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Effektivare Resurser med Lean & Agila Projekt
Syftet med denna bok är att den ska vara en handgriplig
instruktion till hur man kan öka effektiviteten genom att
minska resursslöseri i organisationer och projekt. Boken
är tänkt att i första hand tillämpas hos tjänsteproducerande organisationer som bedriver sitt arbete
projektorienterat och visa hur de kan minska ett resursslöseri.
Boken ska illustrera hur arbetet med att klarlägga
ansvar för beslut om projekt såväl som beslut om resursanvändning kan läggas upp och genomföras. Boken vänder sig till konsulter som genomför förbättringsarbete i
tjänsteorganisationer och som vill införa en resurshantering utifrån ett Lean-tänkande. Ramverket i botten heter
Solutions for Teamwork® (SofT™) och är utformat av Ln4
Solutions AB, som även tillhandahåller molntjänsten LeanFour™ PSA Solution. Ramverket bygger till stor del på
välkända metoder men innehåller även flera innovativa
inslag, där Resursledningshjulet är av central betydelse.
Det utgör en modell för hur stora och utspridda organisationer kan bemästra och optimera resursanvändningen.
En annan innovativ del av ramverket är Initiative Mana-

LeanFour™ PSA Solution

gement Model, en styrmodell som täcker livscykeln för ett
initiativ. Den har en komponent som gör det möjligt att
bilda lag inom ett projekt för att även klara uppgiften där
agila team gör lösningar åt flera projekt. Ytterligare innovativa delar av ramverket utgörs av möjligheten att mäta
verkningsgraden hos en linjeorganisation med hjälp av ISOdiagram för att inte nämna Dartdiagrammet som direkt
visar relationerna mellan kostnader, planering och hur färdigt ett projekt är, allt i en enda bild.
Författarna har tillämpat Storytelling med fristående
avsnitt som hålls samman genom ett persongalleri och ett
sammanhang av förändringsledning.
Georg Silber
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Georg Silber, Civilingenjör - Teknisk Fysik

Anna Sanell, Kansliråd, Fil. Dr

har under mer än 30 år varit djupt engagerad av att ta
fram metoder och tekniker för att synliggöra projektens
framsteg och att tydliggöra när planering och resultat
saknas. Redan som nyutexaminerad utvecklare insåg han
behovet av att tydliggöra för beställare och intressenter
vad de kunde förvänta sig av ett projekt. Den projektmodell som han utvecklade då blev en av de första tillämpade modellerna i Sverige. Som entreprenör utvecklade
han en teknik för planering och uppföljning av arbetstid
för att erhålla högsta möjliga värdeskapande, vilket senare ledde till utvecklingen av SilberPlan och grundandet
av Silber Software AB, där Georg var Vd och utvecklingschef under 15 år. Dessa program används fortfarande av
flera stora organisationer. Georg är nu aktiv med innovativa lösningar för resursstyrning och en uppskattad föreläsare och nätverksledare.

arbetar sedan 20 år på Miljödepartementet där hon är
kansliråd med ansvar för bl.a. frågor kopplade till kärnavfall. Anna har en doktorsexamen i franska från Stockholms universitet där hon även haft en tjänst som forskare under en period. Under ett år som huvudsekreterare
och projektledare i den statliga utredningen om avfallshantering (M 2011:02) 2011-2012 hade hon ansvar för att
planera och leda sekretariatets arbete med framtagande
och utarbetande av texter till betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU
2012:56).
Anna har även varit kanslichef i Kärnavfallsrådet
som är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté vars
främsta uppgift är att vara rådgivande organ till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle.
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Inledning

S

även flera innovativa inslag, där Resursledningshjulet är av
central betydelse. Det utgör en modell för hur stora och
utspridda organisationer kan bemästra och optimera resursanvändningen. En annan innovativ del av ramverket är
Initiative Management Model, en styrmodell som täcker
livscykeln för ett initiativ. Den har en komponent som gör
det möjligt att bilda lag inom ett projekt för att även klara
uppgiften där agila team gör lösningar åt flera projekt. Ytterligare innovativa delar av ramverket utgörs av möjligheten att mäta verkningsgraden hos en linjeorganisation med
hjälp av ISO-diagram för att inte nämna Dartdiagrammet
som direkt visar relationerna mellan kostnader, planering
och hur färdigt ett projekt är.
Transparens förutsätter struktur och mätbarhet. Ramverket visar hur projektorganisationens portföljer och roller
samspelar med linjeorganisationens struktur och befattningar och visar också hur det är möjligt och lätt att ha faktabaserad redovisning med Earned Value Management.
Metoden HOPE visar hur EVM kan tillämpas även på agila
projekt som definieras längs sin väg.
Molntjänsten LeanFour™ stöder ramverket SofT™ fullt

yftet med denna bok är att den ska vara en handgriplig instruktion till hur man kan öka effektiviteten genom att minska resursslöseri i organisationer och
projekt och få fler projekt klara enligt plan. För både medarbetare och organisationen kan arbetet vara mer värdefullt. Boken är tänkt att i första hand tillämpas hos tjänsteproducerande organisationer som bedriver sitt arbete projektorienterat och visa hur de kan minska ett resursslöseri.
Detta innebär att tillämpa Lean och att tillåta ett agilt arbetssätt. Verkligheten är som bekant ofta svårförutsägbar
och därmed behöver organisationen klara av att vara agil.
Boken ska illustrera hur arbetet med att klarlägga ansvar
för beslut om projekt såväl som beslut om resursanvändning kan läggas upp och genomföras. Boken vänder sig till
konsulter som genomför förbättringsarbete i tjänsteorganisationer. Den kan vara en introduktion för konsulter som
vill införa en resurshantering utifrån ett Lean-tänkande.
Ramverket heter Solutions for Teamwork® (SofT™)
och är utformat av Ln4 Solutions AB, som även tillhandahåller molntjänsten LeanFour™ PSA Solution. Ramverket
bygger till stor del på välkända metoder men innehåller
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ut men det är teoretiskt möjligt att med lite handpåläggning
använda andra programvaror för att skapa genomlysning.
I kapitel 1 beskrivs med hjälp av en fiktiv historia de
olika rollerna och deras ansvarsområden i organisationen
och i projekten. Därefter följer kapitel som i form av faktarutor och fiktiva scenarier beskriver de modeller, metoder
etc. som utgör arbetssättet i SofT™ och LeanFour™. Scenarierna bygger på decennier av erfarenheter av projektverksamhet och syftar till att ge ett bakomliggande resonemang
till modellen som beskrivs i faktarutorna, som konkret och
faktamässigt beskriver de centrala begreppen och ramverket.
I kapitel två beskrivs modellen och processen att starta
och genomföra en uppgift i en arbetsform som brukar benämnas projekt. Beskrivningen visar hur ett initiativ vidareutvecklas till ett assignment för att utvecklas och sedan
övergå till att bli ett projekt under genomförandet och slutar sin tillvaro med nyttorealisering.
I kapitel tre beskrivs hur man kan tillämpa principerna
för Lean i tjänsteproduktion där resurserna är personer som
arbetar i projekt. Den metod som beskrivs gör det möjligt
att få även väldigt omfattande och utspridda organisationer

att utgöra en enda resurspool.
I kapitel fyra beskrivs hur projektet kan delas in i självstyrande grupper utan att man förlorar projektets transparens.
Kapitel fem beskriver hur en organisation utvecklas
och specifikt hur ett projektkontor skapas och sedan arbetar.
I kapitel sex beskrivs hur transparensen yttrar sig i grafer och diagram för att kommunikationen mellan olika befattningar och roller kan transformeras från gissningar och
tyckanden till faktabaserade analyser.
I kapitel sju beskrivs i korthet de metoder som utgör
”Best practice” idag och som är en viktig del i ramverket
Solutions for Teamwork®.
Boken täcker ett stort område vilket gör att varje avsnitt blir ganska kort. Förhoppningen är att berättelsen till
varje avsnitt ska kasta ett ljus över innebörden i faktarutan.
”Konsulten” i berättelserna är alter ego för den förändringsledare, verklig eller imaginär, som är en förutsättning som gör skillnad mellan prat och handling. Som bekant
är ingen profet i sitt eget rike.

”Gör arbetstiden mer värdefull för medarbetaren
och organisationen!
10

SAMMANFATTNING

rörigt och ineffektivt. Vi behövde hjälp. I ledningen var vi
överens om att vi ville ha konkreta förslag, inte en massa
workshopar och kurser. Vi ville liksom inte gå i terapi och
analysera i det oändliga, vi ville ha resultatinriktad KBT för
att åtgärda konkreta problem.
Det var i det läget vi anlitade Konsulten. Konsulten
som vi hittade är civilingenjör i teknisk fysik. Han har mer
än trettio års erfarenhet av projektarbete i olika roller från
konstruktion och programmering till projektledning,
kvalitetssäkring och företagsledning. Han har också arbetat
fram ett flertal projektmodeller och programsystem för
total kontroll och styrning av organisationer som arbetar
med projekt i en matrisorganisation. Med de kunskaperna
och färdigheterna kom han in i företaget och tog rollen
som förändringsledare.
Konsulten kunde förklara roller och ansvarsområ-

I bokens exempelföretag, Företaget, arbetar Markus. Han
är CIO och har haft ansvaret för det förändringsarbete som
boken beskriver. Arbetet har gått bra och har bland annat
lett till att Företaget utnyttjar sina resurser mycket mer
effektivt. Markus är inbjuden att presentera sitt företags
förändringsarbete och resultatet av det på ett chefsnätverksmöte. Hans presentation är tänkt att ge en översiktlig
bild dels av hur Företaget har jobbat med förändringen dels
av bokens innehåll.
Markus har tagit plats på scenen och fått ordning på
tekniken. Han ser ut över den ganska stora församlingen
och säger: Jag tror att ni är här idag för att ni vill något med
era företag. Ni vill utvecklas och ni vill kanske ta steget från
källarföretag till en större organisation, eller så har verksamheten vuxit snabbt och det är dags att styra upp den
organisation som fungerade när företaget var mindre, men
som nu tycks sluka mer resurser utan påtagligt resultat.
I den situationen var vi. Vi hade vuxit i omfattning såväl personellt som geografiskt och hade köpt en mindre
konsultfirma. Vi hade pågående projekt som ingen visste
när och varför de startats, beslut togs lite hur som helst och
ibland togs inga beslut. Kort sagt – det hade blivit ganska

