tid bör ges ett projekt där det i förväg är känt att det kommer ske 
teknikutveckling.  
 
Ett annat syfte att göra simuleringar av projekt i TRIM är för att analysera vilka aktiviteter 
som är mest kritiska för projektets utfall. Det simuleringen gör är att den plockar ut de 
aktiviteter som är vanligast förekommande på projektets kritiska linje. Detta ger 
projektledaren en uppfattning över vad det är i projektet som har störst betydelse för den 
totala tiden. Utifrån detta bör dessa aktiviteter analyseras. Två frågor bör ställas till varje risk: 
 

• Finns det några risker kopplade till denna aktivitet? 
• Finns det något alternativt arbetssätt till aktiviteten för att korta ner projektets ledtid? 

 



Risker som kan kopplas till de kritiska aktiviteterna förs in i riskmatrisen. Att titta på de 
kritiska aktiviteterna vid identifiering av risker fyller ett speciellt syfte. Att gå igenom varje 
aktivitet i en WBS för att analysera vilka risker som kan finnas skulle innebära ett stort arbete. 
Om riskidentifikationen istället är fokuserat på de kritiska aktiviteterna blir riskanalysen inte 
lika omständlig och tidskrävande. Många gånger är det slöseri med resurser att försöka 
identifiera alla risker inom ett projekt. 
 
Det är även i de kritiska aktiviteterna som resurser i första hand ska finnas tillgängliga. Till 
exempel om det i ett visst skede i ett projekt finns otillräckliga resurser för alla parallella 
aktiviteter är det aktiviteterna på den kritiska linjen som i första hand ska tilldelas resurser. 
Genom att arbeta på detta sätt fås en mer fokusering på den kritiska linjen och därmed 
projektets ledtid.  
 

6.5  Riskanalysmatrisen 
En riskmatris syfte är att samla ihop och kvantifiera projektets risker. I de intervjuer och 
företagsbesök som gjorts under detta examensarbete återkommer vikten av att hålla 
riskanalysen på enklast möjliga nivå. Detta bör göras eftersom riskanalysen annars blir väldigt 
tidskrävande och projektgruppen kan tappa intresset. Eftersom de flesta antaganden i en 
riskmatris görs på subjektiva bedömningar menade Scania att riskmatrisen förlorade värde om 
den var allt för komplex. Utifrån detta har ITT Flygts riskmatris, se bilaga 5, modifierats för 
att den ska vara så enkel som möjligt att använda. Den matris som rekommenderas till flygt 
innehåller endast 5 olika kolumner, se figur 16. 
 

Figur 16. Grundmall för riskmatris rekommenderat till ITT Flygt. I kolumn tre bedöms vilken 
påverkan risken har på projektet i en skala från ett till fem. Fem innebär mycket stor 
påverkan och ett betyder minimal påverkan. I kolumn fyra bedöms riskens sannolikhet att 
inträffa i en skala från ett till fem. Fem innebär mycket stor sannolikhet att inträffa och ett 
innebär minimal chans att inträffa. Produkten av påverkan och sannolikheten bildar riskens 
riskfaktor som är ett mått på hur allvarlig risken är. 
 
Anledningen att riskmatrisen inte innehåller någon kolumn för att tillsätta en åtgärd för att 
hantera riskerna är för att detta görs i ett senare skede. Att hitta åtgärder till alla risker är både 
tidskrävande och resursslösande. Istället analyseras bara riskernas riskfaktor. De risker som 
får en hög riskfaktor arbetas det vidare med och handlingsplaner skapas. 

