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Sammanfattning

I det här examensarbetet har jag försökt att titta på hur svenska företag jobbar med att följa upp och 
mäta resultatet av effektiviseringsprojekt. Hur duktig är man generellt med detta? Avslutar man bara ett 
projekt och hoppar vidare till nästa, eller tar man tid att undersöka hur lyckat eller misslyckat projektets 
resultat föll ut? Om man nu brister i uppföljningsarbetet, vad beror det på? Den typen av frågor kommer 
jag att försöka besvara så gott det går i det här arbetet.

Studien är baserad på en rad intervjuer med personer som jobbar eller har jobbat med någon typ av 
effektiviseringsprojekt. Jag har inte begränsat till en viss typ av företag eller typ av effektivisering, utan 
försökt att göra en så generell studie som möjligt
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Abstract

In this thesis I have tried to look at how Swedish companies works with following up and measuring 
results from effiency improvement projects. How good are they, in general, in doing this? Do they just 
finish a project and the move on to the next thing, or do they take some time to investigate how well 
the result became? If they aren’t so good at doing this, what is then the reason for that? These kinds of 
questions are the ones I will try to answer in this thesis the best I can.

The study is based on severel interviews with people that works or have been working with an effiency 
improvement project of some sort. I have chosen not to limit myself to a certain kind of business or type 
of efficiency improvement and rather tried to make the study as general as possible. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Ett projekt kan definieras på lite olika sätt, men en återkommande princip är att man ställer upp mer 
eller mindre tydligt avgränsade mål som man sedan arbetar mot. I syfte att förbättra och utveckla 
verksamheten kan det ibland finnas behov att genomföra olika typer av förbättringsprojekt eller andra 
effektiviseringsinsatser. Man ställer således upp mål med avseende på att förbättra effektiviteten i 
någon mening, men hur följer man upp de mål som man inledningsvis har ställt upp? Det tänkte jag 
försöka titta lite närmare på i den här uppsatsen.

1.2 Syfte
Uppföljning. Tänk på att projektet inte slutar med avrapportering, det är bara ett steg i 
processen. Det är oftast uppföljningen och förvaltningen som så småningom avgör om ett 
projekt ses som lyckat eller inte1.

Det anger Cecilia Wallström och Lars Wannebo som ett av de tre viktigaste tipsen för att lyckas med ett 
projekt. De har skrivit en magisteruppsats som avhandlar projektstyrningsmodeller och hur hjälpsamma 
de faktiskt är, eller om de kan vara en börda för företag i deras arbete med projekt.

Detta uppdrag är beställt av CANEA - ett konsultföretag inom strategi, organisation och effektivisering -
och syftar till att genomföra en kvantitativ studie av ett antal stora och medelstora företag för att 
kartlägga hur arbetet med definition av mätbara mål och uppföljning av effekter går till i praktiken och 
vilka kriterier arbetet följs upp på. Arbetet skall resultera i en bild av en generell successrate för denna 
typ av projekt. Då CANEA arbetar med bl.a. effektivisering, så ville de att denna undersökning skulle ge 
vägledning i hur man kan förbättra sitt effektiviseringsarbete genom att kontrollera och följa upp. 

I dagens snabbt rullande ekonomi finns det ibland för lite tid till reflektioner och utvärdering av 
genomförda insatser och projekt, samtidigt som det finns behov av att veta att det man gör är lönsamt 
och meningsfullt så att man inte bara jagar sin egen svans. I den här uppsatsen kommer jag att försöka 
ta reda på om och hur svenska företag jobbar med att mäta och följa upp resultaten av genomförda 
effektiviseringsprojekt. Jag kommer även att försöka identifiera bristerna och vanliga fallgropar i 
uppföljningsarbetet, samt ta reda på om det finns metoder och modeller som har visat sig fungera 
bättre än andra och varför. 

1.3 Frågeställning
Hur arbetar företag och organisationer med att utvärdera effekterna av sitt effektiviseringsprojekt och 
hur väl fungerar detta arbete?

1.4 Avgränsningar

1.4.1 Vad är ett effektiviseringsprojekt?
Detta kanske låter som en banal fråga, men faktum är att det finns många sätt att definiera ett 
effektiviseringsprojekt. Man kan använda andra termer som ”förbättringsprojekt”, ”förändringsprojekt” 
eller ”omorganisering”. Alla termer beskriver ju lite olika varianter av samma sak, men det varierar från 

                                                            

1Wallström, Cecilia & Wannebo, Lars (2005). Projektstyrningsmodeller: Effektiva hjälpmedel eller dämpande 
regelverk? Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Universitet



person till person vad man tolkar in i dessa ord. Jag har t.ex. vid ett antal tillfällen när jag har frågat 
projektledare om vad de har jobbat med för typ av effektiviseringsprojekt, fått svar som ”nja, vi har 
jobbat mer med förändringsprojekt/effektiviseringsinsatser/etc.”, där det visat sig att deras definition 
skiljer sig lite från min. 

Jag har allt som oftast använt mig av ordet ”effektiviseringsprojekt”, men det som jag avser är någon typ 
av insats vid sidan av den vanliga verksamheten som syftar till att förbättra densamma. Jag har valt att 
inte titta på någon enskild typ av effektivisering/förbättring/förändring utan det kan vara med avseende 
på kostnad, tid, kvalitet, etc. Jag har istället valt att titta på det generella arbetet med uppställning av 
mål och delmål och hur man arbetar med att se till att de följs upp. 

1.4.2 Val av företag
I mitt beställningsuppdrag stod det att det var effektiviseringsarbeten vid ”stora och medelstora 
företag” som denna studie var tänkt att fokusera på. Jag behövde alltså bestämma mig för vad som var 
ett litet, medelstort respektive stort företag. Det finns, lite grovt räknat, två sätt att mäta storleken på 
ett företag: det ena är omsättningen, det andra är antalet anställda. Dessa går väldigt ofta hand i hand, 
men kanske inte alltid nödvändigtvis.  

Min första tanke var att gå efter Stockholmsbörsens definition av Mid Cap och Large Cap, som då bygger 
på företagens omsättning. Detta skulle dock innebära att jag antingen bara skulle kunna titta på 
börsnoterade bolag, eller att jag skulle behöva sitta och läsa en massa årsredovisningar. Det tillsammans 
med att jag hade en känsla av effektiviseringar på ett företag med många anställda tenderar att vara 
mer intressanta och krävande än på ett rent produktionsföretag med hög omsättning i förhållande till 
antal anställda. 

Det finns däremot ingen klar definition av vad som är ett medelstort eller stort företag är vad gäller 
antal anställda. Europakommissionen har dock enats om denna definition2:

Jag valde alltså att följa denna definition med avseende på antal anställda (även om den också definierar 
omsättningsnivå), d.v.s. jag valde att titta på företag med mer än 50 anställda. Det blev rätt naturligt att 
det blev mestadels större företag, då det var oftast de som verkade ha tid att ställa upp på intervjuer. 
Detta beror förmodligen på att mindre företag är mer beroende av enskilda nyckelpersoner som kan ha 
svårt att avsätta tid till sådant som ligger utanför verksamheten. 

1.5 Anonymitet
Flera av de företagsrepresentanter som jag har intervjuat har uttryckt önskemål eller krav på att 
företagets och personens namn hålls anonymt, dock inte alla. Då det heller inte har varit något 
önskemål från vare sig min eller min uppdragsgivares sida att ha med enskilda företags namn, så har jag 
valt att inte uttryckligen skriva vad det är företag som respektive uttalande eller exempel är taget ifrån i 
                                                            

2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm



något av fallen. Jag anser att det även kan vara en fördel för läsaren, då man kan ha förutfattade 
meningar och åsikter om vissa företag vilket kan göra att ens omdöme inte alltid blir helt objektivt. 

Eftersom jag själv dock givetvis är fullt medveten om vilka företag som jag har varit och talat med, så är 
min egen eventuella brist på objektivitet och öppenhet fortfarande en möjlig källa till feltolkning. Jag har 
dock försökt att i mesta möjliga mån återge vad personen ifråga har sagt, utan att förställa eller rycka 
citat ur sitt sammanhang. 

Då det kan finnas ett intresse för att i alla fall beskriva företaget och vilken bransch det verkar i, så har 
jag givetvis gjort det så gott det går utan att ge en alltför detaljerad beskrivning. Det hindrar dock inte 
det faktum att det i vissa fall är fullt möjligt att lista ut vilket företag det rör sig om.  

2. Metod
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur min arbetsprocess har sett ut samt hur jag ser på hur jag 
tolkar och ser på problemet. 

Utan att egentligen ha några belägg för det, så hade jag känslan innan jag påbörjade studien att 
uppföljning är någonting som det slarvas med ibland. För att starta upp ett effektiviseringsprojekt krävs 
ju att man gör noggranna förstudier för att kunna konstatera att det finns ett behov för den förändring 
som man har tänkt genomföra. Eftersom en effektivisering kan vara mycket kostsam, är det nog väldigt 
sällan som man startar upp ett sådant projekt i onödan. Däremot finns det ju anledning att tro att när 
man har genomfört ett effektiviseringsprojekt, så känns det inte alltid relevant att lägga ner lika mycket 
arbete på att utvärdera nyttan av det eftersom resurserna redan är förbrukade. Det kan alltså riskera att 
bli betraktat som en sunk cost om nu projektet inte skulle ha blivit lyckat, d.v.s. man ser det lite som 
”gjort är gjort”. Vilket alltså eventuellt skulle innebära att man lägger lite eller ingen energi på att 
utvärdera om pengarna var väl investerade eller inte. 

2.1 Intervjuer
Då min initiala kunskap om ämnet var ytterst begränsad, var det första steget att försöka ta reda på så 
mycket fakta som möjligt. De två kurserna jag har läst i projektledning var en början, men de säger 
ganska lite om hur verkligheten faktiskt ser ut, vilket en uppsats av det här slaget ämnar beskriva. 
Ytterligare litteraturstudier är givetvis nödvändiga, men arbetet med att hitta intervjuobjekt och komma 
till stånd med intervjuer kan ofta ha en tendens att dra ut på tiden. Därför blev jag rådd att med ens 
börja intervjua personer som arbetar med effektiviseringsprojekt för att få en inblick i hur arbetet med 
uppföljningen av dessa fungerar och försöka jobba med det parallellt med litteraturstudierna.

Tanken var att genom intervjuerna få en bild av hur företagen jobbar med detta och förhoppningsvis 
kunna formulera ett antal generella arbetssätt för att så småningom kunna utforma en enkät som skulle 
bli det huvudsakliga analysunderlaget i denna uppsats. 

När man inte har gjort intervjuer tidigare, så kan det vara lite svårt att veta hur man ska lägga upp det. 
T.ex. hur mycket man ska förbereda sig, vilka frågor man ska ställa och hur många frågor man ska ställa. 
I metodlitteraturen fanns det en hel del bra tips och instruktioner om hur man lyckas med en intervju på 
bästa sätt, men det är en annan sak att göra det i praktiken. Det blir lite att man blir tvungen att lära sig 
genom att göra många intervjuer, vilket kan göra att det finns risk för att de första intervjuerna inte blir 
så bra som de senare när man är lite mer varm i kläderna.  



Det jag märkte rätt snabbt var att det ganska svårt att skriva en frågemall, av flera anledningar. En sak är 
att intervjuobjektet hade en tendens att besvara frågor som man inte hade hunnit ställa än, vilket fick 
konsekvensen att man satt med ett manus som till stora delar var obrukbart. Det kunde också vara så 
att det aktuella företagets arbetssätt skilde sig från vad jag hade förväntat mig, vilket gjorde att frågorna 
blev oanvändbara av den anledningen. Även om det blev ganska mycket improvisation, så var det bra att 
ha några grundläggande frågor att falla tillbaka på ifall att man skulle tappa tråden. 