Bilden:
Ansvar och Roller
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Konsulten hade också en modell för efterfrågan och hur
man skapar projekt (Kapitel 2 Modellen). Modellen beskriver ett initiativs livscykel. Här visade och förklarade Konsulten dels en generell projektstruktur och gången från ett
projekts uppstart till slut, dels gick vi igenom de olika delarna och pratade om innebörden av portföljer och hur projekt och projektportföljer förhåller sig till linjeorganisationen. Vi kom också in på Styrgruppens roll. En annan sak som
ibland ställer till det är hur man ska definiera mål och följa
upp projektmål. Ofta är inte målen tydliga i projekten. Konsulten tog upp och visade på problemen med att ha otydliga mål och nyttan av att sätta delmål. Det gick vi också
igenom.
En finess som jag verkligen gillade var ett dartdiagram
som ger en helhetsbild av hur projektet fortlöper. Diagrammet ger en överblick i flera dimensioner och för ledningsfunktionen som behöver få en enkel överblick för att kunna
sortera mellan de olika projekten är det ovärderligt.
För dem som ville så satte han av tid till att prata om
Business Case. Vi vet ju att det är rätt ofta att Business
Caset blir inaktuellt eller att det saknas helt, men med det
här arbetssättet som vi har infört så hålls det alltid uppdaterat på ett enkelt sätt. Vi tycker att det har blivit väldigt
lyckat. När vi tog kontakt med Konsulten var ett av våra
större problem att vi tyckte att vi inte använde våra resur-

den för projektarbete i tjänsteproducerande organisationer
med hjälp av den här bilden (Kapitel 1 Ansvar och roller). I
organisationen har ju alla sina ansvarsområden men ibland
är det ändå inte riktigt tydligt var gränserna går och vem
som ska ta vilka beslut. Med den här modellen blir varje
ansvarsområde väl definierat. Konsulten kunde också tydligt beskriva hur de olika medarbetarnas ansvarsområden
förhåller sig till varandra, till exempel vilka beslut som ligger på cheferna i linjen i förhållande till HR-funktionen och
projektledarna, vilket ansvar som ligger på ledarna för
Teamworken och vilken roll projektkontoret har för att
nämna några exempel. I kapitel 1 beskrivs varje roll för sig.
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ser på ett bra sätt. Det gick åt mycket resurser och resultaten var sämre än vad de borde vara med så pass mycket
resurser som vi har. Vi upplevde att vi hade brister i planeringen som gjorde att vi inte riktigt hade koll på vad alla
gjorde och var resurserna användes. Resursstyrning var
också ett av Konsultens expertområden (Kapitel 3 Resursstyrning). Han använde sig av något han kallade Resursledningshjulet, som ser ut så här:
Det är en modell för att hantera ett tjänsteproducerande utbud baserat på medarbetare och deras kompetenser mot efterfrågat arbete i projekt. Modellen är utformad

som ett hjul av det enkla skälet att resursplanering är en
ständigt pågående process.
En viktig sak som Konsulten också sa är att hela organisationen är involverad i planering och beläggning av resurser, men att det måste finnas en tydlig beslutsgång och
att olika beslut tas på skilda nivåer. Det är de strategiska
besluten om vilka projekt som startas eller avslutas som
tas på ledningsnivå, taktiska beslut om var resurserna ska
tas och så vidare.
Resurskontrakt är något vi har infört med vårt nya
arbetssätt. Resurskontrakt är en överenskommelse mellan
projektledaren och chefen för de resurser som används i
projektet. När man har upprättat resurskontrakt slipper
man bland annat missförstånd och diskussioner om var
olika resurser används, men det finns också andra fördelar
med resurskontrakt.
I bilden av resurshjulet ser ni att en av delarna är
märkt Teamwork (Kapitel 4 Teamwork). Arbete i så kallade
Teamwork introducerades hos oss när vi införde Konsultens modell och verktyg. Det innebär att varje projekt organiseras i ett eller flera Teamwork. Varje Teamwork har en
egen plan och en egen uppsättning aktiviteter. Jag kan citera Konsulten. Han sa: ”Teamwork i projekt utgör den
spelplan där det team som löser en gemensam uppgift bil-
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dar ett lag. De har en gemensam uppgiftslista och en egen
gemensam planering. På samma sätt som inom idrotten är
en av lagspelarna kapten och tar på sig uppgiften som spelfördelare och representerar teamet utåt.”
Sen kom frågan upp om vad Kanban är och om det var
något vi kunde tillämpa. Konsulten berättade att Kanban är
en agil teknik. Den ger stöd för planering och för att tilllämpa Lean som innebär att undvika resursslöseri. Vi fick
också en presentation av vad det innebär att jobba agilt
med Scrum respektive DSDM. Konsulten lärde ut en metod
som kombinerar det bästa ur de metoderna och som han
kallar HOPE (HOrizon PErformance management). Den
kombinerar den agila tekniken med Kanban och värderingspoäng från Scrum och från DSDM hämtar HOPE timeboxar
för resursplanering och uppföljning. Men metoden blickar
längre än bara till den aktuella sprinten och sätter resultatet i relation till hela projektets planering.
Organisationen och utmaningarna med att växa var
ett annat ämne som Konsulten pratade om när vi införde
modellen (Kapitel 5 Organisation). Han sa att företag som
växer måste vid någon tidpunkt gå från att vara ett så kallat
källarföretag till att verka i en mogen organisation. Den
processen innehåller en del svårigheter som man behöver

vara medveten om. Till exempel kommer det in nya ansvarsområden och det skapas nya beslutsvägar. Medarbetare som man vänt sig till får nya roller och man behöver
lära sig nya rutiner. I samband med det kom Projektkontorets (PMO) ansvar upp. Konsulten anser att projektkontoren enbart måste betraktas som en funktion i organisationen om det ska fungera på lång sikt.
Konsulten presenterade en färdplan för den föränd-
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ring vi behövde göra för att uppnå en struktur med ett fungerade projektkontor. Den här bilden är visserligen ganska
komplex, men den visar just den färdplan vi tillämpar för
vår förändringsledning och vårt projektkontor. Konsulten
visade också en molntjänst som säkerställer informationen
och kontinuiteten och som vi kunde tillämpa.
För att få den transparens och effektivitet vi har som
mål för den nya organisationen så spelar uppföljningen en
viktig roll (Kapitel 6 Rapporter och transparens). Och för att
kunna göra bra uppföljningar behövs bra och enkla rapporter och rapporteringsvägar. Vi har numera en uppsättning
olika möjligheter att följa upp var de olika projekten befinner sig i processen. För våra medarbetare har planering och
rapportering förenklats avsevärt. Man behöver bara planera några veckor i taget i respektive Teamwork och varje
individ kan rapportera direkt mot sitt projekt. När man rapporterar behöver man inte ange hur man har fördelat tiden
på olika aktiviteter. Rapporteringen funkar hur bra som
helst nu.
Men vi måste ju också kunna följa upp arbetstiden,
särskilt när vi nu genomför ett effektiviseringsarbete, det
som kallas Professional Services Automation eller PSA. Nu
använder vi Konsultens modell som har en utformning som

ger oss en hög grad av flexibilitet. Vi kan till exempel tilllämpa tariffer per individ, per projekt eller på typ av arbete
i ett projekt. Vi kan göra tidrapportering mot en typ av
verksamhet som berör flera projekt och samtidigt spegla
en debitering mot det aktuella projektet som ska betala
den rapporterade tiden. Det behövs nu när vi inför agila
specialistteam som arbetar med uppgifter från flera projekt
utan att vara planerade i dem utan bara mot sitt team.
Utöver det finns det olika möjligheter att följa upp projekten genom Dartdiagram, Ackugram som står för Ackumulerad tidslinjerapport, Earned Value Management,
Burndown-diagram och Lyckat Projekt Index. Vi har helt
enkelt hela verktygslådan, säger Markus.
Vi har också lärt oss tillämpa några olika metoder för
att hantera och planera våra projekt (Kapitel 7 Metoder).
Ett sådant exempel är Fibonacci-skalan och hur man kan
använda den för att bedöma hur uppgifter förhåller sig till
varandra storleksmässigt. Hur man definierar alla intressenter i ett projekt med hjälp av den så kallade RACImodellen är också det ett värdefullt tillskott i vår kompetens.
Som ni vet händer det lite då och då att man behöver
göra prioriteringar i projekten. Det finns inte utrymme för
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hålls regelbundet inom projektledningsteamet. Där hanterar man alla avvikelser och fel och kan på så sätt hantera dem på ett tidigt stadium. Det gör att vi till exempel
slipper visa bristande kvalité gentemot kunden genom
att ha kontroll över alla rapporterade brister. CCB är
också ett bra tillfälle att påminna kunden om vad som
tillhör det som överenskommits och vi undviker på så
sätt smygande utökningar utan att få mer betalt.
Risker finns alltid i projekt. Vi hade en workshop där
vi jobbade med en matris för riskbedömning som är lätt
att använda och mycket uppskattad. Med hjälp av olika
poäng räknar man lätt ut vilka risker man behöver åtgärda och vilka som kan vänta.
Okej, det var allt jag hade att säga säger Markus.
Det är mycket information, men jag stannar gärna kvar
och svarar på frågor.
Och förresten så ska Konsulten presentera ett
White paper på Dataföreningen nästa vecka. Den som är
intresserad kan gå dit och lyssna. Det går även att ladda
ner från Konsultens hemsida (Artikel i slutet av boken).

alla. Att ge ett projekt prioritet är kanske inte så svårt. Det
svåra är när det är flera som behöver prioriteras. Konsulten visade en konstruktion som underlättar när man ändå
måste sätta olika prioritet på projekten och hjälpmedel att
göra en rangordning.
Flera av er har säkert hört om och kanske arbetat
med Kritiska linjen. Det hade vi också, men Konsulten tog
istället upp något som är Kritiska linjens motsats nämligen
Theory of Constraints eller Critical Chain, som han med
många andra anser är bättre. Enligt den metoden tar man
bort alla mellanliggande buffertar och ersätter dem med
en enda större. Vi tycker att det har underlättat arbetet för
oss, fortsätter Markus och det leder till ett totalt sett kortare projekt trots att det planeras över en längre tidsperiod
initialt.
Utöver det gör vi numera GAP-analyser av framgångsfaktorer. Konsulten påpekade att man kan få markant
bättre resultat i projekt med stora osäkerheter genom att
gå in och åtgärda bristerna avseende framgångsfaktorerna.
Sist men inte minst har vi en struktur för att hantera
ändringar och risker. Har ni kommit i kontakt med CCB?
CCB står för Change Control Board och är ett möte som
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LeanFour™ PSA Solution– en molntjänst
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Anvandning av en rollbaserad tjanst for projekt och resurser
Story

Erik, företagets vd, har blivit ombedd att presentera sitt
företags nya sätt att arbeta med resurshantering och
effektivisering vid ett seminarium för företagsledare. Det
vill han gärna göra eftersom han är mycket nöjd med
resultatet av den organisationsförändring de har genomfört. Han tänker på vad han vill lyfta fram särskilt i sin
presentation. Effektiv planering, tänker han, och transparens som alla pratar om nu för tiden. Tydligheten, tänker
han vidare, tydlighet i beslutsgången, tydlig ansvarsfördelning, tydliga roller… Det finns en hel del att berätta
om. Han öppnar en ny PowerPoint och sätter igång. Efter
en stund känner han sig nöjd. – Jag tror jag ska be Markus lyssna en gång, om det är något jag glömt.
Markus lyssnar uppmärksamt och nickar ofta. När
Erik är klar säger han att han tycker det var en bra genomgång, lite väl teoretisk kanske, men bra. – Men varför säger du inte något konkret om verktyget vi har infört
och använder? Molntjänsten som alla använder nu. Det