6.6  Handlingsplaner 
Tanken med att det skapas ett speciellt dokument med handlingsplaner är att det endast är de 
risker med höga riskfaktorer som behandlas, vilket sparar tid. Dessutom ger det möjligheten 
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att beskriva tänkta åtgärder till riskerna mer utförligt än om det ska finnas i en kolumn i 
riskmatrisen. För varje risk ska det finnas fyra punkter beskrivna i handlingsplanen: 
 

1. Typ av isk  
2. Riskansvarig: Genom att det finns en tydlig ansvarig till varje risk är det inga 

tveksamheter på vem som ska övervaka om risken blir aktuell och driva igenom 
åtgärden för att undvika eller minska riskens påverkan på projektet 

3. Åtgärd: Åtgärden ska vara utförligt beskriven där konkreta förslag på hur risken ska 
elimineras finns med 

4. Tid för riskhantering: Här anges det när en viss risk blir aktuell under projektet och 
ska övervakas. Ett datum bestäms även då risken ska vara åtgärdad så att den inte 
längre är ett hot mot projektet. 

 

6.7 TRIM i ITT Flygts produktutvecklingsprocess  
TRIM är anpassat för att identifiera risker mellan TG2 och TG4 i ITT Flygts 
produktutvecklingsprojekt, se figur 17. Riskanalysen görs i förstudiefasen vilket är mellan 
TG1 och TG2. Genom att den görs vid denna tidpunkt finns det en grundläggande kunskap 
om vilken omfattning projektet kommer att ha. I samband med fasövergången då TG3 
inträffar ska processen itereras då det kan tillkomma nya personer till projektet med nya 
infallsvinklar på problem.  

TG2 TG4 TG3 TG5 

Market- 
Analysis 

Business 
Case 

Feasibility 
Study 

Productification 
Process 

Serial 
Production 

TG0 TG1 

 
. Förenklad processbild över ITT Flygts produktutvecklingsprojekt Figur 17

 

6.8 Analys och diskussion av TRIM 
Det som varit grunden vid skapandet av TRIM är att identifieringen av risker ska ske genom 
ett systematiskt tillvägagångssätt. Detta ska ske med stöd av olika dokument kopplade till 
projektet likväl som av en simulering på projektplanen. Som nämns i teorin är användandet av 
dokument såsom kravspecifikation och checklistan till för att de antaganden som görs 
angående projektets risker inte bara bygger på subjektiva chansningar [3]. I TRIM används en 
checklista innehållande sedan tidigare vanligt återkommande risker, kravspecifikationen och 
en simulering av ett projekt nerbrutet i aktivitetsnivå. Checklistan finns med för att den ska 
lyfta fram de problem som återkommer. Genom att en risk finns på checklistan är det tänkt att 
det ska analyseras hur arbetssättet kan förändras. För om en risk finns med på checklistan är 
den inte specifik till ett visst projekt utan det ligger troligtvis något fundamentalt fel i 
arbetssätet vilket gör att risken ständigt återkommer. Genom att försöka hitta grundorsakerna 
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till problemen som återfinns på checklistan undviks att riskernas symtom hela tiden 
behandlas. Detta är något som bör undvikas i riskhantering då grundproblemen kommer att 
förbli olösta och kräva tid och resurser om och om igen [12]. 
 
Anledningen att kravspecifikationen ska vara med som stöd vid riskidentifikationen är för att 
det är här möjligheten finns att hitta ett projekts unika egenskaper. Till exempel om en pump 
ska tillverkas för en viss marknad kan detta lyftas fram av en kravspecifikation. Sedan kan det 
analyseras om den speciella marknaden kommer att ställa några speciella krav på pumpen 
som kan innebära risker. En annan fördel med att använda kravspecifikationen vid 
riskidentifieringen är att den fokuserar på det som verkligen är viktigt i projektet [14]. Detta 
gör att kravspecifikationen är ett gott komplement till checklistan för att hitta de för ett 
projekt specifika risker. 
 