De flesta intervjuer har varit besöksintervjuer där jag har varit och besökt företaget i fråga, men jag har 
även gjort några stycken intervjuer via telefon. Detta eftersom vissa av företagen som jag har varit i 
kontakt med inte har sitt kontor i Stockholmsområdet, vilket hade gjort det praktiskt svårt för mig att 
närvara. Besöksintervjuer är ju att föredra, men min erfarenhet säger ändå att telefonintervjuer 
fungerar nästintill lika bra även om man tappar vissa dimensioner av intervjuandet. 

Intervjuerna jag har gjort har varit av tämligen grundläggande karaktär, där målet mer har varit att få en 
helhetsbild av det aktuella företagets tänk och arbetssätt med och kring effektivisering snarare än att 
besvara enskilda frågor. Tiden för intervjuerna har varierat från ca 15 minuter upp till en dryg timme. 
Det är dock alls inte uppenbart att en längre intervju ger mer information än en kortare; ibland kan det 
faktiskt var tvärtom. 

Det visade sig även senare att de intervjuer jag genomförde var fullt tillräckliga och uttömmande för att 
skriva en examensuppsats kring. Jag bedömde att det skulle bli lite väl avancerat och tidskrävande att 
göra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie, varför jag alltså valde att utelämna enkät 
undersökningen och helt fokusera på en kvalitativ studie runt intervjuerna. 

2.2 Litteraturstudier
När jag hade genomfört ett par intervjuer, märkte jag att det ibland hade en tendens att dyka upp 
termer som jag inte alltid var väl bevandrad med. Jag började därför även att parallellt söka upp 
litteratur och läsa på vad som fanns skrivet om det här ämnet. Jag fick tips av min handledare att titta i 
böcker om dels projektledning och dels om Management Control Systems. Jag tyckte dock att de 
böckerna som handlade om projektledning var närmare det som detta arbete handlar om, åtminstone 
så som jag hade tolkat uppgiften. Därför är den mesta teorin i den här uppsatsen baserad på modeller 
från just projektledningsdelen, även om (vilket jag märkte senare) långt ifrån all effektivisering sker i 
projektformat. 

Denna avhandling är ju i första hand tänkt att fokusera på uppföljningsbiten i ett effektiviseringsprojekt. 
När det gäller den biten är det väldigt liten del i litteraturen som fokuserar på just uppföljningen, även 
om det ingår som en del av de olika projektmetoderna. Därför är den mesta bakgrundsteorin i den här 
uppsatsen fullständiga projektmetoder och inte direkta uppföljningsmetoder. Det ligger även lite i 
sakens natur; metoderna ger vägledning i hur man planerar och mäter resultat och vilka de viktigaste 
aspekterna är i genomförandet. Uppföljningsbiten är mer upp till var och en hur man väljer att använda 
de resultaten som man med hjälp av metoderna har lyckats åstadkomma och uppmäta. 

Jag gjorde även en hel del sökningar på internet efter uppsatser och artiklar om ämnet. Precis som med 
litteraturen så var inte utbudet så stort som man hade kunnat önska. Dock fanns det en del material 
som behandlade angränsande områden, som jag till viss del hade nytta utav. 



2.3 Enkätundersökning
Intervjuer är väldigt givande, men det är samtidigt ganska tidskrävande att leta reda på och få tag på 
lämpliga intervjuobjekt. Dessutom kommer man till slut till den punkten att inte en till intervju ger så 
mycket ny information; väldigt många metoder och arbetssätt återkommer ju. Det var ju även definierat 
i uppdragsbeställningen att detta skulle vara en kvantitativ studie, vilket då måste så småningom mynna 
ut i en enkätundersökning. Även om man under en enkätundersökning ställs inför samma problematik, 
d.v.s. bristen på svar, så är det större möjligheter att göra massutskick som gör att man kan nå ut till 
betydligt fler. Dessutom är en enkätundersökning inte lika tidskrävande, vilket kanske möjliggör att fler 
ställer upp. 

Att utforma en enkät är ett jobb som kräver mycket noggrannhet och stor omsorg. Risken är ju, om man 
inte tänker igenom frågorna tillräckligt, att man får svar som inte säger någonting alls. När man väl har 
skickat ut enkäten är det ju svårt att ändra på något och man kan ju inte gärna skicka ut en till. Det blir 
en balansgång mellan att försöka förutsäga hur de tillfrågade kan tänkas tolka och svara på frågorna, 
men samtidigt försöka att behålla objektivitet och inte förutsätta någonting eller ha förutfattade 
meningar om vad de kommer att svara. 

Då man från Caneas sida gärna såg att resultatet av den här undersökningen så småningom skulle 
mynna ut i en tidningsartikel, försökte jag att visualisera hur en sådan artikel skulle kunna vara författad 
och utefter det försöka att formulera mina enkätfrågor. Framförallt skulle fokus vara på att visa med 
statistik hur många som faktiskt följer upp ett avslutat effektiviseringsprojekt och hur ofta ett sådant 
projekt lyckas med det som man ville uppnå. Men jag ville även försöka undersöka om det finns något 
statistiskt samband mellan ett framgångsrikt arbete med effektiviseringar och vissa specifika 
arbetsmodeller och metoder. 

Denna enkätundersökning har jag däremot valt att utelämna ur arbetet av tidsmässiga skäl. Det hade 
dessutom blivit en aning oöverskådligt med två olika typer av studier i samma uppsats. 

3. Teori
I den här delen kommer jag att presentera det teoretiska underlag som jag har använt mig av i min 
analys och i mina slutsatser. Jag kommer även att presentera de olika arbetssätt och modeller som 
svenska företag använder sig av i sitt arbete med effektiviseringsprojekt. 

Ett av de stora problemen med uppföljning och utvärdering, som nämns i litteraturen och som jag även 
har fått höra från vissa företag jag har varit på, är att inget projekt är det andra likt. Det medför kanske 
inga svårigheter i själva uppföljningsarbetet, men det gör att det inte alltid uppfattas relevant med 
utvärdering eftersom lärdomarna ändå inte kan direkt överföras till kommande projekt. 

De metoder och modeller som jag redovisar här är av lite olika typer; dels värderingsmodeller och dels 
effektiviseringsmetoder samt renodlade projektlednings- och projektstyrningsmodeller. Det de har 
gemensamt är att de på ett eller annat sätt har förekommit i någon mening på något eller några av de 
företagen som jag har varit i kontakt med.  

3.1 Projektmål och effektmål
Något som bör poängteras när man hanterar projektteori är skillnaden mellan projektmål och effektmål. 
Med projektmål menas alltså de mål som projektet som sådant ämnar uppfylla. Det kan vara att t.ex. att 
korta ner tiden för ett visst steg i produktionen för en produkt. Medan man med effektmål menar den 
effekten som effektiviseringen ska få för hela verksamheten och företaget i stort. Det kan vara ex. vis att 



man sätter siffror på hur mycket företagets lönsamhet ska öka, helt enkelt de effekter man vill projektet 
ska få.

Det kan sägas generellt att projektmål är ganska lätta att sätta och ofta även ganska lätta att kontrollera 
att de är uppfyllda. Det är lite värre med effektmålen, åtminstone när det gäller uppföljningsbiten. Man 
kan ju kontrollera att lönsamheten ökar med en viss summa (om det nu var det som man hade som 
effektmål), men är man då säker på att det var tack vare effektiviseringen? Detta kan vara komplicerat 
att mäta, men det är samtidigt viktigt för att kunna motivera att de förändringar och effektiviseringar 
faktiskt gör nytta för verksamheten i stort. 

3.2 Projektmodeller och verktyg

3.2.1 Earned Value
En utarbetad metod för uppföljning av projekt är Earned Value3, som är utvecklat av den amerikanska 
försvarsindustrin i början av 1960-talet. Denna teknik är främst tillämpbar på stora projekt med många 
aktiviteter och många inblandade leverantörer. Det utvecklades för att skapa standardiserande mått för 
uppföljning av uppnådda tekniska resultat i förhållande till både tid kostnad.

I stora projekt kan det ibland vara svårt att ta fram mått på hur stor del av slutresultatet som man har 
uppnått. Earned Value går ut på att man använder de förbrukade resursernas kostnad för att på så vis 
mäta slutproduktens värde. Denna metod är ju inte helt vattentät, eftersom det är långt ifrån säkert att 
man har åstadkommit mer resultat bara för att man har förbrukat mer resurser.

Jag kan påpeka att jag inte har stött på Earned Value i något av de företagen jag har besökt under min 
undersökning. Det beror nog på att metoden i grund och botten är utarbetad för försvarsindustrin, där 
det handlar om främst stora produktionsprojekt och inte är direkt överförbart på den typ av 
effektiviseringsprojekt som jag har tittat på. Jag har ändå valt att redogöra kort om metoden då den är 
en av få metoder som har en tydlig bild av hur man kan värdera effekten av det projekt man just har 
genomfört. 

3. 2.2 PENG-metoden
PENG är en förkortning för Prioritera Enligt NyttoGrunder och modellen är går ut på att försöka värdera 
nyttan som ex. vis ett genomfört effektiviseringsprojekt ger. Man försöker även ta hänsyn till indirekta, 
mer svårvärderade nyttor. Ett exempel på en svårvärderad nytta skulle kunna vara en förbättrad image 
som följer efter genomförda investeringar i miljöarbeten. Det svåraste men det samtidigt mest 
essentiella med denna modell är att kunna värdera nyttor som inte alltid är helt uppenbara. Det finns 
egentligen inga klara metoder för hur man ska värdera nyttor av olika slag, men en variant som kan 
hjälpa är att så att säga bryta ner huvudeffekten i mindre delar och sedan uppskatta deras bidrag till 
totalnyttan. Som i detta exempel:4
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PENG-modellen är uppdelad i följande steg:

Förberedelsefasen

1. Bestäm syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm/avgränsa objektet
4. Beskriv objektet

Genomförandefasen

5. Identifiera Nyttoeffekter 
6. Strukturera Nyttoeffekterna
7. Värdera Nyttoeffekterna
8. Beräkna kostnaden för Nyttan

Kvalitetssäkringsfasen

9. Validering och hindersanalys
10. Beräkna Nettonytta och fastställ hemtagningsansvar

En nyttovärdering enligt PENG-metoden kan åskådligöras i ett diagram enligt följande5:

Där alltså nettonyttan är skillnaden mellan den uppnådda nyttan och den kostnad som nyttan har krävt. 
                                                            

5 http://sv.wikipedia.org/wiki/PENG-modellen



3. 2.3 Six Sigma
Six Sigma (eller Sex Sigma på svenska) är en metod för kvalitetsförbättringar som introducerades av 
elektronikföretaget Motorola år 1987. Metoden är inspirerad av det helhetstänk kring kvalitetsfrågor 
som har präglat japanska företag ända sedan industrialiseringen startade på allvar i Japan efter andra 
världskriget. Detta märks bl.a. på att många termer inom metoden är tagna från japanska kampsporter, 
ex. vis ”Champion” och ”Black Belt”. 

Namnet är hämtat från matematiken där den grekiska bokstaven sigma, σ, betecknar standardavvikelse. 
Det är i grund och botten en metod för att minimera antalet fel, d.v.s. minimera standardavvikelsen. 
Enligt Six Sigma bör processen producera max 3,4 fel per miljon ”felmöjligheter” (d.v.s. områden där fel 
kan uppstå).6

Grundprinciperna i Six Sigma är:

 Strukturerat arbete med projektorganisation
 En verktygslåda som inkluderar även mer avancerade statistiska metoder
 Fokus på att mäta, styra och minska variation
 Fokus på ledarskap och resultat.

Six Sigma har en del gemensamt med Kaizen-tänket (”strävan efter ständig förbättring”). Skillnaden är 
att man med Kaizen försöker eliminera icke-värdeskapande aktiviteter, medan man i Six Sigma fokuserar 
på att minska avvikelserna inom aktiviteterna. Båda är dock metoder som syftar till att effektivisera 
verksamheten genom att genomföra små kontinuerliga förbättringar.  