är ju genom att vi samlar all användning av resurstimmar
till ett system som vi kan kontrollera beläggningen totalt
över tiden. Utan den molntjänsten hade vi aldrig lyckats så
bra med varken planering eller uppföljning. Om du gör det
så tycker jag du ska utgå från de olika rollerna och hur
olika individer använder sig av molntjänsten. Det skulle
passa bra eftersom utformningen av LeanFour™ är sådan
att den sätter individen i centrum.
Erik nickar. – Det är en bra idé. Jag kan säga något
sammanfattande om varje rolls tillämpning av verktyget,
men det får bli ganska kort med tanke på tiden. Jag har ju
redan nämnt rollerna när jag pratade om vikten av att beakta roller och kompetens. Jag sa väl också något om att
det är linjechefens uppgift att fördela begärda resurser
från projekten utifrån satta prioriteter. Kan du hjälpa mig
att gå igenom roll för roll? Markus drar fram stolen och tar
sig an uppgiften. Jag tycker du ska börja med att betona
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produktutveckling. Men, man ska komma ihåg att varje
portfölj alltid är kopplad till en organisationsenhet i företaget. Det är också viktigt att komma ihåg att i varje
portfölj finns ett utpekat ansvar. Den som är portföljägare har ett beställaransvar för projekten i portföljen.
Det betyder att man som portföljägare bestämmer prioritet, budget och löptid. Det är portföljägaren med en
styrgrupp som utser projektledare och intressenter.
Portföljägaren har också ansvar för målbilden. Tjänsten
ger en portföljägare tillgång till flera vyer. Som portföljägare måste man kunna försäkra sig om att resurstillgången balanserar mot behovet i portföljen under genomförandeperioden. I portföljvyn visas om kapaciteten
i olika roller och kompetenser räcker till för beslutade
projekt och genomförandetider. Portföljägarens roll är

att enkelhet och tydlighet är några av de ledande principerna för lös-ningens utformning. Som användare ser man
inte alla funktioner som finns i systemet utan bara de som
är relevanta för det arbete man ska utföra inom ramen för
sin roll och sitt ansvar. De funktioner man kan se styrs
alltså av vilka uppgifter man har. På det sättet blir det väldigt tydligt och avgränsat vad varje person i organisationen förväntas göra. Vi börjar med rollen Portföljägare.

Rollen som Portfoljagare
Varje projekt tillhör en portfölj som kan ha olika innebörd.
En portfölj kan utgöra ett Program eller ett Key-account,
och kan även tillhöra ett kostnadsställe med ansvar för
19

att regelbundet överväga och ta ställning till portföljens
pågående projekt i förhållande till nya initiativ. Det ingår
också att övervaka och utvärdera genomförande och progress. LeanFour™ PSA Solution har ett omfattande stöd till
rollen som portföljägare. Ett av dessa stöd är den digitala
PULS-tavlan. Den används för att regelbundet gå igenom
portföljens projekt och ta tag i aktuella problem. Det finns
avgörande fördelar med en digital PULS-tavla där varje
projekt i vyn är direkt kopplad projektets egen PULS-tavla.

Markus tittar på Erik för att se att han är med och när Erik
nickar så fortsätter han till nästa roll som är chefen för ett
habitat.

Rollen som Habitatschef

Ett viktigt och effektivt instrument för att sköta ansvaret
för en portfölj är Bubbeldiagrammet vilket har axlar som
kan ges olika innebörd som till exempel budget, återstående kostnad, lönsamhet, riskvärdering, vägda strategiska
parametrar etc. Även bubblans storlek kan användas för
att visa en valbar parameter och X-axeln kan placera initiativens efter slutdatum. I stället för en bubbla med olika
mönster visas varje initiativ i stället med ett dartdiagram
som ger en i det närmaste komplett bild att initiativets
status och parametrar.

Vad är ett habitat kanske det är någon som undrar? Man
kan säga att ett habitat är den organisation som tillhandahåller tjänster. Tjänsterna är baserade på de kompetenser
som medarbetarna i habitatet besitter. I varje projekt finns
ett antal roller, till exempel projektledare, teamledare, utvecklare och testare. Initialt i projektplaneringen brukar
man uttrycka behovet av resurser i antal resurstimmar per
roll för ett projekt, men ganska snart måste de olika rollerna besättas av fysiska medarbetare. Det ansvaret ligger på
avdelningscheferna i linjen.
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med resursen. LeanFour™ PSA Solution kan hantera organisationer med många habitat i form av en geografiskt
utspridd organisation och underleverantörer eller ramavtalspartners för resursförstärkning.
Erik ber Markus vänta lite medan han lägger in bilden i sin presentation och gör några anteckningar. Sedan
fortsätter Markus. Han väljer att gå vidare med projektledarrollen, som är ganska omfattande.

Rollen som projektledare
Projektledarens roll är ganska komplex. Som projektledare har man många olika saker att hålla reda på. Man är
liksom navet, centrum, i projektet. När initiativet övergår
från förstudie till att vara ett assignment så är det projektledaren som tar över. Det är projektledaren som ska
lägga upp basinformation och debiteringskoder för olika
arbetstyper. Det är också projektledaren som har ansvar
för budget, projektslut, baslinjeplanering, milstolpar och
så vidare. Här har projektledaren stor hjälp av molntjänsten. Alla uppgifter och information samlas och visas i
överskådliga vyer med hjälp av olika diagram. I projektledarrollen ingår också att man bokar resurser. Resurserna
ska naturligtvis bokas så att omfattningen stämmer med
det tempo som bestämts i baslinjeplaneringen. Verktyget
är faktiskt en ovärderlig hjälp för att få den överblick man

Som chef för ett habitat med de organisationsenheter och
resurser som det omfattar måste man kunna upprätta,
eller definiera, en tjänstekatalog med de roller och kompetenser som habitatet kan tillhandahålla. Om man för varje
medarbetare i habitatet anger de roller som var och en kan
ha kommer projektkontoret och varje portföljägare kunna
avläsa ledig kapacitet för varje roll under en vald tidsperiod. Bilden visar tillgänglighet hos olika roller under perioden första november till sista januari. Med en sådan
tjänstekatalog kan varje projektledare vara säker på att det
finns tillräckligt med personresurser när begäran om kapacitet per roll görs. När projektledaren gör sin begäran
kvitterar chefen för habitatet begäran och säkerställer där21

för att nå ut till chefer.
Men även för linjecheferna har tjänsten underlättat arbetet med resursplanering jättemycket. Jag
tror vi tar den rollen nu.

Rollen som
linjechef
Som du ju vet ingår det i
linjechefernas ansvar att se till att alla resurser blir belagda på rätt sätt. Utgångspunkten för det arbetet är
bokningarna som kommer från projektledarna, som vi
nyss pratade om. Om det skulle bli överbeläggning så
ska linjecheferna godkänna bokningarna från projektledarna utifrån de prioriteringar som projekten har fått av
portföljägaren. Vid eventuell underbeläggning av resurserna innebär rollen andra åtgärder, som vi inte går in
på här. Projektledarens bokning utgör alltså ett förslag.
Bokningarna godkänns av linjechefen i en av de vyer
som man som har tillgång till som linjechef och det är
också därifrån som det så kallade resurskontrakten
skapas. Linjechefen kan inte godkänna ett resurskon-

behöver för det. Projektledaren ska utöver detta definiera
en roadmap med milstolpar, objectives och ytterligare
egenskaper för projektet. Rollens informationshantering
är mer omfattande än för övriga roller. Samtidigt blir det
lite tuffare med transparens och öppenhet, men våra projektledare har vänt det till sin fördel.
När de vid PULS-möten varje vecka visar riskbilden
kan de motivera cheferna att hjälpa till. Projektledarna
hos oss har upptäckt att PULS-möten är en effektiv kanal
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trakt som inte ryms inom projektets ram av budget och
sluttid.
Okej, är du med? Ja då, jag känner ju till det här
men det är bra att se olika rollerna i molntjänsten och
hur de fungerar. Bra då tar vi nästa. Jag tänkte vi skulle
gå vidare med ledarrollen för ett Teamwork.

Rollen som Teamworkledare
Det är inom projektets team som allt arbete görs. I modellen kallas det därför Teamwork. Teamwork har en
egen dialog för sin planering. I rollen som Teamwork-

ledare ansvarar man för att tillsammans med varje teammedlem göra planeringen av tid varje vecka så att den stämmer med den överordnade bokningen som projektledaren
gjort. I rollen som Teamworkledare ingår ansvaret för att planera och redovisa alla uppgifter som görs av teamet antingen i
form av spintar, inom ett planeringsfönster eller mot en deadline.

Som du ser på bilden så är Teamworkledarens fönster fullt av
information, men där har man allt samlat och får en förträfflig
överblick. Du ser att backloggen finns, Todo och Done-listor,
planering av personer, burndowndiagram – allt en
Teamworkledare behöver för att följa upp och planera. Nu
kommer vi till dem som verkligen utför det konkreta arbetet
och det är ju medarbetaren i projektets team.
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Rollen som medarbetare

här tjänsten jättemycket för det är så enkelt. Rapporteringen har förbättrats oerhört mycket sedan vi införde
molntjänsten och det är just för att den inte kräver särskilt
mycket av individen.
Så, det var vad jag tänkte gå igenom. Ta de här bilderna så kommer presentationen gå bra.

