Project and Resource Management
… when every hour makes a diffrence

Kvalitetssakring med sjalvskattning

Termen kvalitetssäkring leder ofta tanken till efterkontroll och tidskrävande undersökningar
något som kommer från tillverkning där efterkontroll alltid är nödvändigt. För projekt och i
synnerhet inom tjänstesektorn måste däremot kvalitet byggas in från början. Det finns tre
dominerande tekniker för att säkra att kvalitet byggs in och även utgör ett lärande.

Checklistor
Checklistor består av kontrollpunkter inför ett specifikt beslut. Det kan vara att ge klartecken
till ”take off” för ett flygplan efter det att kaptenen kontrollerat att alla punkter på kaptenens
checklista rickats av som fungerande eller uppfyllda villkor inför en beslutspunkt för ett
projekt. Checklistor är till sin natur binära, dvs fungerar/har blivit gjort respektive fallerar/saknas. Det är tillräckligt i sammanhang med nolltolerans som t.ex. flygplan inför start, men
inte riktigt användbart i mer diffusa sammanhang som i ett projekt.

CMMI baserad utvärdering
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Här delas projekt in i ämnesområden med ett antal frågeställningar som ska vara uppfyllda
för ett ”GO”. Ämnesområden är typiskt sådana som projektstandarder är baserade på. Alla är
välkända som t.ex. Planering, Ekonomi, Uppföljning, Tidplan etc. Nu kan man inte längre
göra en binär utvärdering eftersom det inte är så tydligt när en uppgift är gjord. I stället kan
man tillämpa självskattning på en skala. En sådan definieras av CMMI och ur Wikipedia.
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Project Excellence och ständiga förbättringar
Ur Wikipedia
Verktyget PDSA (plan, do, study, act; planera, utföra, studera, agera) är en variant av
PDCA, och kan användas vid kvalitets- och förbättringsarbete i en organisation. Verktyget
är en cykel som fungerar iterativt, det vill säga om och om igen. I den första fasen har ett
problem identifierats i verksamheten och man planerar för en lösning till det. När detta är
gjort inleds andra fasen där lösningen genomförs. I tredje fasen studeras effekterna av den
lösning som man tillämpat och i den sista fasen agerar man så att samma problem inte ska
uppstå på nytt.

Ur Project Excellens Preparation handbook
Project Excellence definieras
som förmåga att leva upp till
så många som möjligt av de 20
olika områden/perspektiv som
ingår i IPMAs Project
Excellence modell. Project
Excellence Preparation (PEP)
metoden (se separat dokument)
erbjuder en möjlighet att
främja regelbunden och
systematisk förbättring av ett
projekt steg för steg.
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Fråga
På vilket sätt kan jag vara ett föredöme och hur säkerställer jag att projektmedarbetarna lever upp till de värderingar
myndigheten/företaget har?
Hur söker jag återkoppling från intressenter för att förbättra mitt ledarskap?
Hur inspirerar jag projektmedarbetare i deras strävan till att förbättra sina beteenden och arbetsmetoder så att dessa
stämmer överens med projektmålet?
Beskriv hur du beter dig socialt och ansvarsfullt utifrån alla intressenternas behov?
Hur säkerställer jag att projektledningen skapar utrymme för att upprätthålla relationen med kärnintressenter?
Hur skapar jag en uppmuntrande dialog mellan intressenter som leder till god stämning?
På vilket sätt identifierar jag systematiskt alla intressenter och deras inbördes relationer?
På vilket sätt söker jag ett aktivt interagerande med projektets intressenter och säkerställer att de är involverade när det
behövs?
Vilka processer har jag definierat och implementerat för effektiv ledning av mina intressenter?
Hur involverar vi våra intressenter beträffande projektlednings processer?
På vilket sätt definierar vi projektledningsprocesser utifrån bra praxis och erfarenheter från andra projekt?
På vilket sätt identifierar och implementerar vi lämpliga projektledningsprocesser?
Hur kan vi bevisa kundtillfredsställelse genom skriftliga eller verbala uppskattningar och rekommendationer från kund?
Vilka resultat får vi från systematiska metoder för kundåterkoppling som nöjdhetsundersökningar och fokusgrupper?
Hur får vi kundåterkoppling beträffande 1) fullgörande av behov och förväntningar 2) projektledning 3)samarbete med
projektgruppen 4) projektresultat/ kundens “business case” eller 5) viljan att arbeta i ytterligare projekt?
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Implementation i LeanFour™ TP3
Kvalitetsfrågan och dess egenskaper
LeanFour™ TP3 är utformat för att hantera samtliga omnämnda situationer med full
transparens. Strukturen är en uppsättning med frågor där varje fråga har egenskaperna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beteckning.
Själva frågeställningen.
Projektledarens självskattning.
Dokumentreferenser.
Assessorkommentarer
Frågans vikt vid beräkning av index.
Önskad nivå för 100 procent index.
Aktuellt utfall.
Lista med villkor som ska vara uppfyllda och
som redovisas individuellt av projektledaren
för att sedan stämmas av med en assessor, som med egen inloggning bekräftar samsyn.

Varje uppsättning med kvalitetsfrågor redovisas med en sammanställning
A. Summerande index och redovisning med
trafikljus. Omslagsnivåerna konfigureras.
B. Lista med kvalitetsfrågor.
C. Det går att ha obegränsat med uppsättningar av
listor med kvalitetsfrågor.
D. Varje fråga kan ges en vikt för dess påverkan av
det gemensamma indexet.
E. Varje fråga ges en målnivå för index 100
procent.
F. Nuvarande assessmentnivå.
G. En extern assessor redovisar samsyn för självskattningen.
H. All information kan skrivas ut till en
Excelrapport med bibehållen trafikljussignal.
I. En hel uppsättning av kvalitetsfrågor med all information kan läsas in från en Excelmall.
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Exempel på en Excelrapport med svar och självskattning
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Inställningar för självskattning utifrån en skala
Det finns olika metoder för att svara och utvärdera frågor som avser att säkerställa
kvalitetsaspekter. Det görs i LeanFour™ TP3 genom
att definiera assessmenttyper. Varje typ ges en skala
där varje del av skalan ges sina egna egenskaper.
1. Lista med definierade assessmenttyper.
2. Gränsvärden för att redovisa totalindexet med
trafikljusets färger.
Inställningar för assessment av PEP
3. Varje nivå ges ett namn.
4. Varje nivå har ett värde som används tillsammans
med villkorets vikt för att beräkna totalindexets värde
för kvalitetsgruppen.
5. Text som visas vid val av självskattningens nivå.
6. Färg som visas för den valda nivån vid självskattning. Här används ”ingen färg” för att visa att
ingen självskattning gjorts.
Inställningar för assessment enligt CMMI
7. Konfigurering för assessment enligt CMMI. Förslaget här är
att när ingen självskattning gjorts så är det en bekräftelse på
bristande projektmognad och då blir den röda signalen
talande.
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Inställningar för assessment enligt RAG
8. Konfigurering för assessment enligt trafikljusmodellen vilken i
litteraturen benämns RAG (Red, Amber, Green). Även här
signaleras brist på genomförd självskattning med ”ingen
färg”.
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