3.2.4 Lean
En annan populär metod är Lean eller Lean Production som liksom Six Sigma har sitt ursprung från 
Japan, även om de i sin tur är inspirerade av idéerna om löpande band-produktion från den gamla Ford-
fabriken. Arbetsmetoden var från början känd som TPS eller Toyota Production System, vilket skvallrar 
om att det var Toyota som var de som var först med metoden, begreppet Lean dök upp senare när den 
började uppmärksammas och införas i västvärlden. Den var från början utvecklad för 
tillverkningsindustrin, men har börjat införas i diverse olika branscher, t.ex. inom sjukvården. 

Den har mycket gemensamt med Six Sigma när det gäller fokuset på ständig effektivisering och 
eftersträvan efter att ta bort onödiga delar i arbetet och på så vis skapa mer värde med mindre arbete. 
Kaizen är ett begrepp som finns inom Lean som präglar tänket inom densamma. Jeffrey Liker har i boken 
The Toyota Way7 sammanfattat arbetssättet i Lean med följande 14 punkter:

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella 
mål.

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.
3. Använd dragande system för att undvika överproduktion.
4. Jämna ut arbetsbelastningen.
5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem.
6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan.
7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs.
8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.
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9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra 
att göra det.

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.
11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.
12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut 

snabbt.
14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

Just-In-Time är ett annat centralt begrepp inom Lean som innebär att man ska sträva efter att ha 
resurserna på plats när de behövs för att slippa att arbetet måste pausa och på så vis förlora värdefull 
tid. 

Likheterna mellan Six Sigma och Lean är ganska tydliga. Inte bara att de båda kan härledas till ett 
japanskt tänk, de är båda metoder som inte beskriver en arbetsväg som sträcker sig från punkt A till 
punkt B, utan mer beskriver ett sätt att tänka och arbeta efter. Skillnaden, som jag ser det, är att Lean är 
en bredare och ”mjukare” metod som i stort sett beskriver hur en hel organisation ska arbeta och 
fungera på effektivast möjliga sätt, medan Six Sigma mer är fokuserat på det konkreta arbetet. Det finns 
egentligen inget motsägelsefullt mellan dem, man skulle kunna se Lean som en verktygslåda och Six 
Sigma som ett specifikt verktyg. Det är alltså fullt möjligt att använda sig av Six Sigma i en Lean-
organisation. 

3.2.5 ISO 9000
ISO (Internationella StandardiseringsOrganisationen eller på engelska: International Organization for 
Standardization) är ett internationellt standardiseringsorgan som utvecklar standardiseringsmodeller för 
kommersiellt och industriellt bruk. Då namnet på organet är olika på olika språk, skulle även 
förkortningen variera mellan olika länder. Därför har man i bästa standardiseringsanda enats om den 
internationellt vedertagna förkortningen ISO. Medlemmarna i organet består av olika nationella 
standardiseringsinstitut, men även vissa företag är direkt anslutna till ISO. I Sverige är det SIS (Swedish 
Standards Institute) som är medlem och som även utfärdar certifikaten för de olika standardiseringarna. 

ISO 9000-serien är en serie standardiseringar inom kvalitetsledning, där ISO 9001 är själva 
kravstandarden som företag kan certifiera sig mot. Den handlar om att man ska utgå från kundbehovet 
och utifrån det försöka att fokusera på den delen av verksamheten som skapar värde för kunden och 
minimera slöseriet med verksamhet som inte skapar något eller ytterst lite värde. ISO 9004 är 
standarden som fungerar som en vägledning i hur man förbättrar verksamheten för att kunna uppfylla 
kraven i ISO 9001. Man kan se ISO 9004 som ett effektiviseringsprojekt med syfte att uppnå ISO 9001-
standard. 

Arbetet med ISO 9000-serien är mycket lik de ovanstående japanska modellerna Lean och Six Sigma i det 
faktum att den betonar ett kontinuerligt arbete med att förbättra och effektivisera verksamheten och 
att hela tiden försöka att få bort de överflödiga delarna av verksamheten och på det viset göra ”rätt” 
saker. 

I samband med utvecklandet av ISO 9000-serien har ISO skapat ett begrepp som kallas 
kvalitetsledningsprincip. Dessa ska fungera som en central vägledning i ens arbete med de 



kvalitetsförbättringar som ISO 9000-serien står för. I ISO 9000:2000, som är den senaste revisionen av 
ISO 9000, har man tagit fram 8 sådana kvalitetsledningsprinciper. Dessa principer är8:

 Kundfokus
 Ledarskap
 Medarbetarnas engagemang
 Processriktning
 Systemangreppssätt för ledning
 Ständig förbättring
 Faktabaserade beslut
 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

3.2.6 PROPS
Syftet med PROPS är att möjliggöra och stödja affärsinriktad och framgångsrik ledning av 
projekt och projektportföljer inom en organisation. PROPS gör det möjligt att skapa en 
projektkultur med handlingskraftiga anställda och team samt ett ledarskap som är 
anpassat till deras behov.9

PROPS är en projektstyrningsmodell som är utvecklad av Ericsson som även har registrerat en copyright 
på varumärket. Den första versionen lanserades redan 1989, men har sedan dess omarbetats och 
förnyats ett antal gånger. Den senaste upplagan, kallad PROPS V4, förvaltas och ägs numera av 
konsultföretaget Semcon10. Namnet är en akronym för PROjekt för ProjektStyrning.

Modellen består av ett antal s.k. tollgates, som alltså är de beslutspunkter som man ska bocka av innan 
man går vidare till nästa steg i projektet, alternativt avbryter eller lägger ner projektet. De tollgates som 
man ska gå igenom är:

 TG0: Beslut att starta projektanalys
 TG1: Beslut att starta projektplanering
 TG2: Beslut att etablera projektet och starta projektgenomförandet
 TG3: Beslut att fortsätta genomförandet enligt ursprunglig eller reviderad plan
 TG4: Beslut att överlämna projektets slutresultat till intern mottagare och extern kund (i 

förekommande fall)
 TG5: Projektets slutresultat accepterat, beslut om att starta projektavslutning

Inom PROPS finns även ett antal dokument som är tänkt att ha en styrande funktion, dessa är:

Uppdragsspecifikation - som man utgår från när man genomför förstudien inför projektet. Denna skrivs 
av projektbeställaren (sponsorn).

Projektspecifikation - som beskriver projektets genomförande. Denna skrivs efter att TG2 är genomförd.

Statusrapport - är, som namnet avslöjar, ett dokument som syftar till att beskriva statusen under 
projektets gång. Rapporten skrivs av projektledaren och de som tar del av dokumentet är sponsorn, 
styrgruppen och eventuellt andra viktiga intressenter. 
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Slutrapport - som skrivs efter att projektet är avslutat (efter TG5) för att säkra kunskapsåterföringen 
inom företaget. 

3.2.7 PPS (Praktisk ProjektStyrning)
PPS är en projektstyrningsmodell som är utvecklad av Tieto (tidigare TietoEnator) och bygger på ungefär 
samma principer som PROPS. Det är en generell modell som är tillämpbar på i stort sett alla typer av 
projekt. Liksom de flesta projektstyrningsmodeller, är beslutsprocessen i PPS uppdelad i olika 
beslutspunkter. I PPS finns det 8 beslutspunkter som avser att vara vägledande i beslutsfattandet som 
avgör om projektet ska fortgå eller inte. De delas upp enligt följande:

 BP1: Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna
 BP2: Beslut om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelsearbete
 BP3: Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del 

av projektet.
 BP4: Beslut att starta genomförandet
 BP5: Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet.
 BP6: Beslut om att godkänna leverans av projektets delresultat eller slutresultat
 BP7: Beslut om att godkänna överlämning av ansvaret för projektets resultat till förvaltningen
 BP8: Beslut om att avsluta projektet.

Liksom i PROPS finns det ett antal dokument med styrande funktion med i stort sett samma innebörd:

Projektdirektiv, projektplan, statusrapport och slutrapport. Innebörden av dessa är praktiskt taget 
identisk med de styrande dokumenten i PROPS.

Som man kan se, är det inte mycket som skiljer PPS från PROPS. Det är, om jag ska vara ärlig, näst intill 
omöjligt att hitta några skillnader överhuvudtaget när det gäller arbetssätt och upplägg. Än svårare är 
det att jämföra dessa två, eftersom det inte tycks finnas någon med stor erfarenhet av båda. Det man 
kan konstatera är ju PPS innehåller fler beslutspunkter, men om det innebär att den är mer noggrann 
eller lämnar mer plats för reflektion är omöjligt att svara på. 

Eftersom det finns ett visst tolkningsutrymme i modellerna, så kan det mycket möjligt vara så att två 
företag där det ena använder PROPS och det andra använder PPS har mer gemensamma arbetssätt än 
de har med ett företag som använder samma modell som dem. Lägg där till att det finns en uppsjö av 
mindre utbredda liknande modeller, så förstår man kanske att det förmodligen inte ens är lönt att 
försöka sig på en analys av hur de skiljer sig åt. 

3.2.8 Balanserat styrkort som hjälpmedel
Det balanserade styrkortet, eller Balanced Score Card (BSC), infördes som verktyg av Robert S. Kaplan 
och David P. Norton som menade att traditionell strategisk styrning lade för mycket fokus på det 
finansiella perspektivet11. I boken The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance kritiserar 
de den finansiella styrningen för att vara allför historiskt fokuserat och därmed ofta missar de långsiktiga 
trenderna. Man ville därför införa en mer balanserad styrning där man tog hänsyn till flera olika 
perspektiv när man formulerade strategier. De perspektiv som ansåg vara centrala var följande

 Finansiella perspektivet (finansiell ställning, lönsamhet)
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 Kundperspektivet (kundnöjdhet, marknadsandelar)
 Lärande- och utvecklingsperspektivet (innovationsintensitet, nya produkters andel av

försäljning)
 Interna processer (ledtider, kvalitetsnivå)

Det finns även ett ytterligare femte perspektiv – medarbetarperspektivet – som brukar användas i den 
svenska versionen av styrkortet. 

Detta synsätt anser James Norrie och Derek T. Walker i en rapport12 att man bör ha även vid 
genomförandet av ett effektiviseringsprojekt. Problemställningen de för fram är den man alltid 
återkommer till i de här fallen: hur säkerställer man att det projekt man genomför gynnar företagets 
långsiktiga strategi? Genom att använda sig av det balanserade styrkortet vid genomförandet och 
definierandet av ett effektiviseringsprojekt så kan man i mycket högre grad se till att göra just det, anser 
de. 

Då ett projekts mål och arbetssätt skiljer sig en del från en hel organisations dito, blir angreppssättet lite 
annorlunda än i originalmodellen. Norrie och Walkers modell är dock i stort sett densamma som det 
ursprungliga balanserade styrkortet, men med tre modifieringar:

1. Styrkortets roll måste ändras från att mäta övergripande strategiska mål till att mäta projektets 
specifika resultat och jämföra detta med projektets avsedda bidrag till organisationens 
utförande av dess affärsstrategier. 

2. Istället för att bara fokusera på affärsstrategin, måste man även titta på den övergripande 
strategin hos projektet och få dessa att sammanfalla med varandra i största möjliga mån. 
Styrkortet skall i det här fallet användas som ett ledarskapsverktyg för att uppnå detta.

3. Man måste mäta mer projektspecifika variabler (till skillnad från de mer övergripande 
företagsstrategierna) som går att sammanlänka med företagets affärsstrategi. 