Grundläggande för rollen är att hålla reda på den egna
användningen av tid. Dagens medarbetare är uppfostrad
och van att ta eget ansvar. Du har ju skolbarn så du vet att
redan i skolan är det eleverna som genomför utvecklingssamtalen även om föräldrarna får vara med. Molntjänsten
och konstruktionen med resurskontrakt ger individen full
kontroll över hur den egna tiden ska användas till olika
ändamål och projekt. Varje medarbetare ansvarar för att
tillsammans med projekt- och teamledare planera och
slutföra sina uppdrag. Arbetet planeras mot projekt per
månad, vecka eller arbetspass under en dag. När planeringen är gjord på arbetspass i en kalendervy behöver
man inte göra någon annan rapportering än att kvittera
genomförd plan efter att man har lagt in eventuella justeringar. Jag vet att våra medarbetare har uppskattat den
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Kapitel 1 Ansvar och roller

I

det här kapitlet beskrivs i en fiktiv form olika roller i
organisationen och vilka funktioner och ansvar som
ligger på dem när det gäller resurshantering i linjen och i
projektform efter det att en resurseffektiviseringsmodell

införts. Respektive funktion visas i förhållande till övriga i
ett tydligt diagram.
Bilden visar sambandet mellan projektorganisationens
olika delar och hur de korresponderar med linjeorganisationens olika element.
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I texten speglas en arbetsmånad. Berättelsen om varje
funktion inleds med en kursiverad berättarröst som placerar
personen i organisationen och redogör för vilka uppgifter
som förekommer under perioden. Beskrivningen skildrar vad
var och en gör och när. Detta kapitel visar översiktligt det
som förklaras närmare i de följande kapitlen.
Under den speglade månaden ska en kvartalsgenomgång också äga rum. Det är en uppföljning av perioden och
en övergång till nästa ledningsperiod.
Företaget använder en programvara för resurs och projekthantering som är uppbyggd så att alla i företaget som på
något sätt har med ett resurser eller projekt att göra har
tillgång till en molntjänst med hemsidor där all information
sammanställs per projekt, per medarbetare, per portfölj och
per avdelning. För kvartalsgenomgången använder sig alla av
en och samma molntjänst för sina förberedelser och de går

in på hemsidor som visar deras respektive ansvarsområde.

Rollerna som beskrivs ar i tur och ordning:
Human Resources
Linjechef
Habitatschef/Kontorschef
Projektkontorschef
Portföljansvarig och key-account
Projektledare
Ledare för Teamwork
Projekt-/teammedarbetare

”Struktur och ansvar är en förutsättning för att
skapa transparens.
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Human Resources

ska ta ansvar även för de inhyrda konsulterna har blivit
riktigt lyckad. Hittills har vi gjort som ni, att Projektledare
blir beläggningsansvariga för inhyrda konsulter och inte
stämmer av med chefer i linjen. Det leder tyvärr till att
resurser inte kan utnyttjas helt eftersom företaget inte har
kontrollen över när konsulten är på plats och att det blir
ännu dyrare. Det kan ju också vara så att vi i och med det
har anställda som inte nyttjas fullt ut och det är ju slöseri
att ha anställda som inte har beläggning. Nu kan en linjechef avgöra när egna anställda kan användas istället och få
arbeta med nya spännande projekt. Förut var det en del
missnöje med att det var konsulter som fick göra de roliga
jobben. Vi kan låna in bra konsulter till att hjälpa fler projekt när det blir luckor. Det här gör att vi förbättrar våra
poäng hos Lean-indexet genom att minska slöseriet med
resurstimmar.
Jag tycker absolut ni borde tillämpa vårt nya sätt.
Man får också ett bättre pris på konsulter om man ger
dem bättre beläggning. Det är bättre nytta att ”anställa”
dem eftersom vi på HR då har ansvar även för dem. Nu
ansvarar vi på HR också för att varje resurs har rätt kompetensetiketter så att det går att få en korrekt bild, inte bara
hur mycket varje resurs utnyttjas utan även vad de bidrar
med genom sin kompetens. Hör av dig så kan jag berätta
mer”.

F

unktionen HR ska se till att organisationen har rätt
struktur och lever efter den. HR ser till att alla som
deltar i verksamheten tillhör någon linjeenhet. Det gäller såväl anställda som konsulter ingående i ett projekt. HR gör
avtalen och ser till att någon linjechef ansvarar för konsultens
arbete och beläggning även när konsulten enbart ska arbeta i
ett enda projekt. HR ser till att ”Chain of command” fungerar
och att alla rapporterar till sin högre chef. HR ansvarar för
arbetsscheman och att tidrapportering fungerar.
Monica är chef för HR. Hon skriver ett mail till en av sina
kompisar från utbildningstiden som har samma position som
hon själv, vid ett annat företag som har ett mer traditionellt
sätt att hantera konsulterna. ”Den här ordningen med att vi
27

Linjechef

gen så att ingen medarbetare är överbelagd och inte heller
underutnyttjad. Projektledarens bokning utgör ett förslag
som linjechefen kan behöva modifiera innan det godkänns.
De överenskommelser som linjechefen gör med projektledare om medarbetares deltagande i uppdrag utgör ett
resurskontrakt. Tillsammans med planerat linjearbete utgör detta medarbetarens beläggning.
Den rullande attesteringen sker varje vecka. På måndagen senast klockan 10 ska alla inklusive chefer ha gjort
sin tidrapportering klar. Klockan 14 ska attesterna vara
gjorda. Projektledarna och Teamworkledare kan göra sina
avstämningar och planera kommande veckor och kunna
redovisa sina uppföljningar på tisdag förmiddag och ha
projektgenomgångar och planeringsmöten samma eftermiddag.

L

injechefen har två olika roller i organisationen.
Dels rollen som verksamhetsledare och ansvarig
för det arbete och den beläggning som sker i linjeorganisationen, dels rollen som ansvarig för beslut om resurser i
projektverksamheten. Linjechefens månad börjar med planering av resurser i linjen och hantering av tidrapporter för
den föregående veckan och en del administration runt resursplanering och beläggning. Linjechefen ska planera beläggningen de två närmaste månaderna under den första
veckan i månaden. Redan andra vardagen ska projektledarnas bokningar de kommande två månaderna godkännas.
Den kanske viktigaste uppgiften för en linjechef i detta sammanhang är att justera projektledarnas bokning av uppdra-

”Det är linjechefen som har
till uppgift att belägga varje
resurs under sitt ansvar.
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men han lämnar in i tid på morgonen. Hoppas att alla har
gjort rätt, men med det nya systemet så brukar det inte
vara något som hakar upp sig. Tvärt om så gillar de flesta
att få visa upp att de har nyttiga uppgifter och håller sig till
planeringen. Bra, det ser ut som alla tidrapporterna har
kommit in som de ska. Då är det bara att attestera dom. Då
går jag igenom dom nu först och attesterar dom. Sen tar jag
itu med resursarbetet efter fikat.
Projektledarnas resursäskanden kommer ta ett tag att
ta hand om. Det är ju inte bara att godkänna rakt av
eftersom jag måste se till att beläggningen blir så optimal
som möjligt både i linjen och i projekten. Jag måste se hur
prioritetsordningen ser ut så att inte det har blivit några
förändringar i den som jag måste ta hänsyn till. – Jo det
verkar vara lite ändringar. Då måste jag nog göra lite justeringar i åtminstone något av projekten. Vi får se hur äskandena ser ut – det kan ju kanske funka ändå.
Jag får inte glömma att också snegla på ISO-kurvorna
från den gångna månaden och avläsa verkningsgraden. Det
har varit i underkant ett tag men sedan de lade ner katastrofprojektet Fenix där jag hade flera personer kommer
inte det dåliga effektivitetsindexet i det projektet dra ner
resultat av min avdelning. Nu behöver jag bara fixa beläggningen så att alla kan debitera full tid.
Nu måste jag ta itu med beläggningen för hela nästa

Sofia sitter vid sin dator och tittar igenom kalendern. Måndagsmötet som vanligt, annars är det inte så mycket inbokat just idag. Ny vecka, ny månad och en ny vända med
resursplaneringshjulet. Den här veckan blir det en del arbete med tidrapporterna och beläggningen. Men först ska
jag se till att få undan attesteringarna så det inte blir i sista
minuten före klockan två. Då kan jag använda eftermiddagen åt linjearbetet. Innan jag tar itu med det arbete och
den planering som är kopplade till projekten så måste jag
först se till att arbetet i linjen är i sin ordning. Om resursplaneringen ska gå ihop så måste jag ju se till behoven i linjen
också.
Så, då finns alla tidrapporterna från förra veckan. De
flesta gör det klart på väg hem på fredagen i sina mobilappar. Det är bara Jocke som trilskas och vägrar göra det i
mobilen eftersom han inte får någon mobil från företaget,
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tvåmånadersperiod också så jag hinner godkänna den innan jag går till träningen på onsdag eftermiddag. Att få till
en vettig beläggning kunde ta dagar tidigare och ändå blev i
princip alla missnöjda. Med den nya modellen Resurshjulet
och Sudoku-principen, är reglerna glasklara och alla projekt
får sina resurstimmar i tid.

timmarna som ligger bortom de fyra månader framöver
som jag ska redovisa beläggningen för. Hennes projekt
kommer se lite oplanerat ut men cheferna får skylla sig
själva när det fattas beslut. Så där ja, all min personal har
beläggning och jag har lyckats godkänna alla resurskontrakt.

Det har gått mer än två veckor och det mesta rullar på.
Medarbetarna på avdelningen som numera har ett eget
planeringsansvar för veckoplaneringen och att innehålla
resurskontraktet, har upptäckt att de vinner stort på att
faktiskt använda sin tid som planerat. Det gör Sofias arbete
med planering av beläggning minimalt. Det mesta sköts
ändå av projektledare och medarbetarna själva. Det är bara
vid resurskonflikter som Sofia behöver gripa in och ge förtur enligt de satta prioriteterna.

Klas, den nya projektledaren, har planerat fler timmar än
han kan få de närmaste månaderna. Jag kommer behöva
flytta hans planering framåt en hel del men det projektet
har ju lång tid på sig.
Maria som planerar det nya projektet har också lagt
in sin planering av Jocke och Leffe. Jag skulle behöva belägga dem på hennes projekt men det går inte att godkänna eftersom hon inte fått den utökade budgeten godkänd ännu. Det gör inget eftersom jag kan stryka bort de
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Sofia har lite svårt att komma igång med dagens arbete
som är förberedelsen för kvartalsgenomgången de ska ha i
nästa vecka. Tankarna går än hit än dit. Tänk att jag var lite
negativ till förslaget att införa resultatbonus för oss chefer.
Men det kanske inte var så konstigt, med den ordningen vi
hade då med beroenden där jag som chef i linjen inte
kunde påverka företagets resultat. Nu mäts vi på hur den
egna avdelningen levererar värde och kundnytta i projekt
timme för timme. Det ligger ju på mig att ta beslut om resursåtgång och om årsarbetstiden för var och en. Med den
nya planeringen har mitt jobb som chef blivit enklare men
samtidigt en större utmaning i synnerhet med avseende på
resursplaneringen. Som linjechef är det ju jag som har ansvar för beläggningen, men det var alltid lika svårt att få in
någon pålitlig rapportering och man visste aldrig med riktig
säkerhet hur de olika projekten framskred och när de skulle
avslutas. Det var ganska jobbiga diskussioner med projektledarna som kom och ville ha loss mer resurser på ett eller
annat sätt, eller utverka mer tid så att resurserna blev uppbokade längre tid än beräknat eller plötsligt inte behövdes.
Det kunde leda till att det blev förseningar på andra håll
eller att nya projekt inte kunde startas eftersom personal
var kvar i ett oavslutat projekt. Dessutom var man ju helt i
händerna på projektledarna och de uppgifter de lämnade.
Alla projektledare gjorde väl inte heller på samma sätt så