En viktig del av TRIM är att göra en projektsimulering. Detta görs i två syften. Dels för att 
kunna göra en rimlighetsbedömning av den tidplan som har gjorts för projektet och dels för 
att hitta kritiska aktiviteter inom projektet. Den simulering som ska ske är en Monte Carlo 
simulering som bygger på att ett projekt brutits ner på aktivitetsnivå i en WBS. Genom att 
titta på vilka aktiviteter som hamnar mest frekvent på den kritiska linjen kan man avgöra vad 
det är i projektplanen som troligtvis kommer att avgöra projektets slutdatum. Ett tips för att 
hitta risker är att ett projekt bryts ner i en WBS och att varje element sedan analyseras för att 
hitta tänkbara risker [5]. Detta är en bra tanke i teorin men som blir alltför tidskrävande i 
praktiken. Enligt den intervjuade metodansvarige på Scania, blir ett alltför omfattande 
riskanalysarbete för resurskrävande mot vad det ger tillbaka. Om varje element i en WBS 
analyseras så kommer det ge ett så stort antal risker att de blir omöjliga att hantera och 
kontrollera. Därför är TRIMs metod bra, där en simulering av ett projekt visar vilka till 
exempel de 20 mest kritiska aktiviteterna är, och att dessa sedan analyseras för att hitta de 
risker som finns hos dessa aktiviteter. På detta sätt används den teori med att analysera risker i 
en WBS aktiviteter, fast den blir mer praktisk användbar genom att bara det som är kritiskt för 
projektet analyseras. Genom att en Monte Carlo simulering väljer vad som bör analyseras blir 
valet mindre subjektivt än om en projektgrupp direkt skulle gå in i en WBS och avgöra vilka 
element som var mer kritiska än andra. Dock måste det poängteras att de indata som förs in är 
subjektiva men själva valet av kritiska element väljs genom simulationen på statistiska 
grunder.  
 
En annan stor nytta Monte Carlo-simuleringarna ger är sannolikheter på olika projekttider. 
Detta är något som är nyttigt vid planering och styrning av en totalprojektportfölj. Det som är 
viktigt här är att de resultat som fås speglar verkligheten. För att de ska kunna göra detta är 
det avgörande att de indata som matas in i modellen är korrekta. Alltså blir det viktigt att ITT 
Flygt sparar utfall från aktiviteter och för dessa vidare genom uppdateringar av data mellan 
projekt. Simuleringsmodellen kommer att vara starkt beroende av ITT Flygts förmåga att 
underhålla den indata man har uppdaterat. 
 
Rent allmänt är TRIM i teorin en bra metod för att hitta risker inom ett projekt. Dock är det 
svårt att uttala sig om hur TRIM fungerar rent praktiskt då modellen ännu inte är testad. 
Genom att använda TRIM fångas risker upp på en bred front, dels analyseras återkommande 
risker med hjälp av checklistan och mer unika risker med hjälp av kravspecifikationen. Dels 
används en simulering för att hitta de kritiska delarna under ett projekt och med stöd av den 
kunskapen kan det analyseras var de finns för risker inom dessa delar. Sedan ges också en 
risknivå på den tidplan som uppförts, vilka chanser det finns att den uppnås och om den 
överhuvudtaget är rimlig. TRIM är en metod som kan fungera bra, men den ställer vissa krav 
på att ITT Flygt lär sig ta vara på kunskaper från tidigare projekt för att kunna hålla 
checklistan och indata till simuleringar uppdaterade. Omvänt kanske det också kan sägas att 
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TRIM öppnar ögonen för att det finns nytta av att föra över information mellan projekten och 
det kan till och med enligt oss bli ett verktyg som tvingar dem att börja göra det. 
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7. Diskussion & Rekommendationer för Vidareutveckling 
Som framgått från intervjuerna är ITT Flygts riskanalysarbete indelat i 3 områden: 
 

• Produkten 
• Konstruktionen  
• Projektet 

 
Det TRIM riktar in sig på är riskanalys för projektet. Som det är idag upplevs detta vara ITT 
Flygts svaga sida eftersom det inte finns något strukturerat arbetssätt och det många gånger 
görs en nästan obefintlig riskanalys. Varför det är på detta sätt bottnar troligtvis i de anställdas 
inställning till riskanalysen. I och med att de inte riktigt förstår betydelsen och vad som finns 
att vinna med en riskanalys, uppfattas detta ofta som ett onödigt och tidskrävande arbete vid 
sidan om det ”riktiga” projektet. 
 