Deras studie som rapporten bygger på har gått till så att de har studerat två olika (men jämförbara vad 
gäller kostnad, tid och inblandade personer) projekt, där det ena har styrts med hjälp av BSC och det 
andra har styrts efter företagets vanliga projektmodell. Det visade sig att projektet som hade använt sig 
BSC hade hållit både tid och budget bättre och hade dessutom en högre succesrate när det gällde 
uppnådda delmål i projektet. Det ska påpekas att BSC-projektet bara vara en aning bättre (112 % mot 98 
% av prognostiserad tid, 122 % mot 110 % av planerad budget, samt 94 % mot 95 % succesrate vad 
gäller levererade delmål), vilket författarna skriver, inte ger någon vidare statistisk signifikans i just det 
fallet.

De hade även en enkät som de som hade jobbat med projekten fick fylla i hur de bedömde att arbetet 
med deras projekt hade fungerat. De har använt rätt avancerad matematik med t-fördelningar i 
tolkningen av enkäten, exakt hur deras uträkningar har gått till har jag ingen möjlighet att gå in på här. 
Det som dock är kontentan av den är att det ganska tydligt visar att de som jobbade med BSC-styrning 
bedömde att arbetet med projektet hade gått bättre än de som hade jobbat med klassisk 
projektstyrning. 

De anser sig ha fått tillfredsställande bevis, både kvantitativa och kvalitativa, på att BSC-styrning av 
projekt ger en mer effektivare projektstyrning. Man kan ju argumentera för att två projekt är alldeles för 
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lite empiri för att dra sådana slutsatser, men faktum är ju att med BSC-styrning får man en mycket mer 
välförankrad styrning av projektet där medarbetarna i mycket högre grad blir medvetna om vad som 
krävs av dem och varför man gör som man gör. Hela poängen med BSC är ju att arbetet ska bli mer 
transparent och integreras i hela företaget för att på så vis bli effektivare, och där verkar det faktiskt 
som att det har nått den önskade framgången. 

3.3 Svårigheter med effektiviseringsprojekt
I en artikel13 på Haverblads Tankesfär skriver artikelförfattaren Angelica Haverblad om varför ett 
förändringsprojekt ofta misslyckas. Hon sammanfattar i elva punkter de vanligaste misstag som ofta 
begås vid genomförandet av ett sådant projekt.  Flera av punkterna anknyter till problemen med att 
följa upp och förvalta resultatet av projektet. De problemen hon tar upp är följande:

Projektet blir ett teknikprojekt
Projektet är byggt kring ett verktyg och en processdesign har inte gjorts eller har gjorts först efter att ett 
verktyg har valts med resultatet att det inte finns någon process eller så har processen anpassats efter 
ett verktyg.

Jag tolkar detta som att hon menar att kartan riskerar att bli överordnad verkligheten, för att använda 
en klassisk metafor. Man anpassar helt enkelt inte de verktyg man har till den rådande organisationen.  

Inget tydligt mål och ingen tydlig avgränsning
Den här punkten säger sig själv: utan tydliga mål och avgränsningar så blir det väldigt svårt att dels veta 
vad man ska genomföra för typ av åtgärder och dels blir det svårt att veta när man är färdig med 
projekten. Hon skriver också att: större ändringar som dyker upp längs med vägen bör hanteras som ett 
nytt projekt eftersom det annars finns risk för att det blir ett evighetsprojekt.

Bara kortsiktiga mål
Hon påpekar här vikten av att ha en långsiktig strategi med de förändringsprojekt man genomför. Man 
kan återknyta det till skillnaden mellan projektmål och effektmål som jag skrev om i början av det här 
avsnittet; man bör ha ställt upp effektmål för att kunna kontrollera att det man gör får positiv effekt 
även i det längre perspektivet.  

Ingen förvaltning av processen
Med detta menar hon helt enkelt att man bör ha en processägare som är ansvarig för att förvalta 
processen efter det att projektet är avslutat, denne bör utses tidigt i projektet. Helt enkelt någon som är 
ansvarig för att följa upp och kontrollera att effekten av förändringen bibehålls. Hon påpekar även att 
det kan uppstå problem om projektet har genomförts av externa konsulter, eftersom det då inte finns 
någon kompetens internt för att förvalta processen.

Processen följs inte
Det beror oftast på att personalen inte har varit delaktig i projektet, förändringen har istället tvingats på 
dem uppifrån. Förankring hos personalen är mycket viktig och måste påbörjas tidigt under projektets 
gång, för att undvika missförstånd och skepsis inför de stundande förändringarna. 

Projektet har genomförts till stora delar av externa resurser
Det här var hon inne på i de två föregående punkterna: om man har låtit projektet genomföras av 
externa resurser kan det uppstå problem både med förankringen hos personalen och med den vidare 
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förvaltningen av processen. De parter inom företaget som berörs av förändringen måste helt enkelt vara 
delaktiga under projektets gång. 

Ingen kompetensöverföring mellan extern och intern resurs  
Återigen så påpekar hon vikten av att involvera interna resurser i projektet, om det nu är så att projektet 
leds av externa konsulter. Annars kommer vinningen av projektet att försvinna i samma veva som 
konsulterna är färdiga med uppdraget och lämnar projektet. 

Processerna är för detaljerat beskrivna
Processbeskrivningarna får varken vara för mycket eller för lite detaljerade. Det är viktigt, men samtidigt 
svårt att hitta rätt nivå i beskrivningarna. Ett bra sätt är att börja på övergripande nivå och bryta ner till 
en nivå som är rimlig, skriver hon.

Fokus på en modell eller ett ramverk
Detta anknyter lite till den första punkten: man har bestämt sig för en modell som man till varje pris ska 
implementera, istället för att utgå från vilka förändringar man vill åstadkomma och hitta en modell som 
passar till just det ändamålet. Väldigt många modeller är framtagna i andra länder där företagskulturen 
skiljer sig från den svenska, det är inte säkert att modellen går att implementera rakt av i ett svenskt 
företag. 

Fel bemanning av projektet
Här påpekar hon återigen vikten av att rätt personer är delaktiga i projektet, så att förankringen blir så 
stor som möjligt. Det bör bestå av personer på olika nivåer inom företaget, inte bara chefer (som väldigt 
ofta är fallet). Det bör heller inte vara majoriteten konsulter, vilket också ofta är fallet.  Ingen kan den 
egna verksamheten bättre än de som faktiskt jobbar med den dagligen.

Överambitiöst
Man försöker alltför ofta genomföra för många och/eller för stora förändringar på en gång, vilket i stort 
sett aldrig fungerar. Det är då bättre att dela in förändringen i flera steg och genomföra ett eller några 
steg i taget. 

3.4 Utvärdering under projektets gång
Att följa upp ett projekt efter avslut kan vara väldigt givande och ge vägledning om vad som var lyckat 
och mindre lyckat och kan ge kunskap hur man ska agera annorlunda inför kommande projekt, men man 
kan däremot inte göra så mycket åt det projektet man nyss har genomfört. Genom att utvärdera och 
följa upp delmål under projektets gång kan man däremot få lite mer koll på hur arbetet med projektet 
fungerar och därmed påverka utvecklingen på ett bättre sätt. 

I boken The New Project Management skriver författaren J. Davidson Frame om hur man genom 
kontinuerliga utvärderingskontroller kan upptäcka och ta itu med problem innan de har växt sig stora, 
då det alltid är billigare att ta itu med ett problem på designstadiet istället för under 
produktionsstadiet14. Han beskriver vidare hur kontinuerlig utvärdering är en stor del i en arbetsmetod 
som kallas Management By Objectives (MBO). Det är en teknik som utvecklades på 1950-talet som utgår 
från principen att det bästa sättet att få en grupp människor i en organisation att fungera på bästa sätt, 
är att få dem att fokusera på att uppnå väldefinierade uppgifter och delmål. För att kontrollera hur väl 
dessa delmål uppnås, utförs regelbundna kontroller för att säkerställa detta. 
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Han påpekar att den här typen av utvärderingar i många fall kan verka skrämmande, för att man inte 
riktigt vill se de misstag och felaktigheter som man har gjort. Han skriver att han under sin karriär har 
stött på åtskilliga metoder och beskrivningar om hur man utvärderar arbetet på det mest korrekta och 
lämpliga sättet. Han är dock helt övertygad att metoderna har mindre betydelse, utan att det viktigaste 
är att ha en kultur där de anställda inte är rädda för att påpeka problem och vad de uppfattar som 
felaktigheter med arbetet. Han lyfter därför fram vikten av att skapa en kultur där man uppmuntrar de 
som jobbar med projektet att vilja dela med sig av de problem och osäkerheter som de upplever med 
arbetet.

3.5 Hantera motstånd mot förändring
När man genomför ett effektiviseringsprojekt av förändringskaraktär så innebär det ofta en förändring i 
arbetssätt för dem som är arbetar i den organisationen som ska förändras. Att motarbeta skepsis och 
tvivel inför den kommande förändringen nämns ofta som en huvudpunkt i hur man på bästa sätt lyckas 
med ett förändringsprojekt. Det kan därför vara intressant att ta upp det här, även om det inte har 
specifikt med uppföljningsbiten att göra.

Nyckeln till alla typ av förändringsprojekt är att få de som kommer att beröras av förändringen att bli 
positivt inställda till den. Människor i allmänhet har en tendens att vara en aning skeptiska till 
förändring, eftersom det finns en viss osäkerhet i vilka konsekvenser en förändring får (man vet vad man 
har, men inte vad man får). Om man kan få de som berörs att välkomna förändringen och inse de 
fördelarna som den kommer att medföra, så kommer det att underlätta mycket av arbetet med 
implementeringen av förändringen. 

I en studie från 1947 i en syfabrik i Virginia upptäckte man att de som bytte arbetsuppgifter inom 
fabriken lärde sig jobbet långsammare än de som var helt nya och inte hade jobbat i fabriken 
överhuvudtaget tidigare15. Detta trots att de anställda blev uppmuntrade att byta tjänst genom en s.k. 
transfer bonus. Av detta drogs slutsatsen att arbetserfarenheten och kunskapen inom området inte är 
den avgörande faktorn när det gäller att lära sig nya arbetsmetoder, utan snarare hur motiverad man är 
inför de nya rutinerna. I idrottens värld pratar man ofta om att ”motivation slår klass” när ett på pappret 
sämre lag vinner över ett bättre, men det går uppenbarligen även att applicera på organisationsteori.

Om man nu konstaterar att motivationen inför att lära sig nya rutiner och arbetssätt är av den vikt som 
det tycks vara, så är ju frågan hur man på bästa sätt åstadkommer den. Svaret på den frågan är nog att i 
största möjliga mån få de anställda att vara delaktiga i förändringsarbetet och låta dem komma förslag 
och idéer kring förändringsarbetet så att det upplevs att de har blivit påtvingade förändringen uppifrån. 
Oavsett anledning så återkommer man ofta till just förankringen som en av de viktigaste punkterna. Det 
tål att påtalas med tanke på att man ofta hyr in konsulter som leder och genomför det mesta av 
förändringsarbetet.

3.6 Sammanfattning teori
Det är inte helt lätt att hitta konkret empiri på vilka metoder som har visat sig vara mest lämpade för att 
på ett bra sätt kunna följa upp och säkerställa den faktiska effekten av ett effektiviseringsprojekt. Det 
finns dock vissa riktlinjer och tips som tycks återkomma som man kan dra vissa slutsatser av. Det är 
väldigt lätt att tappa fokus och göra det här till en allmän uppsats om effektiv projektledning, men 
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samtidigt är uppföljningen beroende av att själva arbetet med projektet har genomförts på ett 
strukturerat och transparent sätt så att kontrollen av resultatet blir så enkel och korrekt som möjligt. 

Om jag dock skulle konkretisera det som jag tycker är viktigast, skulle jag framhålla följande:

Använd samma arbetssätt eller projektmodell i hela organisationen
Man kan nästan säga att det är det enskilt viktigaste om man nu ska prata rent generellt. Alla problem 
återkommer nästan alltid till att det finns oklarheter kring hur arbetet eller målbilden ska se ut. För att 
uppföljning och mätning av resultat ska fungera, måste hela organisationen vara på samma våglängd. 