I det löpande arbetet som linjechef ägnar sig Sofia bland
annat åt att se till resursernas kompetensprofiler är uppdaterade. Hon följer upp att egna resurser presterar enligt
förväntan i projekten. Hon kontrollerar också med jämna
mellanrum att tillgänglighetsprofiler och tariffer är aktuella.
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det var svårt att veta vad man fick veta så att säga. Nu när
alla projektledare jobbar i samma system, på samma sätt
med samma parametrar blir allting så mycket lättare. Det
är verkligen lätt att via molntjänsten ta fram de underlag
och rapporter jag behöver. Resursutnyttjande och resultat
syns så tydligt och bara det att man genom bloggen kan
ställa frågor och få ytterligare förtydliganden och förklaringar. Med den enklare beläggningsplaneringen genom
resurskontrakten blir det också lätt att se om det finns utrymme för ytterligare projekt på min avdelning.
Nämen, nu behöver jag ta tag i styrgruppsmötet som
Håkan kallat till på torsdag. Som den resursägare som bidrar med betydande andel resurser är det viktigt att jag vet
och följer vad som händer och är med i planeringen. På
torsdag ska vi fatta beslut om beläggning och planera den
kommande perioden. Jag behöver se över personalsituationen på min avdelning, men det finns personal från
andra avdelningar i de projekt som Håkan har i sin portfölj.
Med det nya systemet behöver man visserligen inte
lägga ner så mycket tid på detaljplanering eftersom den är
mindre granulerad och med resurskontrakten som spänner
över en längre period så blir planeringen så mycket enklare. En positiv sak som jag kan ta upp på mötet är att det
här året har fungerat bra planeringsmässigt. Det var lätt att

komma in i det nya systemet och personalen tycker också att
det har skett en positiv utveckling med det nya planeringsparadigmet. Jag har förstått att alla uppskattar den mer
effektiva resursplaneringen eftersom den har lett till att alla
känner att just deras kompetens utnyttjas i mycket högre
utsträckning. Det händer i princip aldrig längre att någon
känner sig felplacerad och underutnyttjad. Vi kan ta tillvara
allas kompetens på ett bättre sätt och alla kan känna att de
gör en viktig insats i respektive projekt. Det är det här som
kommer ge mig bonus eftersom den nyttiga andelen av
tjänstetiden nu ligger över 65 procent. När vi började var vi
nere under 48 procent att jämföra mot målet på 72 procent.
Sofia blir sittande och funderar lite mer. Det är faktiskt
så att jobbet som chef i linjen har blivit roligare. Genom de
lättillgängliga uppgifterna och rapporterna som man lätt
kommer åt via portalen blir det ju så enkelt att ta del av hur
alla jobbar. Jag kan till exempel lättare se behov av kompetensutveckling och erbjuda mer inriktad sådan till min personal.
Genom att det är min uppgift som linjechef att se till att
tillgängliga resurser bokas upp så att rätt personer är på rätt
plats vid rätt tillfälle, får vi rätt och optimal beläggning, vilket
är ett måste för att få bra siffror. Nu tycker jag det är en alldeles utmärkt idé med resultatbonus…
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Habitatschef—kontorschef

Genom ett Service Level Requirement kan projektledare få
ett löfte (Service Level Agreement) om behövda kompetenser
under en viss tid i en viss omfattning som sedan bokas om till
verkliga resurser. Var fjortonde dag har han en planeringsrunda för att diskutera nya offerter och uppdrag. Då följer
man även upp pågående projekts aktuella krav i form av
SLR där det saknas resurskontrakt.

H

abitatsägarens ansvar liknar en kontorschefs
med ansvaret för en geografisk orienterad region med anställda av olika kategorier. Kontoret har ofta en
inriktning eller specialitet men har inte balans på alla kompetenser. Kontoret har kompetens i de flesta avseenden
som tjänstekatalogen rymmer men inte på alla. Från det
kontor Henrik chefar över hjälper man till med projekt på
andra kontor och behöver samtidigt kompetenser från
andra kontor för att utföra sina egna projekt.
Habitatsägaren gör avstämningar var fjortonde dag.

Habitaten samarbetar och lånar numera resurser av
varandra till sina projekt på ett kontrollerat sätt.
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och det ska vi ju inte göra. Men å andra sidan är mitt uppdrag är att fylla ut arbetstiden för folk med vettiga uppgifter inom ramen för att kunna koncentrera oss på vår
kärnverksamhet. Men det bättrar ju på mina siffror….

Idag står offerter och uppdrag på agendan för ledningsgruppens möte. Det gör det var fjortonde dag. Jag har några förfrågningar på utlåningar från projekt på andra Habitat. Mina
avdelningschefer brukar tjuvhålla på sina resurser för egna
projekt som ännu inte godkänts. – Undrar om det är läge att
ta upp diskussionen om hur vi ska hantera de kompetenser
vi inte utnyttjar?
Mötet gick ganska fort och frågan om outnyttjade kompetenser togs inte upp. – Undrar hur jag ska göra tänker
Henrik. Han har ägnat en hel del tid åt beläggningen på sina
kompetenser och är bekymrad. Det är dumt att ha ansvar
för en kompetens man inte behöver själv. Förvisso är det
flera som behövs på andra ställen, i andra habitat i organisationen, men det blir som att bedriva konsultverksamhet

Habitatschefen är angelägen om att kunna planera in
kapaciteten och vill ogärna ha kompetenser som inte är
så eftersökta längre.
Henrik tittar på beläggningen av habitatets kompetenser. Han konstaterar att han för perioden har ett
överskott av vissa och underskott av andra.
Parallellt tittar han på önskemålen från projektledarna. Det finns några äskanden från projektledare på
andra Habitat som vill boka upp resurser. Med det nya
transparenta systemet för resursbeläggning går det inte
att dölja någon överkapacitet. Vi kryper till korset och
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habitats- och kontorschef måste Henrik ägna den lite tid. Han
gillar det nya systemet och han gillar bonussystemet som
infördes samtidigt. Som kontorschef har han ansvar för kontorets resurser och för resursfördelningen på hela kontoret.
För ett år sedan var han riktigt trött på sitt jobb. Han tyckte
att det gick åt mycket tid som han skulle ägna åt att planera
och se till att resurserna användes på bästa sätt.
– Tänk att jag ägnade så mycket tid åt att försöka styra
alla på en detaljerad nivå som jag inte hade något bra sätt att
följa upp. Nu när vi chefer utfärdar SLA: er för att förse projekten med kompetenser så har det blivit så mycket enklare.
Jag anger vilken volym som finns tillgänglig och sen godkänner jag den planering som projektledarna har gjort i dialog
med sina teammedarbetare. Det har verkligen blivit så mycket lättare och snabbare, både med planering och med rapportering sedan vi började arbeta med Resursledningshjulet och
molntjänsten.

ställer ut åtaganden i form av ett SLA för de resurser som
beslutade projekt behöver inom sina budgetar. Vilka avdelningar som levererar mot SLA:erna blir en senare fråga.

Nu har linjecheferna börjat förstå innebörden av ett ISOdiagram och verkningsgrad. Alla vill belägga sina resurser
fullt ut och de projekt från andra Habitat som nu behöver
resurser är hett villebråd för SLR:er och linjecheferna gör
gärna resurskontrakt med dem som har fått ett SLA.

” Habitat, SLA:er och resurskontrakt gör det möjligt att
samarbeta om resurser mellan olika bolag och kontor.

Vecka tre
I vecka tre upprepas aktiviteterna från vecka ett med planering av resurser och kompetenser.
Vecka fyra
Den här veckan ska kvartalsgenomgången förberedas. Som
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Projektkontorschef

transparens i den verksamhet de ansvarar för. Det innebär
en stor potential för att lyfta nivån och resultatet för projekt
inom organisationen.
Helena är glad för sin anställning som projektkontorschef. Från början hade det varit lite oklart vad hon egentligen skulle göra och vad ledningen för företaget förväntade
sig. När sedan Konsulten kom in och de genomförde resurseffektiviseringen och de modeller han förespråkade så
hade bilden blivit tydligare och hennes ansvar klarnade.
– En sak som är jättekul med att vara chef för projektkontoret är att man är med och bistår företagsledningen i
beslutsunderlag för projektprioriteringen, tänker hon. – Jag
tycker verkligen det är väldigt inspirerande och jag känner
verkligen att jag har en funktion att fylla i det arbetet. Rent
praktiskt så avlastar jag dem därför att bordet är dukat genom att jag ser till att alla sköter sin del av informationshanteringen. En annan del är ansvaret för att verifiera att
planeringen dels är gjord, dels att den stämmer. Men roligast av allt är den feedback jag får av de chefer som förut
duckade för att de inte visste vilka frågor som ska ställas
och hur svaren skulle tolkas, nu visar en helt annan säkerhet och tackar mig för det.
Det är inte så komplicerat eftersom projektledarna
lägger in bokningarna och medarbetarna justerar planerna

E

n organisation som inför ett projektkontor har en
ambition att ha kontroll och överblick av projekten. Funktionen projektkontor kan delas in i tre huvudkategorier beroende på mognadsgraden inom organisationen
och typ av verksamhet. Den kan vara stödjande, kontrollerande eller styrande. Vår projektkontorschef är ansvarig för
verksamheten i den kontrollerande funktionen. Projektkontorschefens arbete består då till stor del av att se till att
kontoret kan erbjuda support i form av metoder, modeller,
mallar, verktyg etc. En annan uppgift är att verifiera att
denna support efterfrågas och tillämpas. Förutsättningen
är att det finns stöd hos ledningen och att chefer begär
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så att de stämmer med verkligheten. Om det blir avvikelser
så hanteras de i nästa period. Tanken är att medarbetarens
planering bör stämma med hur han eller hon faktiskt är
bokad hos linjechefen att arbeta under perioden. Projektledare måste eventuellt justera i sin aktivitetslista, men i
slutänden kommer han få det han är lovad under perioden.
I och med att organisationen har koll på alla projekt och
volymen är planerad över en längre period så ”ordnar det
sig i långa loppet”. Konsulten kallar det här Sudokuplanering och det är en bra analogi.

der lunchen kommer de flesta att kolla sina ISO rapporter.
Det har blivit en tävling att visa upp bästa verkningsgraden. Och det är inte bara därför att bonusen utgår från det.
Alla vet att hög verkningsgrad visar att man är en bra chef
som också samarbetar bra med projektledarna. Då blir situationen tydlig för alla på avdelningen och de kan ägna sin
kreativitet till att lösa uppgifterna och bli sedda och få erkänsla för sitt arbete.

En rolig dag - mer undervisning än kontroll. Det är ett tacksamt jobb därför att projektledarna behöver ofta någon att
prata med och med min hjälp blir de mer framgångsrika inför
sina chefer.