Genom att använda sig av TRIM som modell vid identifiering av risker för utvecklingsprojekt 
inför ITT Flygt ett systematiskt och mer strukturerat arbetssätt än den riskanalys på projekt 
som bedrivs idag. Genom att göra detta så ökar inte bara möjligheten att hitta risker utan det 
ger även ett mer standardiserat arbetssätt där riskanalyser görs på samma sätt i alla projekt. 
Genom att ha ett standardiserat arbetssätt underlättas dokumentationen i projekten. Som det är 
nu så ser dokumentationen från projekten olika ut och det är då svårt att plocka ut vad som är 
relevant information och vad som inte är det.  

7.1 Uppföljning och hantering av identifierade risker 
Att identifiera risker är en väldigt viktig del för att på ett effektivt sätt hantera risker inom ett 
projekt. Lika viktigt som att identifiera riskerna är det att följa upp dem och att det finns 
åtgärdsplaner för att antingen minska dess påverkan eller dess sannolikhet att inträffa. För att 
ITT Flygt ska kunna få mer effektiva projekt måste en tydlig plan för hur detta ska göras 
inrättas. En bra teknik för uppföljningen av risker är att en riskansvarig tillsätts till varje risk. 
Denna person är lämpligen någon som ska utföra det arbete vilket risken förekommer i. Ett 
sätt att strukturera riskidentifieringen är att dela upp de olika riskerna i riskkategorier [6]. 
Detta kan vara en lämplig nivå att lägga ut riskansvar på. Det vill säga att det finns en 
riskansvarig för varje riskkategori. Ofta ligger det slutliga ansvaret för att projektet lyckas hos 
projektledaren men ofta blir det för mycket att hålla reda på för projektledaren om han/hon 
ska övervaka alla identifierade risker inom projektet. Det är även lättare för den som arbetar 
med en riskfylld uppgift att upptäcka tidiga varningssignaler för att en risk kan komma att 
falla ut.  
 
Förutom att ha en tydlig ansvarig för varje risk bör riskerna vara tidsbestämda. Med det 
menas att det redan i analysfasen bestäms vid vilken tidpunkt en risk blir aktuell att följa upp 
och till vilken tidpunkt risken ska vara åtgärdad. Ett vanligt fel många företag gör, är att 
genomföra en riskanalys vid start av projekt/arbete för att sedan inte gör någon uppföljning 
förrän i slutet av projektet [5]. På Volvo är all uppföljning som görs tidsbestämd. Genom att 
göra detta lyfts uppföljningsarbetet in som en naturlig del av produktutvecklingsprocessen. 
Det måste vara lika viktigt att hålla koll på risker som att utföra det vanliga arbetet. På så sätt 
kan onödiga loopar undvikas. Det sker naturligtvis en kontinuerlig undermedveten 
riskhantering under projektets gång där problemlösandet inom projektet är en form av 
riskhantering. Problemet med detta sätt är att den hela tiden sker när en risk redan fallit ut. 
Genom att det finns en tydlig plan för när och av vem en risk ska följas upp sker arbetet på ett 
mer förebyggande sätt. 
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Ett annat problem som har framkommit genom intervjuer på ITT Flygt är att det ofta inte 
finns några tydliga handlingsplaner för att hantera identifierade risker. När handlingsplaner 
inrättats är det också väldigt viktigt att de dokumenteras på ett bra sätt så att de blir 
lättillgängliga för alla projektmedlemmar. Genom att föra en bra dokumentation över ett 
projekts risker och de handlingsplaner som tagits fram är det enkelt att utvärdera vad som 
fungerat bra i ett projekt och vad som behöver förändras [3]. Ofta har en risk identifierats som 
ändå ställer till förseningar senare under projektet. Detta kan mycket väl ha att göra med att 
det inte finns någon tydlig uppföljning eller att det inte finns någon plan för att hantera risken. 
Meningen med att göra en riskanalys är att hitta lösningar som gör att de identifierade 
riskerna inte får en avgörande påverkan på projektet eller att dess chanser att uppstå minskar.  
 