Som alltid så är tidbrist en stor anledning till att man ofta prioriterar bort arbeten som mer handlar om 
analysering och utvärdering, men man bör ändå låta alla som ska jobba med en projektmodell få en 
ordentlig utbildning i hur den fungerar och vad som krävs av dem. För att få dem att acceptera modellen 
och de nya arbetsrutinerna som den medför, så är deras motivation till detta av allra högsta vikt. Det är 
därför eftersträvansvärt att få dem delaktiga i valet och utformandet av modellen så mycket som det 
bara är möjligt. Då de som jobbar ”på golvet” bör ha bättre kunskap än exempelvis en chef eller inhyrd 
konsult har om det faktiska arbetet och de svårigheter och problem som finns, så finns det stort värde i 
att anpassa arbetet till dem som faktiskt ska utföra det.

Specificera tydliga delmål och kontrollpunkter och dokumentera utfallet av dessa
Hur väl man kan specificera delmål och hur många man bör ställa upp varierar givetvis från projekt till 
projekt, men man bör definiera dessa så tydligt som det bara är möjligt. En grundregel är att fundera 
över vilket typ av resultat man kan väntas få när ett visst delmål är uppnått. Är detta resultat användbart 
för att besluta om projektets vidare gång? Om inte, så ska man nog fundera på att definiera om det. 
Delmålen finns ju inte till för att göra projektet så krångligt som möjligt, utan för att ge en tydlig bild av 
hur man ligger till i projektet och i vilken riktning man är på väg. Om inte resultatet av delmålet kan ge
något sådant svar, så är det inte lönt att ha med det.

När det gäller dokumentationen sedan, så är den av största vikt för att kunna göra en korrekt 
utvärdering och uppföljning när projektet så småningom är avslutat. Man bör därför ta den tid man 
behöver för att få fram det resultatet till det aktuella delmålet som man har uppnått. Detta är dock ett 
vanligt förekommande problem även i en linjeverksamhet: trots att man vet att man sparar mycket tid 
på att göra rätt från början istället för att behöva korrigera i efterhand, så finns det en tendens att man 
slarvar och onödiga fel uppstår för att man inte la ner tillräckligt med arbete och kraft i ett tidigare 
skede. För att kunna genomföra en korrekt uppföljning så hänger nästan allt på att dokumentationen är 
korrekt genomförd, vilket gör det kanske ännu viktigare att göra ”rätt” för att kunna genomföra en 
sådan. 

Förankra arbetet hos samtliga medarbetare
Det här hänger ju ihop lite med den föregående punkten, men problem uppstår ofta p.g.a. att de som 
arbetar med projektet inte vet vad det de gör är till för. Detta uppstår även lätt om projektet genomförs 
av externa konsulter där de som arbetar i linjeorganisationen ofta får väldigt lite insyn i vad arbetet 
inom projektet går ut på. 

Dessutom är det en stor fördel om alla är införstådda med varför man gör som man gör; en 
projektmodell kan verka krånglig och omständlig om man inte har satt sig in varför man måste gå 
igenom alla de kontrollpunkter och nyckeltal som man har specificerat upp. Genom att förklara och visa 
varför man exempelvis måste rapportera in de delmål som man har satt upp och vad man använder den 



informationen till, så kan man öka noggrannheten hos dem som är satta att ta fram och rapportera in de 
nyckeltal som man behöver. 

Dessa punkter är det som jag uppfattar som det mest centrala i om ett effektiviseringsprojekt ska bli 
lyckosamt och för att det ska bli tillräckligt överskådligt för att en rättvis utvärdering ska kunna 
genomföras. 

När det sedan gäller enskilda projektmodeller, så ser jag inte att någon skulle vara uppenbart bättre än 
någon annan. En modell kan fungera i den ena organisationen, men vara totalt värdelös i en annan. Det 
gäller helt enkelt att hitta en modell som passar den typ av organisation och kultur som råder inom 
densamma. Det låter kanske lättare sagt än gjort, men det viktigaste är ändå att man tror på den 
modellen man har valt och att man har gjort ett aktivt val. Svaret på varför man har valt en specifik 
arbetsmetod eller modell får inte vara ”det bara blev så”. 

4. Empiri
I det här avsnittet kommer jag att presentera de data som jag har lyckats samla in under mitt arbete. Jag 
kommer att försöka återge de intressantaste delarna av de totalt 9 intervjuer som jag har genomfört. 
Jag har dock valt att utelämna två stycken p.g.a. att visade sig att deras verksamhet och arbetssätt inte 
riktigt var applicerbart på det som jag var ute efter. 

4.1 Intervjuerna
De intervjuer som jag har genomfört är i grunden ganska ytliga. Jag har inte fokuserat så mycket på vad 
projekten har jobbat med i detalj, utan mer tittat på deras faktiska upplägg och hur företaget använder 
sig av projekt i deras arbete med effektiviseringar. De flesta frågor har varit öppna, där intervjupersonen 
har fått redogöra för hur effektiviseringsprojekt används inom deras verksamhet. Detta har lett till att 
vissa intervjuer har blivit en aning mekaniska, men det har även i många fall blivit så att
intervjupersonen spontant har tagit upp något som den har uppfattat som problematiskt eller svårt med 
deras arbete med uppföljning. Det är oftast dessa intervjuer som har varit mest intressanta, d.v.s. när 
personen i fråga har identifierat ett problem eller en svårighet med den befintliga organisationen eller 
rutiner på företaget. De fall där man har haft ett väl fungerande arbete med effektivisering och 
uppföljning är sällan lika givande, eftersom mitt arbete främst har syftat till att identifiera och visa 
bristerna i det generella arbetet med dessa frågor. 

4.1.1 Intervju 1
Det här företaget är ett större företag som är verksamt i telekombranschen. Det aktuella projektet som 
mitt intervjuobjekt för tillfället arbetade med var ett s.k. Knowledge Management-projekt. Det är ett 
”mjukt” förbättringsprojekt där hon har försökt att arbeta med attityder och relationen mellan chef och 
medarbetare. Det syftar mycket till att försöka få medarbetarna mer delaktiga i utvecklingsarbetet och 
uppmuntra dem till att komma med egna förslag och synpunkter. 

Där har jag jobbat mycket med attityder och hur han [chefen] håller sina enhetsmöten. 
Hur han låter folk komma till tals, hur han uppmuntrar att folk presenterar saker så att vi 
får igång ett driv och ett tänk. Det har gått förvånansvärt bra faktiskt; nu räcker folk upp 
handen själv och nu när chefen har släppt till tid på enhetsmötet så upptäcker han att när 
han slutar med sin ”monolog” och släpper fram [andra], så märker han att kanske 
medarbetarna har mer intressant att berätta än vad han har.



Ett sådant projekt av det här slaget är väldigt intressant ur ett målsättnings- och uppföljningsperspektiv, 
då det kan vara svårt att just sätta mål och mäta förbättringar av de förändringar som har skett. Även att 
sätta projektmål kan vara lite knepigt, eftersom inte projektet syftar till att förbättra några specifika 
siffror utan att få medarbetarna mer delaktiga i beslutsarbetet. Att sätta kvantitativa mål på ett sådant 
här projekt, t.ex. att varje medarbetare ska lämna in minst två synpunkter på varje beslutsfråga, kan ju 
få negativa effekter på kvalitén. 

Man ska ju nästan fundera ett varv till, att ”om jag sätter ett kvantitativt eller ett mätbart 
mål på det här, vad kan jag ställa till med?”. Alltså, ”vad kan jag ställa till med i form av 
att det blir konstig suboptimering?” Ibland kan nästan målen få ett eget liv.

Angående effektmål, poängterar hon vikten av att förankra projektets resultat för företaget i stort, även 
om det givetvis finns vissa svårigheter med det:

Även om man håller på med ett internprojekt, så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram 
hur det bidrar till [företagets] affärer.[…]Men ibland kan det vara lite klurigt om man är 
långt bak i kedjan.

Hon påpekar även att det kan vara så att om man genomför ett antal effektiviseringsprojekt för att 
förbättra någon viss del av verksamheten, så kan enskilda projekt anses vara misslyckade sett till 
projektmålet kontra det faktiska resultatet, men samtidigt kan effekten av projekten i slutändan ge 
positivt resultat:

Det är ju inte säkert då de här första förbättringsprojekten… de leder ju till någonting bra, 
men skulle man utvärdera varje enskilt så vore de säkert en katastrof första gången de 
körs. Men man kanske ändå måste köra dem för det är en del av resan.

När det gäller att kontrollera i efterhand att de mål man ställde upp faktiskt uppfylldes och kontrollera 
att det faktiskt har fått den eftersökta effekten för verksamheten, erkänner hon att det inte alltid görs:

Alltså vi följer ju upp att det här verkligen blir gjort och att sponsorn blir nöjd och det här, 
men att vi sitter och gör… vad ska jag säga… gör efterkalkyler, efteruppföljning… det får 
jag säga tillhör undantagen.[… ]det vi gör är ju av nöd tvunget, så att säga[…] När vi då 
har gjort klar den grejen, står det ju ett antal till saker som behöver fixas. Och då får man 
ju välja: ”ska jag ägna mig åt efterkalkylen eller ska jag fixa den här saken som det 
brinner att vi får ordning på?” Och då blir det ju att man kastar sig på det nya.

Hon poängterar även att det inte alltid är relevant att fortsätta att lägga ner tid på projektet när det 
ändå är avslutat, utan att det snarare är uppstartningen av projektet som man ska lägga energi på:

Alltså, det jag tycker är intressant, det är ju starten. Egentligen. Alltså, hur tar man sitt 
beslut när man startar ett projekt, om man kommer fram till att man för huvud taget ska 
göra ett projekt. Vad gör man för antaganden [i ett] projekt? Vem är det som ser till att 
man startar det här projektet, så att säga. Det… om jag ska lägga min egen tid, om jag 
vore sponsor, så vore det ju där jag la min tid. Istället för och lägga det där[i slutet]… och 
sen så lägger jag ju min tid på genomförandet. Och sen det [som] det blir, det hamnar ju 
mer i förvaltningen och då tuffar ju det på. Så om man nu vill bidra till någon förbättring 
av förbättringsverksamhet, så är det nog inte uppföljningsbiten som jag känner är det 
stora, utan det är ju starten och sponsorns uppföljning och att han verkligen tar sin roll 
här då och… här [under projektets gång] har han ju möjlighet att påverka. Start och stopp 



eller ändra inriktning i hur han agerar, sen när man är där [i slutet], då… är det ju kört. Då 
är ju det [som] det blev.

4.1.2 Intervju 2
Denna intervju gjorde jag på ett företag som är verksamt i e-handelsbranschen. Personen jag pratade 
med jobbade på HR-avdelningen inom företaget.  Det är ett relativt ungt företag som präglas av en 
tämligen transparent organisation. De jobbar efter en projektorganiserad 90-dagarsmodell, där varje 
stor avdelning följer en 90-dagarsplan. Sedan har varje mindre grupp inom avdelningen sin del i den 
stora 90-dagarsplanen.

Företaget har kontinuerliga möten både på ledningsnivå såväl som på avdelningsnivå. På dessa möten 
går man igenom vissa punkter enligt en standardiserad agenda för att uppdatera varandra hur de olika 
projekten flyter på och hur de ligger till i förhållande till tidsplanen. Sedan finns det en ledningsgrupp 
där alla avdelningar är representerade som i sin tur utvärderar de olika avdelningarnas 
projektverksamhet. 