Tidrapporteringen flyter på bra nu när projektrapporteringen och tidrapporteringen för lön är ett och detsamma. De flesta gör klart redan innan de går hem. Det är
ju så enkelt när man bara behöver rapportera vilket projekt man lagt tid på och slipper rapportera aktiviteter säger de. Men några har oplanerat lagt timmar utan resurskontrakt och behöver få lite hjälp. Linjecheferna skyndar
sig att attestera, de flesta vill vara klara före lunch för un37

Nu har resursledningshjulet snurrat hela varvet och alla befattningshavare ska ha gjort sin del av planeringen. Jag brukar
skanna av alla portföljer och projekt systematiskt. Dartdiagrammen visar direkt när projekten är ofullkomligt planerade
och EVM diagrammen visar direkt vilka projekt som har problem. Det smarta fyrfältsdiagrammet som konsulten lärt oss
använda visar om det bara är en försening, om projektet är
överambitiöst eller har verkliga problem som de behöver hjälp
av chefer med. Det går fort och jag har ett förformaterat mail
där jag påpekar avvikelser eller saker de glömt att uppdatera. I
början trodde jag att folk skulle bli irriterade men i stället får
jag bara positiva reaktioner. De känner att någon bryr sig och
blir glada för lite hjälp.

Början på veckan är samma varje vecka. Tidrapporteringen är
den primära uppgiften i början på varje vecka. Det är underlaget framför allt för att kunna planera så att projekten ska
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kunna fullföljas i tid. Åtminstone inom den ursprungliga
uppskattningen. Efter att projektledarna gått igenom och
stämt av leverabler, enablers i sin roadmap och uppfyllandet av krav med sina intressenter och sponsor kan EVM
beräknas och redovisas. Fortsätter med att prata med de
projektledare som har dåliga värden om hur de kan förbättra sitt utfall. PULS-mötena gör underverk med projekten. Projektledarna börjar tycka att det är veckans höjdpunkt.

Början på veckan följer den vanliga rutinen. Nu har det
gått två veckor och det dyker upp nya initiativ. Mitt jobb är
att hjälpa till med gapanalysen av resurstillgången och
efterfrågan. Är lite av spindeln i nätet när det gäller att
samordna med andra Habitat. Vi som är PMO på de olika

siterna har ett eget nätverk och kommunicerar regelbundet. Tänk att det tog ett tag innan jag förstod att Habitat
betyder resurshemvist och ofta var detsamma som ett
självständigt dotter– eller systerbolag. Vi gör ett förslag
för hur projekten ska resurssättas med kompetenser och
i vilken omfattning från olika Habitat. Sedan får cheferna
bestämma men vi brukar veta hur de resonerar. Sedan
överlämnar vi till projektledare och linjecheferna att
omsätta till resurskontrakt för enskilda individer. Det är
vårt jobb som utgör grunden till att Sudokuplanering går
ut.

Månaden är snart slut och följer rutinerna som Konsulten
har hjälpt oss att få på plats. Förbättringarna kommer
slag i slag och det konsulten påstod om att det räcker
med ett nyckeltal för att bedöma en organisation blir

tydligt nu. Konsulten sade att verkningsgraden i tjänsteproduktion är det avgörande nyckeltalet för prestationen. Nu
efter några månader är det tydligt att det stämmer.
Det är lätt att mäta resurseffektiviteten och det lockar
fram tävlingsinstinkten hos linjecheferna som har resursansvar. Särskilt sedan vi införde bonussystemet. Men till skillnad från andra bonussystem så är detta direkt kopplat till
reella prestationsförbättringar och projekten börjar gå som
tåget och håller tidtabellerna.
Några linjechefer har fortfarande inte lyckats med sin
beläggning mot reella arbeten. De behöver få hjälp med att
förbereda sina strategier till förbättringsarbetet som Markus,
vår CIO och min närmaste chef kommer fråga efter. Visserligen är han en riktig siffernörd men han brukar blinka åt mig
och jag tror att han vill underlätta mitt jobb genom att tala
om att siffrorna är viktiga och att med det nya transparenta
systemet kan ingen förvara några lik i garderoberna som blivit bortstädade av Konsulten. Portföljägarna ska också få lite
hjälp med att tolka sina portföljöversikter för de har inte blivit varma i sina nya roller än. Förut kunde de starta ett projekt och glömma bort det sedan. Nu är de mer tydligt ansvariga samtidigt som projektledarna får den uppbackning som
de så väl behöver.
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Portfoljansvarig—Key Account

rad budget som finansierar dessa initiativ.
Servicechef Mats
Vår portföljansvarige är chef i linjen och har en serviceverksamhet. Det är en fortlöpande linjeverksamhet. I sin portfölj
jobbar Mats med helårskontrakt. Han har ett antal underhållskontrakt som utgör varsitt assignment. De löper över ett
år och projektkonceptet med sin roadmap passar bra för att
planera underhållsåtgärderna och felrapporterna.
I sin roll ska han se till att det finns en resurssättning
som stämmer med kalkylen för kontrakten. Även om de inte
har ärenden så jobbar man med förebyggande underhåll.
Finns det inte några felrapporter så tittar de över systemen.
Allt för att ha en så effektiv organisation som möjligt. Det
ger bra utdelning i ISO diagrammet och en bra verkningsgrad vilket ger höga Lean-poäng dessutom. Med vissa kunder jobbar de också med à conto faktureringar. Då har de ett
kapital, en timbank, motsvarande värdet av ca 500 timmar.
Portföljens Key-account meddelar kunden när timbanken
börjar ta slut och då ska han också kunna visa vad timmarna
som pengarna betalar har använts till. (Det här är den andra
sidan av tidrapporten).
Utöver kontraktsverksamheten har de också kontinuerligt ett antal strökunder. De medarbetare som jobbar med

D

et finns olika typer av portföljansvar men att en
portfölj motsvarar ett sammanhang med ansvar
för portföljens alla projekt är gemensamt. Portföljansvariga
följer upp utfallet varje månad med dess dashboard och
PULS-tavla. En gång i kvartalet görs en översyn av initiativen
och man tar ställning till om några initiativ ska läggas ned för
att ge utrymme åt andra mer prioriterade. Portföljansvaret
innebär en budget för förbättringar och utveckling och för
småprojekt. I det fall det är ett nytt initiativ som ska starta
görs det i samråd med en Key-account eller andra som har
uttryckt önskemål i form av ett förslag till initiativ. När det
gäller strategiska förbättringar har ledningen ofta en reserve-
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strökunder tidrapporterar på ett kundnummer som kan vara
personnumret om det är en privatperson. Räkningarna går
ut automatiskt från ekonomisystemet.
Mats har jobbat på hela månaden. Det har varit ganska
mycket att göra och alla har varit fullt upptagna med antingen det löpande servicearbetet eller andra kunder som har
dykt upp. Nu har han satt sig för att förbereda kvartalsgenomgången.

tips är att reagera när punkten ligger i första kvadranten för
då det är problem utanför projektledarens mandat. Då behövs min insats för att hitta en lösning. Företaget måste
följa SOX (Sarbane-Oxley) med krav på transparent redovisning. Eftersom jag är juridiskt ansvarig inför min ledning
med att ge korrekt information, är jag glad för att ha systemet till min hjälp. Med hårdare krav på en effektiv företagsstyrning och intern kontroll så är det tur att vi investerat i
konsultens förbättringsprojekt med det passande namnet
The Challenge. PULS-möten varje vecka med alla chefer och
projektledare har efter en trög start har gett ett stort bidrag.
Sedan är det resursallokeringen som vi gör med hjälp av
resursledningshjulet. Jag tycker det är ett fyndigt namn som
visar på att det är ett ständigt förlopp. Den inplanering av
resurser och aktiviteter som görs säkerställer att rätt personer är rätt planerade. Förut kunde man ofta få fel person till
projekten när avdelningschefen behövde sysselsätta någon,
men nu när vi mäter vilket värde som deras personal skapar
så har det blivit stor skillnad. Histogrammen är en stor hjälp
för att se om portföljens resursbehov är uppfyllt och med
rätt kompetenser för det närmaste sex månaderna. Så enkelt det är att ställa in mätperioden och få svaret direkt!
Det andra jag ska följa upp är måluppfyllelsen, alltså hur
portföljens effektmål nås. Jag har ju faktiskt tvingat alla att

Det är otroligt hur mycket lättare uppföljningen har blivit att göra med det nya systemet. Framför allt är det väldigt bra att ledningsperioderna sammanfaller med företagets ordinarie kvartalsuppföljningar. Jag har ju en hel del
uppföljningsarbete att göra, men när det gäller projekten så
tycker jag trendanalyserna i fyra-veckors sprintarna ger en
tydlig bild, trendkurvorna visar ju precis hur alla ligger till.
Jag gillar verkligen Earned Value diagrammet med sina fyra
fält som visar om det går enligt plan och budget eller är
försenat alternativt har ett kostnadsöverdrag. Konsultens
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definiera effektmål med varsin kravlista för att det ska
vara tydligt vad som ska uppnås och utvärdera framåtskridandet. Nu kan jag i ett enda EV-diagram se hur alla
projekt sköter sig och ta mig an de som ligger utanför
fjärde kvadranten eller visar avvikelser i Konsultens Dartdiagram.
Produktchef Thomas
Thomas är portföljansvarig och Key-account för kunden
ACME AB. Som Key-account har han ansvar för att göra
ett Business Case vid en offertförfrågan. Han har också
ansvar för att sköta kontakterna mot kunden.

Thomas sitter vid datorn och går igenom sina mail. En av
hans kunder har mailat en ny förfrågan. De vill få en
offert för ett nytt projekt för nästa generation av sin produkt. Han mailar förslaget till försäljningschefen. Svaret
kommer ganska omgående. Självklart ska vi offerera.
Han kontaktar utvecklingsavdelningen. Där är de
inte lika positiva. Det kommer att bli problem med resur-

serna. Ledningsgruppen anser ändå att det inte är något att
tveka om. De tar ett Initiative Decision 1 (ID1) beslut och han
får uppdraget att göra ett Business Case som bland annat ska
omfatta genomförandetempot. När det är klart kommer han
att skicka det till utvecklingsavdelningen för att de ska fatta
ett TollGate 1 (TG1) beslut och börja titta på tid, resursåtgång
och fundera över var resurserna ska tas ifrån. Han talar om
för projektledaren hur mycket tid som han får lägga på förslaget i offerten.
Vecka två
I den här veckan kommer svaret. – Vi har inte så mycket egna
resurser just nu, men ett annat Habitat kan bistå med testresurser så det går bra och utvecklingsavdelningen talar om hur
mycket de behöver spendera på det här projektet. Hans chef
ger honom klartecken med ID2 att skicka offerten till kunden.
Under veckan har han diskussioner av och till med kunden. Sedan tar han tar med sig projektledaren och förhandlar
med kunden. Till slut har de ett förslag som kunden tycker är
bra och som blir en beställning. Försäljningschefen skriver på
kontraktet och därmed finns ett ID3. I beställningen har kunden trots alla diskussioner utökat projektet lite. Thomas försöker höja priset men lyckas inte. Det innebär i sin tur att de
på utvecklingsavdelningen blir sura men de muttrar och gillar
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Projektledare

motvilligt läget och kvitterar med TG2 och riggar projektet
med de nya förutsättningarna. Senare blir Thomas uppringd av Krister som är utvecklingschef. Han talar om vad
internofferten landar på i kostnader. Det ordnar sig tänker
Thomas eftersom han hade tagit till lite extra i förslaget.
Han gör basplanplaneringen tillsammans med kunden. I slutet av veckan kan Krister presentera förslaget i
produktrådet. Beslutet (TG3) tas och projektet kan sjösättas. Sedan rullar veckorna på. De har regelbundna CCBmöten (Change Control Board). Kunden kommer med nya
förslag som regelbundet avvisas. Konsultens tjat om CCBmöten och en Roadmap var välgrundat. En del kommer
generera tilläggsbeställningar.
Månaden tar slut och Thomas pustar lite. Det är kul
med nya projekt, men det är tur att de inte kommer varje
vecka. En ljuspunkt är att i alla fall att vi börjat använda den
digitala PULS-tavlan. Förut gick det åt rätt mycket tid för att
uppdatera tavlan och nu går allt med automatik. De nya
funktionerna med historik och gamingkänslan genom uppräkning av antal dagar det varit rött, förhöjer också effekten.