En av de stora riskerna inom ett produktutvecklingsprojekt är att de kommer att finnas 
teknikutveckling inom ramen för projektet. Det vill säga att projektet förlitar sig på 
outvecklad teknik. Detta är något som i största mån bör undvikas, men som dock är väldigt 
vanligt. På ITT Flygt finns helt enkelt inte resurser till att helt hålla isär teknik- och 
produktutveckling. Ett sätt att minska risken med teknikutvecklingen är att göra som Toyota. 
Toyota använder sig av alternativa ”på hyllan” lösningar [9]. Det vill säga att det finns 
alternativa lösningar som fungerar sedan tidigare. Problemet med detta är att dessa kan 
innebära att inte projektkraven kan uppnås på önskat sätt. Det är också en resursfråga att 
kunna hålla med alternativa lösningar. 
 
För att sammanfatta är det viktigt att ITT Flygt när en risk väl är identifierad:  

• Utser en tydligt ansvarig för risken 
• Skapar en tydlig åtgärdsplan 
• Tidsbestämmer risken 

 

7.2 Vikten av förstudier och skillnader mellan krav och önskemål 
En viktig faktor för ett projekts möjlighet att lyckas är att det gjorts en ordentlig förstudie över 
vad som är möjligt och vilka begränsningar som finns. Många risker kan i denna fas 
upptäckas. Det är i denna fas som ett projekt kan läggas ner om riskerna anses vara för stora 
utan att det innebär alltför stora förluster för företaget. En sådan risk som bör utvärderas är i 
vilken omfattning det behöver ske teknikutveckling i projektet. Visar det sig att den är alltför 
omfattande kanske det borde beaktas att lägga projektet på framtiden för att invänta tekniken. 
Om det ändå anses lämpligt att starta projektet finns det i alla fall en medvetenhet om att detta 
kan innebära stora problem och att projektet därför bör planeras därefter. 
 
Som nämns i avsnitt 2.3 är kravspecifikationen ett bra hjälpmedel för att hitta risker [3]. Till 
exempel om det finns krav där det krävs teknikutveckling och det inte finns planerad tid för 
att göra detta så är det en uppenbar risk i projektet. Från intervjuer med projektledare på ITT 
Flygt framkommer det att ITT Flygt är dåliga på att skilja mellan krav och önskemål i 
kravspecifikationen. Ofta finns en specifikation med krav som inte tas på alltför stort allvar. 
När en ny pump utvecklas görs ofta olika kompromisser på initiala prestandakrav. Här är det 
viktigt att inse att om det ska ske teknikutveckling i projektet bör vissa krav hellre ses som 
önskemål. De krav som sätts upp måste gälla och vara de mål projektet strävar efter. Om inte 
kraven är tydliga innebär det även att det blir svårt att utvärdera ett projekts framgång ur ett 
genomförandeperspektiv.   
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7.3 Implementering och acceptans i organisationen 
För att få den metod som tagits fram att fungera är det väldigt viktigt att den implementeras 
på ett bra sätt så att den passar ITT Flygts produktutvecklingsprocess. Annars kommer den 
snabbt att flyta i ett tomrum för att sedan glömmas bort. För att implementeringen ska kunna 
fungera och att den ska vara användbar måste det finnas en acceptans i företaget. Detta kan 
vara den allra viktigaste faktorn för att TRIM kan bli framgångsrik. Det gäller att i första hand 
få andra delar av organisation än bara Projektledningsavdelningen (RPP), se bilaga 6, att 
godta den modell som används för simuleringar av projekt. Det är väldigt bra att kunna visa 
upp ett sannolikt utfall på en projekttid som beslutsunderlag för att kunna övertyga 
medarbetarna. Metoden måste vara accepterad i organisationen för användas. 
 