Vi har försökt att få in en ganska standardiserad mötesstruktur, för på något sätt: allting 
grundar sig ändå i informationsflöde. För att om ingen informerar om hur det går i 
projekten och när det förväntas vara färdigt och så vidare, så finns det heller inget 
naturligt sätt att följa upp det på.[…]Så det är väl tänkt att inom en viss tidsram så ska de 
besluten som tas på ledningsgrupp, sippra ner genom organisationen och sen i slutet av 
veckan så ska alla ha fått det. 

Han förklarar vidare hur dessa avdelningsmöten fungerar:

På varje sådant här möte på avdelningsnivå, kan man väl säga att man har en 
standardiserad agenda där man går igenom vissa punkter. Och då är det bland annat vår 
projektstyrningsmodell som man ska gå igenom. Man ska slänga upp den på en projektor, 
sitta ner med sin grupp och diskutera: ”Okej, visa, det här projektet är ditt. Vad är status? 
Hur går det? Ligger vi efter? Behöver du hjälp? Har vi några flaskhalsar?” Och så vidare. 
Så gruppen är hela tiden medveten om hur det för alla i allas projekt. Sen ser du också på 
tidsaxeln, som egentligen är en lättare version av ett *GANTT-schema: när du förväntas 
vara klar och när du ska starta något nytt och så vidare. 

*Ett Gantt-schema, engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika 
faser. Det är en grafisk illustration av ett arbetes, exempelvis ett projekts eller programs fortgång och visa beroenden 
mellan olika projektdelar eller -faser.

Sedan utvärderar även ledningsgruppen de olika avdelningarnas arbete:

Sen har du ju också, efter varje hel tidsperiod som vi har jobbat med det här, så sitter ju 
ledningsgruppen ner och går igenom: ”Allright, de här målen satte vi upp. Hur gick det för 
oss? Är det någon avdelning som har underpresterat? Vad beror det på? Är vi 
underbemannade? Är det någon avdelning som verkligen har klarat av allt? Okej, ska vi 
ha högre mål?” Och så vidare, så att man följer verkligen upp det.

Rent allmänt så verkar företaget ha en struktur som präglas mycket av att man kontinuerligt följer upp 
och kontrollerar att de satta målen verkligen uppfylls. Transparens är ett nyckelord som man strävar 
efter för att möjliggöra kontrollen av de nyckeltal och projektmål som man jobbar mot. Denna strävan 
efter att ständigt hålla koll på att de olika avdelningarna och grupperna levererar det de ska kan i värsta 
fall vara kvävande för dem som arbetar där, men samtidigt vara upplyftande eftersom som man ständigt 



får på pränt att det man gör faktiskt lyckas och är till hjälp för verksamheten. Mitt intervjuobjekt jämför 
denna struktur med hur det var på hans förra arbetsplats, som är ett äldre och större företag med en 
mer klassisk industriell verksamhet:

Då såg man ju skillnaden, och det är ju ändå ett företag som har blivit ganska prisat för 
sitt Lean-tänk och de här bitarna. Ändå är det så mycket mer trögt. Jag kan ju uppleva att 
om jag hade suttit på [tidigare arbetsgivaren]i tre veckor utan att göra någonting, så 
skulle ingen ha märkt det. Jag skulle kunna ha suttit vid min dator och surfat i tre veckor. 
Här, om jag är borta en dag här, då märks det. Det syns. Just för att vi har den styrningen 
vi har och den uppföljningen vi har. 

En annan sak som präglar detta företag, är det faktum att de befinner sig i en relativt ny bransch som 
fortfarande har stor utvecklingspotential. Detta är bl.a. orsaken till att de har under den senaste tiden 
varit inne i en mycket expansiv fas, där organisationen har förändrats mycket på kort tid. Det har präglat 
mycket hur arbetet med effektiviseringsprojekt och nya organisationsimplementeringar har planerats 
och genomförts:

Du kan inte göra någonting som funkar idag, utan du får tänka på att du ska göra 
någonting som funkar om ett år, två år. Och där tror jag man har mycket att lära 
fortfarande.

Företaget jobbar inte efter några av de teoretiska modeller som jag har tagit upp tidigare i 
teoriavsnittet. De har istället sin egen framtagna 90-dagarsmodell som de använder vid sin 
projektstyrning. Företaget strävar efter enkelhet i största möjliga mån, därför är denna 
projektstyrningsmodell av enklaste möjliga slag. 

Jag tror ändå på något sätt att det ska vara så lätt som möjligt. Det får inte bli för tunga 
program som du använder heller, för då går det inte att följa upp det. Det blir bara 
jobbigt. Så i teorin så är det ett Excel-ark, egentligen. Där du spec:ar upp i kolumner vem 
som är ansvarig och så vidare. Sedan på högersidan så har du delat upp det i tidsaspekter, 
där du hela tiden kan se vem som gör vad och så vidare. Så det är ju lite av vår värdegrund 
på något sätt, alltså ”keep it simple”. 

När det gäller uppföljning och kontroll av resultat så är det något som företaget verkar lägga ganska stor 
vikt vid. Mitt intervjuobjekt beskriver sina tankar kring uppföljning så här:

Men jag tror att det är viktigt också att man, i alla fall, tar sig lite tid och liksom på något 
sätt tittar tillbaka på det man åstadkommit. För sen, om det är så att man har… i någon 
avdelning – i alla fall så som vi ser det – om vi kan se att det är någon stor division som 
inte riktigt når upp till de uppsatta målen. Då visar det ändå liksom att, ok, här gör vi… här 
är det något som inte riktigt funkar. Det kan ju vara allt mellan… liksom då får man ju 
gräva i det, det kan sluta med att det var informationsflödet som inte funkar, att de har 
en konstig mötesstruktur, att de är underbemannade, eller satt upp för höga mål. På 
något sätt så, man lär sig väldigt mycket. Och jag tror att om man nu ändå lägger ner tid 
på att arbeta med att ha projektstyrningsmodeller och har nyckeltal som man ständigt 
följer upp, då är liksom hela vinningen med det på något sätt att kunna titta tillbaka 
och lära sig någonting av det. Sen vet jag inte i vilken stor utsträckning man gör det. Jag 
vet ju att här [på företaget], här lägger man ju ner den tiden som man tycker är relevant 
på det och det är ju klart att efter varje 90-dagarsplan så sitter vi ju ner och kollar, liksom, 



”Allright: hur gick det nu? Vad gjorde vi fel? Vad gjorde vi rätt? Vad behöver vi ändra på?” 
Och det har ju legat till grunden för ganska många beslut som har styrt kommande 
planer.

4.1.3 Intervju 3
Den här intervjun gjorde jag med en person på en av de stora bankerna. Han jobbade på 
projektkontoret på deras IT-avdelning, där hans arbete gick ut på att följa upp de effektmålen som var 
satta för projekten. På det här företaget fanns det en väldigt klar modell och ett tydligt arbetssätt som 
syftade till att just kontrollera att det man ställde upp som mål vid effektiviseringsprojekt (eller andra 
typer av projekt för den delen) verkligen i slutändan blev som man hade tänkt sig. Precis som i de flesta 
andra fallen, så lägger de ner väldigt mycket tid och energi på initieringen av projekten. Genom att göra 
en ordentlig utredning innan projektet startar, anser man sig ha betydligt större möjligheter att faktiskt 
kunna mäta och följa upp resultatet när det väl är avslutat. 

När vi tar de här besluten här [under initieringen] så säger vi att det är den här nyttan vi 
vill uppnå, vi definierar den då. Vi vill spara tid på kontoret, att automatisera en process 
till exempel då, vi vill spara så här mycket tid. Då skriver vi ner det i vårt beslutsunderlag, 
sen så definierar vi vad det är vi vill uppnå. Sen så försöker vi räkna ut värdet på den här 
då, så att vi ser att vi tjänar x antal timmar. Och det gör vi oftast i och med att vi har en 
grundstudie då, vi vet ungefär hur lång tid den här processen tar. Och sen har vi en tes om 
hur lång tid vi tror att vi kommer att kunna spara på den processen. Så det är grunden för 
att kunna följa upp det här då. 

Sedan är de olika i vilket stadium man väljer att följa upp resultatet, men det genomförs alltid i något 
läge.

Samtidigt så bestämmer vi då: ”När ska vi följa upp det här? Är det direkt när vi går i 
produktion här borta? Eller ska vi göra det sex månader efter? Eller tolv månader efter?” 
Så det bestämmer man då. Det normala är att man sätter sex eller tolv månader efter. 
Sen när den dagen inträffar, då initierar man då den här uppföljningsprocessen. Då går 
man till den som har beställt det här projektet och frågar denne personen: ”Vad blev nu 
resultatet av den här utvecklingen?” Och då får han eller hon börja gå igenom de här 
målen som man satte upp och så får man se då hur mycket tid sparade vi exempelvis då 
på den här utvecklingen. Och så får man dokumentera det här då i en dokumentation som 
senare redovisas. 

4.1.4 Intervju 4
Den här gången var jag på ett av de större industriföretagen i Sverige. Som av en slump så hade de en 
ex-jobbare där som hade fått i uppdrag att försöka skapa rutiner och metoder för att följa upp och 
kontrollera de effektmål som sattes upp vid effektiviseringsprojekt och liknande. Helt enkelt försöka 
fastställa att de effektiviseringar och förbättringar man genomförde faktiskt var anledningen till den 
förbättrade effektiviteten. Inte helt olikt det som jag har jobbat med i det här arbetet, även om mitt 
perspektiv inte är knutet till något enskilt företag. 

Det här var den enda intervjun då det medverkade mer än en intervjuperson. Förutom de två 
projektledarna som jag fick intervjua, så var även deras ex-jobbare närvarande vid intervjun. Det blev på 
detta sätt lite mer av ett diskussionsforum kring frågor om uppföljning och mätning av effektmål.



En återkommande reflektion under mina intervjuer är det faktum att man lägger ner väldigt mycket tid 
på uppstart och initiering – vilket i grund och botten är bra – men mindre tid på att uppföljningen, trots 
att man kan tycka att resultatet är det viktigaste i ett effektiviseringsprojekt. Att man sen också 
använder resultatet till något vettigt är ju själva poängen med att effektivisera.

Vi har ju mycket med uppstart, men sen liksom: ”Jaha, vad blev det sen då?” Och ibland 
kan det ju vara saker så här att om man har räknat på, kanske att man kan spara tid eller 
något… det beror ju inte på… det kanske… det vi levererar kanske möjliggör då, men sen 
är det ju linjens sak att se till att den tid man får över används till annat. Annars har man 
ju inte tjänat någonting.

Ett annat intressant perspektiv var när vi pratade om anledningar till varför man bör vara noggrann med 
uppföljningen. Förutom de självklara skälen att man får konkret svar på hur stor nytta det fanns med 
den aktuella effektivisering och om det var värt det, så kan det även finnas intresse hos dem som har 
jobbat med effektiviseringen att se att ens arbete faktiskt hade en positiv inverkan på företagets 
lönsamhet eller vad det är nu man har fokuserat på att förbättra. En av de främsta motivationerna till 
att göra ett bra jobb, är ju att faktiskt känna att man gör nytta.  

Personligen så kan ju bara säga att rent egoistiskt som projektledare så skulle det vara kul 
att se att det blev effekt av de projektmål vi hade, att det faktiskt blev effektmål av dem 
också, att det blev bättre på grund av – eller tack vare – projektleveransen. Det vet ju inte 
vi idag. Alltså, verksamheten kan ju säga att: ”Ja, men vi blev 10 % effektivare”, men 
berodde det på vår projektleverans, eller berodde det på någonting de gjorde ute i 
verksamheten ändå? Det vet vi inte idag, så att… rent egoistiskt så skulle ju det vara 
väldigt roligt, plus att jag tror ju att det vore bra för verksamheten att kunna säga att: 
”den här investeringen vi gjorde i projektet faktiskt betalade tillbaks sig och vi kan bevisa 
det genom att visa det med de här effektmålen”.