P

rojektledarnas ansvar är att hantera kunden och
se till att kundens förväntningar ligger i linje med
den budget och den tidplan man har. Hur arbetet bedrivs i
projektet är delegerat till ledarna för respektive Teamwork.
Ledning av arbetet i projektet görs av ledaren för
Teamworket. Projektledaren gör ett förslag till bemanning
som linjechefen sedan kan komma att modifiera innan det
godkänns. De överenskommelser som projektledare gör
med linjechefen om medarbetares deltagande i uppdrag
utgör ett resurskontrakt. Den rullande attesteringen som
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linjechefen gör sker varje vecka. På måndagen ska alla inklusive chefer ha gjort sin tidrapportering klar så att linjecheferna kan vara klara med attesterna klockan 14. Projektledarna
ska kunna göra sina uppföljningar på tisdag eftermiddag för
att sedan kunna ha projektgenomgångar och planering.

När Alva kommer till jobbet på måndag morgon brukar hon
se till att tidrapporten blir avlämnad först av allt. Hon vill visa
projektmedlemmarna att hon också tidrapporterar. Det är
lätt nu när det räcker att rapportera per projekt för projektredovisningen. Det är också uppskattat av projektmedarbetarna som alltid klagade när allt skulle rapporteras per aktivitet. För att inte nämna vilket jobb det var med att hålla aktivitetslistan uppdaterad.
På eftermiddagen efter kl. 14 då allt är attesterat tar
Alva itu med uppföljningarna. Hon kollar dartdiagrammet,
men det hon har störst nytta av är den ackumulerade tids-
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linjerapporten som också kallas Ackugram. Det visar det
mesta hon behöver veta om hur projektet ligger till. Hon
tittar på budgeten, beräknade kostnader, basplaneringen,
rapporterad tid och kostnader, återstående planering och
avklarade leveranser. I morgon är det PULS-möte. Bäst att
vara förberedd.
När hon är klar med det sätter hon sig och skriver
veckans första korta blogg. Det är en ganska ny uppgift
som hon gillar. – Det här är ett jättebra sätt att kommunicera, tänker hon medan hon formulerar några enkla meningar. Med den nya molntjänsten behöver man inte göra
mer. Dartdiagram och EVM Earned Value Management
redovisas automatiskt och uppdateras efter att roadmap
och leverabler uppdaterats. I och med det är hon redo för
projektgenomgången med ledarna för projektets
Teamwork.

och kompletta så kommer utfallet att visas i dartdiagrammet.
För punkten 2, genomgången av Change Requestlistan går Alva igenom projektets lista. Det är så att det har
dykt upp en del Issues i Change Request-listan. Alva vet att
kunden har kommit med synpunkter till medarbetarna. Nu
måste hon som projektledare förhandla med kunden om
vad som ligger i beställningen och vad som ligger utanför.
Det finns några punkter som de inte kommer att
kunna acceptera så de måste bereda sig en viss förhandling och ett visst givande och tagande. – Det vill säga om
det inte går att utöka budgeten förstås, tänker Alva.
Hon förlorar sig i tankarna en stund. – Det är himla
smart att ha den här turordningen. Först går vi igenom alla
ändringsförslag. Efter det kan man inte vara oense om hur
långt vi har kommit. Alltså, i och med att vi tillsammans
går igenom ändringslistan och är överens om den, så är vi
ju automatiskt också överens om hur långt vi har kommit.
Det är en stor skillnad mot förut. Då gjorde vi först en bedömning, sedan tog vi ändringsförslagen. Då var det mycket svårare att vara överens.
På punkten 3 ska de titta på måluppfyllelsen. De
måste gå igenom den tillsammans och gemensamt göra
en bedömning av hur måluppfyllelsen ser ut och ska göra
en bedömning av kriterielistan för varje delmål. – Då tittar

Vid lunchtid på onsdagen kollar Alva status för utfallet och
den kommande planeringen för att förbereda morgondagens möte med Key-account och kund. Hon är nöjd med att
projektet ser bra ut och sätter igång förberedelserna för
mötet. Hon tänker igenom vad de ska gå igenom och gör
en agenda.

Förslag till dagordning
1. Avrapportering av vad vi gjort hittills
2. Genomgång av Change Request-listan
3. Genomgång och bedömning av måluppfyllelsen
För punkten 1, avrapporteringen, tittar hon på dartdiagrammet. Där finns all information hon behöver. Konsultens molntjänst gör informationshanteringen och redovisningen i projektet transparent och avrapporteringen enkel.
Hon är noga med att baseline täcker hela projektet och
utfallet ges automatiskt eftersom alla medarbetarna prickar av kontinuerligt. Om hon håller planerna uppdaterade
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vi på delmålen och jag låter dem prata på. De representerar
intressenterna hos kunden och det finns utrymme för den ansvarige intressenten att uttala sig.

På torsdagen har Alva planerat in ett möte för att följa upp
onsdagens möte. Hon ska träffa Key-account för att gå igenom
vilka ändringar som kan genomföras inom budget och, framför
allt, gå igenom vilka som inte kan genomföras med befintlig
budget.

När hon är nästan klar dyker det lite oväntat upp ett
beslut enligt Initiativmodellen. Det beslut som tas vid det
så kallade TG1 innebär en förstudie och Alva måste i stället
göra det som en offert. Enligt beslutet från Key-account får
hon högst lägga ned 20 timmar. – Med den nya planeringen
så innebär det att jag ska leverera offerten senast på fredag
i nästa vecka eftersom tiden är uträknad så att man ska
hinna med annat också. Allt annat arbete kan ju inte avstanna. Så går resten av dagen och Alva lämnar kontoret
vid fem för att göra helg.

När
När tidrapporten är avlämnad och klar ska jag ta itu med
det nya projektet tänker Alva. Beslutet om det nya projektet kom i förra veckan. Det är ett TG2-beslut och Alva
ska nu planera Assignmentet inför TG3-beslutet. Det är en
del att göra med det här, men det är alltid inspirerande
med något nytt. Idag ska jag lägga upp baseline och göra en
mål- och intressentförteckning. Sen ska jag nog hinna göra

Alva kommer till jobbet på fredagsmorgonen räknar hon med
att jobba vidare. Hon ska bland annat titta lite på planeringen
och uppföljningen. Hon tänkte också skriva en del i bloggen
idag. Det borde hon ha gjort igår men nu ska det bli av.
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en roadmap över en överblickbar period, det blir nog ca tre
månader. Det är bäst jag kollar det påskrivna kontraktet
innan jag börjar…
En baseline är i princip redan gjord. Det är en Keyaccount som har gjort den baserat på diskussionen de hade
vid offerten. Projektledarens uppgift nu är att planera in
resurser så att det blir rätt burnrate i projektet. Alva kollar
av att det stämmer. Det här nya arbetssättet funkar faktiskt
jättebra. Tänk att redan innan kontraktet skrevs så hade vi
verifierat att vi får de resurser vi behöver. Det underlättar ju
livet avsevärt!

törer ska tas från ett annat habitat. Hon kollar att de finns
även om det är för tidigt att börja diskutera personer. Inom
SLA-ramarna lägger hon de personer hon vill ha. Hon kontrollerar i resurshistogrammen att de inte är fullplanerade
och lägger sedan ut en plan på den lediga tid de har.
– Det ser ändå bra ut tänker Alva efter ett tag. Vi har
de resurser som krävs nu till att börja med, men det kommer att behövas resurser från linjen senare. Äskandena för
dem måste läggas in och sen måste man räkna med att det
blir en del förhandlande. På eftermiddagen har hon den
vanliga projektuppföljningen och genomgången. Resten av
veckan fortsätter utan några större händelser.

På förmiddagen fortsätter arbetet med det nya projektet.
SLR:erna ska göras till chefer för andra Habitat. Det första
hon gör är att se vilka kompetenser som behövs. Hon konstaterar att de finns och ryms inom de aktuella perioderna
till att börja med. Sedan blir det klart att testare och integra-