Det är viktigt att det finns ett tålamod för TRIM då det är en metod som vässas med tiden som 
den används. Både de värden som ligger till grund för simuleringen och checklistan måste ses 
som levande och i kontinuerlig förbättring. TRIM är varken den ingående data i 
simuleringarna eller det som står i checklistan, utan en metod och ett arbetssätt för att på ett 
strukturerat sätt identifiera risker. 
 

7.4 Kunskapsöverföring och uppdatering av WBS 
En av grundtankarna med TRIM är att riskanalysarbetet ska vara standardiserat och bedrivas 
på samma sätt i alla produktutvecklingsprojekt som drivs på ITT Flygt. Genom att göra detta 
underlättas kunskapsöverföringen på grund av att det genereras samma typ av dokumentation 
i varje projekt. En av svårigheterna idag är att hitta information om tidigare projekt, eller 
rättare sagt det är svårt att veta vilken information som är relevant. För att en 
simuleringsmodell ska vara tillförlitlig måste den data som matas in representera verkligheten 
[12]. Därför blir det avgörande hur data från slutförda projekt sparas och tas hand om. 
 
Det är även viktigt att hitta ett fungerande sätt att spara data för att kunna uppdatera och 
underhålla den WBS som ligger till grund för TRIM som metod. Att tro att det blir rätt från 
första början är ganska naivt. ITT Flygt måste känna sig för vart efter erfarenhet insamlas 
vilken nivå arbetet ska ligga på. Det är även viktigt att risker dokumenteras på ett bra sätt för 
att kunna hålla checklistan uppdaterad. Samtidigt bör ett ständigt arbete förekomma för att 
utveckla produktutvecklingsprocessen för att bygga in en robusthet mot de risker som finns på 
checklistan. 
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8. Slutsatser 
Införandet av MS Project kommer att innebära förändringar för ITT Flygt i planeringsarbetet 
för produktutvecklingsprojekt. Den stora utmaningen ligger i om det nya sättet att planera 
kommer att få fotfäste på företaget. Det är viktigt att sälja idén och visa vilka fördelar MS 
Project kan innebära.  
 
Monte Carlo-simulering som görs för att bedöma sannolika utfall av projekttider är en metod 
som är väl lämpad för ITT Flygts behov. Den är på inga viss exakt men ger i detta fall en 
mycket god bild av verkligheten. Dock poängteras vikten av att de värden över medeltider för 
varje aktivitet finns som till WBS:n, och som även fungerar som indata i simuleringen, 
ständigt hålls uppdaterade. Simuleringen kan i sig inte hitta risker, men med hjälp av Monte 
Carlo-simuleringen kan projektets kritiska aktiviteter hittas. Dessa aktiviteter kan  analyseras 
för att se om de finns risker kopplade till dem. Slutsatsen är att Monte Carlo-simuleringar är 
användbara vid riskidentifikation. 
 
TRIM är ett steg i rätt riktning för att säkra de utsatta projekttiderna och för att kunna arbeta 
så riskfritt som möjligt under projektets gång. TRIM kommer att komplettera riskarbetet som 
utförs på ITT Flygt idag. Tack vare checklistan tar företaget vara på kunskap om 
återkommande problem som uppstått i tidigare projekt. Detta är en typ av kunskapsöverföring 
som många företag vill göra men aldrig orkar genomföra. Dokumentation görs men används 
sällan när ett projekt påbörjas. Därför är checklistan bra för att den tar ut det som är viktigt 
och väsentligt att ha koll på vid projektstart. 
 