En av projektledarna jämförde även med sin tidigare arbetsgivare, även det ett stort industriföretag, 
som beskriver ett scenario som visar hur det kan fungera på många företag när det kommer till 
uppföljningsbiten av ett effektiviseringsprojekt:

Nej, det var ju det här med, alltså, att det var väldigt noga i början. Att man kunde visa 
det innan man drog igång projektet, men uppföljningen sen… nej. Utan man hade sagt då 
i början på ett projekt att: ”Jamen, med det här projektet ska vi bli 10 % effektivare”. Sen 
efter ett tag när man hade levererat så kunde man visa att: ”Ja, vi blev det”, men det [var] 
ingenting som sa att det var projektleveransen. Och så sen trollade man med siffror för att 
upp… alltså, beställaren trollade med siffror där för att säga att de faktiskt hade blivit så 
mycket bättre, för annars så kom de i dålig dager. Så frågan är hur mycket sanning det 
var? Det vet vi inte idag.

Deras ex-jobbare beskrev även hur det ibland slarvades med effektmålen på företaget; i vissa fall 
verkade man inte veta hur effektmål tas fram eller vad man över huvud taget man ska med dem till.

Effektmålen kan inte de ens mäta. De förstår inte vart siffrorna har kommit ifrån. Alltså, 
för de… om de ska ta ut de här siffrorna så tar det flera timmar. Och det förstår ju inte jag 
då, varför det var så, i och med att det borde vara de som först har kommit med siffrorna.



4.1.5 Intervju 5
Även denna intervju gjordes med en representant från ett av de större företagen i Sverige idag. De var 
för närvarande inne i en process där de arbetade med att införa Lean i organisationen. Processen hade 
vid tidpunkten för intervjun pågått i mellan ett och ett halvt och två år och var fortfarande pågående. 
Den som jag intervjuade var en s.k. process manager som var ansvarig för denna implementering och för 
den processbaserade delen av organisationen. 

Implementeringen innebär att man övergår mer till att dela upp verksamheten i processer och på så vis 
öka tydligheten och den dagliga styrningen.

Det handlar också mycket om att försöka förstå vårt arbete på en daglig nivå. Tittar du på 
effektivitetsarbeten överlag, så att säga, så finns det olika sätt att gå [tillväga på], 
beroende också på vilken typ av processer det handlar om. Administration och service är 
väl ganska, så att säga, traditionellt bundet att du har egentligen ingen daglig styrning på 
den typen av processer. Chefer och medarbetare kan aldrig svara på frågan: ”Hur 
fungerar er leverans just nu?”.

Lean-arbete är som bekant inte ett arbete som drivs i projektform, utan är ett ständigt pågående 
förbättringsarbete. Implementeringen började dock som ett projekt, men efter ett år när man kunde 
visa på tillräckligt bra resultat så lade man ner projektet och införde det som en del av 
linjeorganisationen. Hela det Lean-baserade processtänket syftar ju till att – som jag nämnde ovan – öka 
den dagliga styrningen och på det viset underlätta mätningen av förbättringseffekter. Han nämner i 
intervjun att trots det så kan det vara svårt att påvisa förbättrade siffror på grund av att den ekonomiska 
styrningen inte är uppbyggd efter ett processtänk.

Men det är ju där problemet kommer lite grann, att det tar ju längre tid för att få fram 
resultatet i ekonomiska termer oftast. Du får inte samma genomslag i ekonomin, därför 
att hela den ekonomiska styrningen är ju fortsatt fullt uppbyggd efter 
funktionstänkande.[…] Det hade givetvis blivit mer intressant och du hade fått betydligt 
snabbare respons i ekonomistyrningen om du också hade budgeterat och styrt ekonomin 
efter process- och flödestänkande. 

Dock har man kunnat visa på förbättrade siffror, men tydligheten om hur orsak och verkan hänger ihop 
uteblev till viss del. 

Däremot kan vi visa det på kvalitetssiffror, på produktivitetssiffror, på… eventuellt vid 
något tillfälle så har man kunnat visa det på någon form av kunduppföljning då. 

Resultatet av implementeringen av Lean beskriver han som ”en mix av dikeskörningar och succéer”. Jag 
frågar då i vilka sammanhang som det har gått mindre bra. Han beskriver det så här:

Ja, framförallt finns det flera ställen där vi har… verkligen kunnat identifiera potentialer, 
d.v.s. just det här från att vi har tittat på processer, vi har visualiserat hur arbetet 
verkligen ser ut, alla är överens om att så här ser det ut och… ”De där stegen är ju 
jätteonödiga”, så att säga. Eller, ”Det där kan vi göra på ett helt annat sätt”. Men, från 
att gå från det till att skapa en aktivitet, att verkligen genomföra det… de insatser som 
krävs för att verkligen komma dit, där har det, så att säga, av olika anledningar då… [gått
åt pipsvängen]. Och det är ju det som vi hela tiden lyfter upp och följer upp, så att säga, 
hur vi måste arbeta rent organisatoriskt, stöttande och stödjande från centralt håll o.s.v. 
också, och… hur vår VD, hur han adresserar ansvaret hos ledarna, så att säga, i att vara



förändringsledare och ta ansvar för att vi också ska kunna skapa en ökad effektivitet. Att 
vi får fram potentialer, att vi ser tydligt och klart vad vi skulle kunna göra för att bli bättre. 
Och sen att det inte händer, det är ju givetvis ett… ett allvarligt problem.

När jag ber honom sätta fingret på det viktigaste för att en effektivitetsförbättring verkligen ska bli 
lyckad, lyfter han fram ledarskapet:

När vi lyckas så finns det antingen en väldigt engagerad ledare som förstår och tror på de 
här tankarna och förstår tankesättet, eller så finns det någon annan form av eldsjäl –
lokalt eller i närheten av det teamet eller den processen – som tar formellt eller informellt 
ansvar, för att verkligen se till att driva på det här arbetet. Där det inte finns, så självdör 
det. 

4.1.6 Intervju 6
När jag hade lyssnat igenom den här intervjun så märkte jag att den blev mer inriktad på hur man sätter 
upp mål och hur man lyckas med att uppnå dem, men inte så mycket om uppföljningsarbete. Jag vet 
inte om det var okoncentration från min sida som gjorde att jag tappade fokus på det som jag egentligen 
ville ta reda på. Det är dock intressanta saker som dyker upp, men det blev som jag nämnde tidigare ett 
lite annorlunda fokus i just den här intervjun.

Denna gång intervjuade jag en person på ett av Sveriges äldsta företag, även om företaget har ändrat 
form och ägandestruktur ett par gånger under årens lopp. Personen jag intervjuade är chef för 
processutvecklingen och miljöavdelningen på företaget. Hon var utbildad inom Lean och försöker arbeta 
efter det tänket i sitt vardagliga arbete, utan att det finns som uttalad strategi från företagets sida att 
övergå till ett mer Lean-anpassat arbetssätt. Hon beskriver hur det kommer sig att inte företaget har 
helt och hållet övergått till Lean:

Vi har inte den traditionen, det finns inte ett intresse. Ska man en göra sådan satsning, så 
måste den satsningen vara helhjärtad från alla inblandade parter.[…] Vi har ett antal som 
har utbildning i Lean, till exempel jag själv, som har ett intresse för de frågorna och jobbar 
via min avdelning och försöker föra in sådana saker med kontrollpunkter och sådär. Men 
det är ingenting som finns i hela organisationen, det är ganska personberoende.[…] Om 
det är bara man själv som har utbildning i det och så, så är det ju inte alltid man får med 
sig folk att förstå. Så är det ju, men det… det är ju en del av vardagen och det får man 
jobba vidare med.

Även om man inte uppnår exakt det man hade tänkt från början, så kan ett effektiviseringsprojekt ändå 
anses som lyckat om resultatet ändå innebär en viss förbättring. Hon beskriver vidare ett sådant fall:

Vi hade ett mål för längesen… eller det var [en avdelning inom företaget] som hade, för 
ganska många år sen som handlade om att spara en viss mängd energi, man skulle ställa 
av effekt motsvarande något visst, och… man nådde inte alls den nivån, men man 
bedömde efteråt att det var ett bra mål och man kunde vara nöjd ändå. Därför att, hade 
man inte haft målet, så hade man sannolikt inte ställt av någonting. Nu ställde man ändå 
av en viss effekt, så den värderingen måste man ju göra.

Liksom vissa har nämnt tidigare, så pekar hon också på ledarskapet som den absolut viktigaste faktorn 
när det kommer till att lyckas med ett effektiviseringsprojekt. 



Ska man lyckas med ett mål, så ska man egentligen hitta en… någon som brinner för det 
målet och som är tillräckligt envis för att det ska liksom lyckas [med] det målet. Hittar 
man någon eller ett par sådana personer så kan man nästan klara av vad som helst i 
målväg.

4.1.7 Intervju 7
Den här intervjun gjorde jag med en person på en stor industrikoncern där även företaget i föregående 
intervju ingår. Han som jag pratade med jobbade som sektionschef för projektavdelningen. Han jobbade 
där med bl.a. olika investeringar, ombyggnader och med förvaltning av deras maskiner och 
anläggningar. Han jobbade även med förvalta deras projektmodell och är på så vis delvis ansvarig för hur 
de driver och förvaltar projekt på företaget. 

Deras arbete med effektivisering handlar mycket om energirelaterade effektiviseringar, där de är med i 
något som kallas ”Program för energieffektivisering” som är en standard som är utfärdad av 
energimyndigheten. Programmet är liknande dem som utfärdas av ISO, men denna är dock mer specifikt 
inriktad på energieffektivisering. 

I deras uppställning och definiering inför ett projekt så ställer man upp både projektmål och effektmål. 
De har även ganska väl utvecklade rutiner för hur de hanterar projekten efter avslut:

Ja, vi har ju då en projektmodell som beskriver hur vi ska hantera våra projekt och i 
samband med projektavslutet så ska vi göra en rapport eller en uppföljning av projektet. 
”Vad sa vi att vi skulle göra och gjorde vi det? Vad sa vi att vi skulle spara och gjorde vi 
det?” Etc. Så den uppföljningen gör vi när vi avslutar projektet, plus att ledningsgruppen –
kan man väl säga – på bolaget, två år efter att ett projekt togs ur drift, går in och tittar på 
det projektet när det har gått lite tid. ”Håller det här fortfarande, det som utlovades?” 
Och då får den beställaren som har mottagit projektet redovisa, ”Jaha, ok, gäller det här 
fortfarande? Sparade vi så mycket som vi sa för två år sen och vad vi lovade när vi började 
[med] det här projektet?”. Det gör man inte på alla projekt, utan på ett antal utvalda 
projekt som man känner att det kan vara intressant att titta på. 

Hur man väljer vilka projekt som ska följas upp efter två år, visste han inte exakt. Hans uppfattning var 
dock att rörde sig om projekt som man ansåg hade stor potential, eller projekt där man hade svårt att 
bedöma potentialen. Det kan också vara för att förutsättningarna förändras (ex. vis att elpriset har 
förändrats), så att man vill se om projektet fortfarande var en klok investering. 

Han anser att de i stort sett alltid lyckas med att driva igenom de effektiviseringsprojekt som de startar 
upp, men att kostnaden ofta blir större än vad man hade satt upp i projektmålssammanställningen. När 
det gäller att kontrollera och följa upp effektmålen, konstaterar han (precis som en del andra har varit 
inne på) att det ibland kan vara svårt att mäta och svårt att fastställa att det var tack vare projektet som 
man kunde mäta den ökade effektiviteten:

Kostnaden för varje enskilt projekt kanske skenar iväg, men vi jobbar ändå i slutändan tills 
vi uppnår det vi har sagt. Ofta så överstiger det vad vi faktiskt lovade i projektmålet. Sen 
är det ju svårt att utvärdera, det är ju inte helt enkelt att sitta i efterhand och… Har du då 
luddiga mål och… svårt att mäta kanske i vissa fall. I vår industri så är det så många 
aspekter som spelar in, så man har ibland svårt att se varför egentligen, det är svårt att 
analysera varför vi nådde det här eller inte. Var det på grund av vårt projekt eller vår 



effektivisering, eller var det på grund av massa andra saker som inträffade i 
verksamheten? Det är inte helt enkelt alla gånger.

5 Analys
Jag kommer i detta avsnitt att försöka dra slutsatser av de observationer som jag har kommit över och 
försöka knyta ihop det som jag har lärt mig i det här arbetet. 

5.1 Allmänna reflektioner
De intryck jag har fått under det här arbetet har varit lite av varierad karaktär. Vissa företag verkar ju 
åtminstone ha uppmärksammat delar av den problematiken som det här arbetet handlar om, men utan 
att de har någon praktisk lösning på hur man bäst undviker problemen. Jag tänker på det faktum att 
man slarvar med att följa upp resultaten i efterhand och i de fall man gör det så har man väldigt svårt att 
få fram de siffror man behöver för att kunna visa på det som man önskar kunna visa. Det ska ju sägas att 
när det gäller projektmålen så har man koll; projektledaren ser ju praktiskt taget alltid till att driva 
igenom det som uppdraget har specificerat. Det är sedan, efter målgången, som det oftast brister. 

Vissa företag verkar ju ha någorlunda utvecklade rutiner för uppföljning och kontroll, men 
helhetsintrycket är ändå att det är ett eftersatt område. Om man försöker resonera sig till varför det ser 
ut på det här viset, så är det nog för att företagen anser sig ha gjort en tillräckligt grundlig och noggrann 
förstudie och projektspecifikation. Så när projektmålen är uppfyllda, så antar man att de har fått den 
effekten man eftersträvade. Annars har man gjort någon felkalkylering vid projektets förstudie. 

Resonemanget att det är inledningen som är viktigast är ganska vanligt förekommande och det stämmer 
ju på sätt och vis. Problemet är dock att om man inte följer upp och kontrollerar det, så kommer man 
kanske inte att upptäcka och identifiera de brister och misstag man gjorde när man definierade och 
ställde upp målen. Det bästa sättet att upptäcka brister är ju att leta efter dem. Ibland kan det dock 
verka som att man undviker att följa upp för att slippa se bristerna. 

5.2 Varför följa upp?
Den mest grundläggande frågan är ju om det över huvud taget är lönt att lägga energi på att följa upp 
resultatet av ett effektiviseringsprojekt eller ett projekt i största allmänhet. Rent generellt skulle jag säga 
att det faktiskt är det, även om det i vissa undantagsfall kan vara så uppenbart att projektet är lyckat att 
man helt enkelt inte behöver mäta – eller ens kan mäta – specifika siffror. Just problemet att kunna
mäta resultatet och visa på förbättringar är ett problem som många tycks ha. 

Så, varför ska man då lägga energi på att kontrollera att resultatet är tillfredsställande när man ändå inte 
kan påverka det längre? Om man nu valde att lägga ner tid och resurser på att genomföra det man 
specificerade i effektiviseringsprojektet, så måste det väl ändå ha varit av ganska stort intresse att man 
faktiskt lyckades med det som det var tänkt? I annat fall borde man ju rent krasst genomföra projektet 
en gång till, även om det praktiskt taget aldrig händer. Nu är ju det här självklarheter och alla företag har 
ju någon typ av målsättning och mätning när man genomför effektiviseringar, men det man kan fråga sig 
är om den är tillräcklig och ger de svaren som man behöver. 

5.3 Kontrollera effektmålen
En återkommande reflektion är svårigheten med att mäta och följa upp effektmålen, d.v.s. att faktiskt 
kunna kontrollera att effektiviseringen fick en positiv effekt på verksamheten. Även om projektet 



lyckades med det om det var tänkt, kan det ha medfört att en ny flaskhals dyker upp på något annat 
ställe vilket gör att man inte blev effektivare alls ur ett större perspektiv. Att mäta och följa upp 
effektmålen är ett sätt att undvika att sådana situationer uppstår, men det tycks vara ganska få som 
faktiskt gör det. Man ställer ofta upp effektmål när man definierar projektet, men kontrollen av att de 
faktiskt uppnås verkar vara bristfällig. I många fall beror det nog på att de helt enkelt inte vet hur man 
gör, eller inte har rutiner för det. Ansvarsfördelningen (eller brist på densamma) kan också vara en viktig
faktor; vem har egentligen ansvar för att kontrollera att effektmålen är uppfyllda? Det vanliga är att det 
är projektbeställaren/sponsorn som är den som är ansvarig för att kontrollera effektmålen, men som en 
av dem som jag intervjuade nämnde så händer det att denne bara ”trollar med siffror” för att få det att 
se bra ut. 

För att komma runt problematiken att man vrider och vänder på siffror för att få resultaten att se ut 
som man önskar, så anser jag att den som kontrollerar effektmålen bör vara en person som inte är 
personligt delaktig i projektet. Det bör alltså inte vara någon som är partisk i målet, så att säga, även om 
det kan vara problematiskt för en person som inte är insatt i projektets utförande att kunna bedöma 
dess framgång. Ett självständigt projektkontor som kontrollerar effektmålen är att föredra, även om de i 
sin tur givetvis kommer att vara beroende av beställaren/sponsorn för att ta fram siffrorna. 

5.4 Olika organisationer – olika lösningar
Det är givetvis så att ingen organisation är den andra lik och därför är det svårt att göra en modell som 
gäller för alla typer. Om man t.ex. inte arbetar speciellt mycket i projektform, så är det så klart inte lönt 
att upprätta ett projektkontor och implementera avancerade rutiner för uppföljning och liknande för 
något eller några enstaka projekt. Om man däremot använder sig av en mer projektbaserad 
organisationsform (vilket faktiskt många företag gör idag) där man även kontinuerligt genomför olika 
effektiviseringsprojekt, så skulle jag vilja hävda att man bör ha någon typ av rutinmässig kontroll av de 
effektmål som dessa effektiviseringsprojekt var satta att uppfylla. Kontrollen bör göras av en 
utomstående avdelning som ett projektkontor eller liknande för att inte de som är iblandade i projektet, 
medvetet eller omedvetet, gör glädjekalkyler för projektets uppmätta resultat. 

5.5 Kan Lean underlätta?
Under min studie har jag stött på företag som arbetar med Lean i olika stor utsträckning. Man kan ju 
fråga sig om det kanske kan underlätta att arbeta mer utifrån ett Lean-tänk istället för ett klassiskt 
projekttänk? Grundtanken är att man istället för att genomföra förändringar i x antal veckor och sedan 
kontrollera hur man har lyckats, så kan man istället organisera enligt Lean så att man från dag till dag ser 
vilka avvikelser som förekommer och hur väl man presterat på just den aktuella dagen. 

Det kan givetvis underlätta och minska ansträngningen för mätning och uppföljning om 
implementeringen är lyckosam. Problemet som tycks dyka upp här och var är att inte hela 
organisationen omfattas av Lean-tänket, vilket då leder till man återigen ställs inför samma problem 
som man hade innan när det gäller mätning och uppföljning. Så utifrån det perspektivet (och egentligen 
från många andra perspektiv), så är det alltid bäst om samma tänk och organisationsform genomsyrar 
hela organisationen.  

5.6 Rekommendationer
När man ska välja vilken projektstyrningsmodell man ska följa, är det lätt att gå vilse i den djungel som 
tycks råda bland det stora utbud som finns. Som jag var inne på i teoriavsnittet så anser jag att valet av 
metod inte är så väldigt avgörande, utan det är mer avgörande hur man förhåller sig till den valda 
metoden i praktiken. Man behöver inte alltid använda alla delar och punkter i den metoden man har 



valt, jag skulle snarare vända på det och säga att det vore konstigt om en projektmodell kunde tas rakt
av och placeras in i en organisation eftersom alla organisationer ser ut och fungerar olika. 

Med det sagt, tror jag fortfarande att vissa modeller och metoder är bättre lämpade än andra när det 
kommer till att kunna följa upp och kontrollera sitt uppnådda resultat. PENG-metoden är en metod som 
är väl lämpad för på ett bra sätt kunna kontrollera sitt resultat, förutsatt att man har gjort den initiala 
värderingen på ett korrekt sätt. Jämför man sitt uppmätta resultat vid projektavslutet med det 
prognostiserade värdet, kan man förhoppningsvis få en rättvis bild av hur väl det aktuella 
effektiviseringsprojektet föll ut. PENG är ju endast en värderingsmetod och är därför dessutom 
tillämpbar tillsammans med i stort sett alla projektmodeller.

En annan intressant metod är ju den att använda sig av det balanserade styrkortet vid genomförandet 
av ett effektiviseringsprojekt. Det balanserade styrkortet tar hänsyn till de problem som jag uppfattar 
som de absolut mest förekommande när det handlar om effektiviseringsprojekt överlag, nämligen att 
man tenderar att stirra sig blind på enskilda punkter och ofta missar det breda perspektivet. Genom att 
använda sig av flera perspektiv vid definierandet och utförandet av projektet, så kan man i mycket högre 
grad säkerställa att projektet faktiskt gynnar företaget i stort och inte bara den avdelningen eller del av 
avdelningen där man genomför effektiviseringen. Dock finns det alldeles för lite empiri för att man ska 
våga utropa det till någon form av universalmetod, men den studie som jag skriver om i teoriavsnittet 
ser intressant ut. 

Som jag nämnt vid ett par tidigare tillfällen i den här texten så är inte den faktiska metoden man 
använder lika avgörande som hur man använder den. Modellen ska inte bestämma över arbetet, arbetet 
ska bestämma modellen.

De generella riktlinjer jag skulle vilja ge är:

 Välj projektmodell med omsorg och se till att alla som ska jobba med den förstår principerna 
bakom den.

 Definiera effektmål. Återkom gärna till effektmålet under projektets gång, så att det inte bara 
ställs upp och senare glöms bort.

 Var noggrann med specificeringen av delmål.
 Se till att avrapporteringen av delmålen sköts ordentligt. 
 Ha tydlig ansvarsfördelning när det gäller både delmål och slutligt projektmål.
 Utvärdera projektet ordentligt vid avslut. Det finns alltid saker att förbättra som man kan lära sig 

för framtida projekt. 

5.7 Vidare forskning
Min studie är relativt grund, där jag mest har försökt att identifiera de brister som tycks finnas när det 
gäller uppföljningen av effektiviseringsprojekt. Det är svårt att utläsa ur mitt arbete exakt vad och hur 
mycket man förlorar på att förbise uppföljningen. Om man vill gå djupare i ämnet, skulle det vara 
intressant att försöka konkretisera detta. 

Man skulle i en sådan studie kunna försöka att mäta hur mycket vissa åtgärder bidrar till lönsamheten. 
Man kan t.ex. försöka identifiera hur effektivt ett projektkontor är och om man faktiskt tjänar in de 
pengar som man lägger ner på att driva ett projektkontor. Fast någonstans bottnar man alltid i att det 
varierar från fall till fall och att inga generella ”så här ska man alltid göra”-handböcker går att skriva. Allt 
beror på hur organisationen ser ut och hur duktig man är på att genomföra det som man har sagt att 
man ska genomföra. 



Jag skulle även vilja se mer utvärdering av arbetet med balanserat styrkort som projektstyrningsmodell. 
Artikeln av Norrie&Walker som jag refererar till är ju skriven 2004, vilket borde innebära att den 
fortfarande kan anses vara relevant även åtta år senare. Dock kan man ju tycka att den empiriska datan 
är lite väl begränsad för att man ska kunna dra några vidare slutsatser kring det balanserade styrkortets 
bidrag till projektstyrningen. Det skulle vara givande att se hur väl det har fungerat när det då 
förhoppningsvis finns lite mer konkret empiri. 
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