TRIM kommer att täcka det tomrum som ITT Flygt idag känner att företaget har när det gäller 
ett strukturerat arbetssätt vid riskanalysen av projekt. ITT Flygt är bra på att identifiera risker 
som berör produktsäkerhet och konstruktion. TRIM kan innebära att även kvalitén på 
riskhanteringen av projekt höjs. TRIM har alla möjligheter att lyckas som arbetsmetod på ITT 
Flygt om den accepteras inom organisationen. Om ITT Flygt vill, kommer TRIM att kunna bli 
det nya arbetssättet vilket innebär att projekttider på ett bättre sätt än idag kan förutses och 
hållas. 
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Bilaga 1. – Intervjufrågor 
 
Frågor till intervjuer med projektledarna på ITT Flygt 
 
 
Allmänna frågor 

1. Vad är dina personliga erfarenheter av riskhantering inom ITT Flygt? 
2. Hur ser du på osäkerheter inom projekt? 

a. Är osäkerheter inom projekt ansedda som risker eller behandlas de även som 
en tänkbar möjlighet? 

3. Vilka är involverade i riskhantering inom projekt? 
4. Hur bedrivs riskarbete på ITT Flygt idag, ge exempel på eventuella metoder/ tekniker? 
5. Hur upplever du att uppföljning i projekt sker för att kontrollera att projekttiden följs? 
 
 
Konkreta frågor 
6. Vilka var de 3 senaste projekten som passerat TG 4? 

a. Vilka var de 3 största anledningar till försening? 
b. När i projektet inträffade dessa problem? 
c. Hur lång försening blev det för varje problem? (veckor, månader….) 
d. Hur behandlas dessa risker? 
e. Vad gjordes för att åtgärda problemen/riskerna? 
 

 
7. Finns det några risker som du anser är återkommande från projekt till projekt? 



 58 
 



Bilaga 2. – Risker i produktutvecklingsprojekt 
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Projekt Försening Tid 
(mån-
ader) 

Orsak När? 

2620 PAR - G 4 Seg process Innan TG2 
2620 Leverens 2 Byte leverantör Innan TG2 
2620 Csa prov 1 Bortglömt Innan TG4 
2620 Verktygstrimning 1 Sen leverans Innan TG3 
2610 PAR - G 2 Seg process Innan TG2 
2610 Verktygstrimning 1 Sen leverans Innan TG3 
2610 Effekt spridning  Bristande kunskap Efter TG5 
0158 Gjuteriet 4 Överbelastning TG2 - TG3 
0158 Omkonstruktioner 3  TG2 - TG3 
0158 Resurser 2 Hög omsättning av 

personal 
TG2 - TG3 

3171 Ex-prov 2 Prioriteringar från 
företaget som gör 
proverna 

TG3 - TG4 

3171 Tätningsproblem 
uppmärksammades 
för sent 

1 Dåliga fältprover TG2 - TG3 

3171 Omkonstruktion av 
tätningsmontage 

2 Bristande kunskap vid 
projektstart 

TG2 - TG3 

3153 Tätningsproblem 6 Bristande kunskap vid 
projektstart 

 

3153 Omkonstruktion av 
tätningsmontage 

2 Bristande kunskap vid 
projekt start 

TG3 - TG4 

3153 Outvecklade 
tillverkningsmetoder 

3 Dåliga förkunskaper 
mellan marknadskrav 
och tillverkningsteknik 

TG2- TG3 

3301 Felaktiga fältprover 24 Felbearbetade axlar  
3301 Vibrationer 18  Låg egentyngd  
0154 Felmätningar vid 

provning 
4    

0154 Ändringar i 
grundgeometri 

4  Dåliga tester  

0154 Dåliga värden från 
provriggar i Lindås 

2-3  Läckage och dålig 
kalibrering 

 

3240 Omkonstruktioner  Förbisåg krav från USA 
Marknad 

 

3240 Ingen konstruktör  Pension  
3240 Dåliga toleranser  Svårt att gjuta pumphus  
5150 Tillverkning  Gjuteri brann ner  
5150 Produktproblem  Slitage på oljebotten  
5150 Omkonstruktion  Stora slitage vid tester  
5150 Tillverkning  Hög beläggning  
5150 Tillverkning  Högre hårdhet än man 

räknat med 
 

5150 Omkonstruktion  Dålig konstruktion med 
limmad kon 

 

3171 Dåliga fältprover  Fick dålig data från 
pumpar utomlands 

 

3171 Dåliga fältprover  Två brända motorskydd  
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Bilaga 3. – Aktivietstider 
 

TG 2 
Hus 1 Hjul 2 

Aktivitet Tid i dagar Aktivitet Tid i dagar 

  
Optimit-
siskt 

Förvä-
ntat 

Pessimi-
stiskt   

Optimi-
stiskt 

Förvä-
ntat 

Pessim-
istiskt 

Anskaffa 
utfallsprov 1 70 105 175 

Tillverka 
modellutrustning 14 42 84 

Uppmätning 3,5 7 14 Provgjutning 1 14 28 70 
Bearbetning  7 14 28 Uppmätning 3,5 7 14 
        Bearbetning 7 14 28 
                

Gen 1 
Tillverknings- 
genomgång 1 7 14 28 

Tillverknings- 
genomgång 1 7 14 28 

                
Hus 2 Hjul 2 

Ritningsändrin
gar 7 14 28 Ritningsändringar 0 7 28 
Anskaffa 
utfallsprov 2 35 70 140 

Ändringar 
gjutberedning 0 14 42 

Uppmätning 3,5 7 14 Modelljusteringar 0 14 70 
Bearbetning 7 14 28 Provgjutning 2 14 28 70 
        Uppmätning 3,5 7 14 
        Bearbetning 7 28 70 
                

Gen 2 
Tillverknings- 
genomgång 2 7 14 28 

Tillverknings- 
genomgång 2 7 14 28 

                
Hus 3 Hjul 3  

Ritningsändrin
gar 0 7 28 Ritningsändringar 0 7 28 
Släppa 
ritningar  3,5 7 14 Släppa ritningar  3,5 7 14 
                

TG 3 
Hus 4 Hjul 4 

Anskaffning av 
detalj 28 42 56 Gjutning 14 28 70 
Uppmätning av 
detalj 3,5 7 14 

Uppmätning 
gjutning 3,5 7 14 

Bearbetning 14 28 56 Bearbetning 7 14 28 
Godkänna 
detalj 3,5 7 14 Ritningsändringar 0 7 28 
Vård av 
datorsystem 3,5 7 14 Godkänna detalj 3,5 7 14 
                

TG 4 
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Bilaga 4. – Beräkning av väntevärdet och 
standardavvikelsen 
 
Väntevärdet och standardavvikelsen kan beräknas numeriskt. Det som behövs för att gör detta 
är antalet observationer, n, för det som ska beräknas samt observationernas max-, medel och 
minvärdet. Max-, medel- och minvärdet motsvarar tre olika utfall som kan uppkomma under 
ett visst antal observationer. Det som först görs är att väntevärdet uppskattas numerisk för en 
standardiserad normalfördelning och användes sedan för att beräkna standardavvikelsen. Det 
går till på följande vis:  
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Beroende på antalet observationer n  som utförts varierar värdet på väntevärdet stort då  är 
litet och marginellt vid stora . Väntevärdet, 
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En , som beräknas med formeln ovan kommer 

sedan att användas i beräkningen av standardavvikelsen. Denna beräkning går till på detta 
sätt: 
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. av skattningen är  )(2/ dvs. )(2 av skattningen är  Detta
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Här nedan följer ett exempel på beräkning av standardavvikelsen. Det som behövs poängteras 
är att väntevärdet skattas som medelvärdet och inte som det numeriska väntevärdet som 
beräknades med hjälp av antalet observationer. 
 
Exempel: 

. av  skattning  rdesriktigen vänteväär  som  78.2
5387.12
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)(2
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och 15* ,skattar t Medelvärde  15.00.  medelvärdeoch 
18.57   värdestörsta  10.00,  värdeminsta  erhölls  fördelning-),(en från ner observatio 10 Av

σ

μμ
σμ

=
×

=

=
=

XE

Nn

 
 

 64 
 



Bilaga 5. – ITT Flygts riskmatris 
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Bilaga 6. – ITT 
Flygtorganisationsschema 
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