I början av vecka fyra har Alva planerat att göra förberedelser för kvartalsgenomgången. Hon tar itu med det på måndag förmiddag. Som projektledare omfattar hennes förberedelser för uppföljningen rapportering om hur projektet
framskrider. Hur ligger man till i projektet? Kommer tiden
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ställda är det mycket mindre jobb och sen är resan rätt
lugn. När vi har kommit överens om parametrarna på de
sju definierade framgångskriterierna så är saken biff. Det är
så himla bra att ha dem så tydligt, med de sju vyerna: Baseline, Resursplanering, Dartdiagrammet, Målbilden, Roadmap, Riskhantering och Ändringshantering på hemsidan.
Hon tänker vidare på hur enkelt det har blivit med det
nya verktyget. Hon tänker… – Nu har vi ett nytt sätt att
tänka och har fokus på att bli klara i tid. Det som jag verkligen uppskattar är att det har blivit så lätt att planera. Genom
att man planerar en Roadmap mot en horisont inom en
överskådlig period och inte behöver ha namngivna resurser
för mer än två-tre månader framåt blir det inte så komplicerat. Det är ganska lätt att hantera det tidsperspektivet
och, inte minst är det lättare att komma överens med cheferna eftersom vi gör en överenskommelse för varje person
över en längre period, som lämnar utrymme för annat. Jag
håller mig inom ramarna för resurskontrakt då är min plan
alltid godkänd. Som projektledare är det otroligt smidigt att
kunna lämna över planeringen till varje person i teamet. De
vet redan hur mycket de ska arbeta i mitt projekt i snitt
varje månad och nu kan de själva anpassa sin planering
utifrån sina övriga uppgifter. Sedan vi släppte kravet på att
rapportera tid på varje aktivitet och de i stället talar om hur

och resurserna att räcka? Hon sitter vid datorn och låter
tankarna vandra lite. – Som projektledare tycker jag att
arbetet verkligen har lyfts till en ny nivå med den nya transparensen. Nu när vi har definierat vad transparent projektledning innebär så är det så mycket som faller på plats. En
transparent projektledning är ju egentligen så himla självklart – ändå har det dröjt till nu innan någon hittade på ett
lätt verktyg för det. Ibland känns det väl som om det är mer
jobb och tar längre tid nu, men om man tänker på hur vi
jobbade för ett år sedan… Inte hade man någon särskilt bra
koll. Det fuskades nog lite då och då med rapportering och
uppföljning. Med dålig koll hade vi inte grepp om resursåtgången och om jag inte minns fel så var det snarare regel
än undantag att det uppstod förseningar och fördyringar
och ofta skylldes det på resursbrist. Egentligen var det mest
dålig planering om man ska vara ärlig.
Det var ju inte heller så att man alltid hade målen så
klara för sig. Det kunde till och vara så att det inte fanns
någon bestämd målbild. Det blev diskussioner med beställaren om leverabler och projekten växte utan att beställaren egentligen förstod att han kom med utökningar under
projektets gång. Ibland var det nästan omöjligt att fastställa
när projektet var slut. Nu kan det vara ganska mycket att
bestämma vid uppstarten men när alla parametrar är fast48

jektet är tilldelat. Återkopplingen – både för hur personerna är inplanerade varje vecka och hur stor del av deras tid
som är tilldelade mitt projekt.”
Det har hänt att Alva använt en Kanban- eller Scrumplanering. Hon har tyckt att det fungerar tidvis men har
inte varit helt nöjd. Då är det enklare att använda dialogen i
molntjänsten, eftersom hon ser hur mycket av hela resursplaneringen som fördelas i hennes projekt och hur mycket
hon av den hon kan använda de närmaste månaderna.
Sen tar hon sig samman och gör färdigt för kvartalsgenomgången innan hon går hem för dagen.

mycket de arbetat i projektet är det inget problem med att
få in rapporteringen. Lustigt nog har de blivit mer angelägna om att delta så mycket som de lovat. På hemsidan ser
jag sen enkelt hur projektet går.
Projektets målbild för effektmålen är något förändrad,
men ändringarna finns registrerade i ändringshanteringen,
så jag kan inte se att det skulle vara problematiskt på något
sätt. Det jag särskilt gillar är att man får kvittensen direkt.
Jag kan själv se i EV-diagrammet för målbilden att vi ligger i
fjärde kvartilen och att projektet därmed ligger rätt gentemot basplanen. Det lämnar inget utrymme för godtycklig
återkoppling, som förut när man kunde få höra kommentarer i stil ”det ser väl bra ut” från någon som antagligen
hade glömt hälften av vad projektet skulle uppnå.
– Det är stor skillnad mot förut att planera. Det kändes superbekvämt att använda Gantt-planering för att planera aktiviteter med beroenden för de lite mer komplicerade projekten. Men så fort man ändrade aktiviteter eller
ordningen havererade allt. Med molntjänsten och att planera en burnrate och agila sprintar mot en horisont, tycker
jag att det problemet har försvunnit nästan helt. Nu har jag
koll hela tiden på planeringen över de kommande tre månaderna och vet hur resurstilldelningen ser ut och hur
mycket jag kan använda totalt av varje person som pro-

”Det är projektledarens
ansvar att projektet har
transparens.
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Ledare for Teamwork

tydlighet. Den planeringen avgör vilken kapacitet teamet
har under de närmaste veckorna. Därför måste varje person göra en planering vecka för vecka när de bokade timmarna i resurskontraktet ska användas. Planeringen per
vecka ska stämma överens med bokningen per månad i
resurskontraktet. Teamledaren har här en central roll med
att samordna det planerade deltagandet för teamets alla
medlemmar och anpassa en backlogg med aktiviteter så att
det blir balans i planen mellan planerad tid och estimat för
listan som utgör backlogg. Tidrapportering görs mot resurskontraktet men jämförs sedan med planeringen som alltid
görs för deltagandet i ett Teamwork.

L

edaren för ett Teamwork inleder den nya veckan
med att gå igenom vad som gjorts under den
gångna veckan och kollar att allt på Kanban-tavlan också
är avprickat från backloggen i molntjänsten. Det arbetet
har egentligen påbörjats redan på fredagen i veckan före
när hon mailade eller pratade med alla medarbetarna i sitt
Teamwork för att stämma av hur veckan varit och om de
hunnit med det som var planerat samtidigt som hon också
går igenom de kommande veckornas planering. Arbetet i
ett Teamwork behöver en planering per vecka för större

Fia har haft en bra helg och är på gott humör när arbetsveckan börjar. – Jag tror jag börjar med att gå igenom avprickningarna från förra veckan. Avstämningen på fredagar-
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na är verkligen bra. Det är så mycket lättare att avläsa
burndown-diagrammet och EVM-indexen i systemet, att
det är värt att föra in dem från den whiteboard som är vår
Kanbantavla och som vi använder under veckorna. Det ser
bra ut! Vi var verkligen duktiga i förra veckan och höll kalkylen, och ingen var sjuk så därför klarade vi även tempot
som visst kallas Velocity i Scrum. Tänk om det alltid kunde
vara så - tack vare det klarade vi sprinten med EVM markören i fjärde kvadranten. Nu går jag och fikar med de andra
och talar om hur bra vi är! Sedan kan jag ju också bidra till
det produktiva arbetet. Konsultens käpphäst om Lean betonar vikten av att alla bidar till det verkliga värdeskapandet.
Och att vara teamledare är inget glassigt chefsjobb utan
ungefär som att vara kapten i ett fotbollslag. Man är en av
spelarna men leder spelet och representerar teamet.

backloggen igår och Fia behöver visa upp en färdig sprintplanering för de kommande fyra veckorna på projektmötet.
- Konsultens metod att ersätta timuppskattningen med
värdepoäng ur Fibonacci-serien underlättar balanseringen
och vi lyckas leverera de flesta sprintar enligt plan. Det
fiffiga med metoden är att vi kan utgå från hur många resurstimmar vi i Teamworket planerat in under sprinten och
hur många Fibonacci-poäng det räcker till. Vi har ofta en
deadline. Då får vi utgå från antalet poäng i backloggen
som vi bara måste klara av. Genom vårt nyckeltal som
anger timmar per Fibonacci-poäng vet vi hur många timmar
vi måste klämma in. Det kan bli ett par kvällar inplanerade
men det går för det mesta bra när vi kan göra det planerat.
Dessutom är det bra att ha lite timmar i sin timbank för att
ta långhelger ibland. Klockan är redan tre. Dags för mötet
med de andra ledarna för Teamworks och projektledaren.

Fia och de andra i Teamworket blev inte riktigt klara med
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bara maila till dem som det inte går att prata med direkt.
Hmm… Burndown-diagrammen ser inte bra ut. Vi kan inte
pricka av poäng i den omfattning som planerat. När jag
tittar i tidrapporteringen ser jag varför. Mitt team rapporterar inte lika många timmar som planerat. Klart att vi halkar
efter. Bara vi inte är ineffektiva också. Timmarna kommer
de ta igen eftersom vi har resurskontrakt. Konsultens regler
säger ju att jag har rätt att få ut alla timmarna i resurskontraktet så länge inte slutdatum infaller—för sedan är det
kört. Då blir det ny förhandling och mina specialister är
säkert redan bortlovade sedan.

- Jobbar mycket i det Teamwork jag leder den här veckan.
Kollar löpande avprickningar. – Jag måste gå runt och tjata
lite om att tidrapporteringen inte motsvarar planeringen
och vikten av hålla rätt tempo redan från början. Tänk att
det alltid behövs att man puffar på samma personer. Jag
har ju förklarat att jag vill ha koll på avvikelserna.

Äntligen fredag! Det ska bli skönt med helg tänker Fia. Visserligen är det kul att jobba men helgen ska bli kul.

Inte riktigt lika bra som förra veckan. Synd att det blev en
del VAB och sjukdom, men det är väl sådana tider nu.
Idag ska jag försöka gå runt och prata med så många som
möjligt om veckan och om de kommande veckorna och
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Medarbetare i projekt och Teamwork

Fia tänker. - Bra att vi jobbar efter Scrum och DSDM, det är
rätt enkelt. Men nu är det dags att ta itu med sprintskiftet. Då
ska jag lägga upp en ny backlogg och checka av timmar per
poäng-indexet. Sen checkar jag Burndown-diagrammet.
Okej vi nådde inte ända fram. Jag måste nog justera
ned lite nästa period. Jag lägger in uppgifter med totalt lite
färre poäng än förra perioden. Då går vi visserligen under
nyckeltalet, antal timmar per poäng, men Konsulten säger att
nyckeltalet fungerar som handikapp i golf. Det speglar våra
bedömningar och dagsform. Tappar vi fokus går värdet upp,
med fler timmar per poäng och vice versa. Konsulten sa att
om man har jämn kvalitet på arbetet så ska den kvoten vara
ganska konstant. Då har man bra bedömningar och jobbar
rätt konstant. Enligt Earned Value diagrammet är vi i fjärde
kvartilen precis. Det är lite svagt men ändå godkänt.
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M

edarbetare i projekt och Teamworks har ansvar för att tidrapportera, planera och ha koll
på hur han eller hon ligger till i enlighet med resurskontraktet. Resurskontraktet innebär en volym fram till ett slutdatum och med ett månadsbeting. Hur det fördelas på veckorna under månaden blir en sak mellan ledaren för
Teamworket och medarbetaren som är med i teamet. Planeringen är inte på aktiviteter utan på deltagande i projekten och dess Teamwork. Rapporteringen samma sak. I
princip rapporterar man bara att man deltagit. Däremot

ska man planera att vara tillräckligt aktiv på rätt projekt.
Tidrapporteringen ska vara klar och avlämnas varje måndag kl. 10.00. Planering görs tillsammans med ledaren för
Teamwork. Varje Teamwork utgör ett lag i projektet.

Det är verkligen superschysst att kunna göra tidrapporteringen i mobilen! Det är en av de bästa uppfinningarna på
länge tycker Anna-Maria. – Sen vi började med det blir det
av och det blir rätt. Förut blev det inte alltid av och sen fick
man gissa lite. Eftersom jag gjorde förra veckans rapport på
hemvägen i fredags så behöver jag inte tänka på det idag.
Jag börjar nog med en fika med de andra först av allt.
Efter en kort fika med arbetskompisarna och snack
om helgen loggar Anna-Maria in i systemet. – Lika bra att
kolla hur jag ligger till först. Måste se att jag ligger rätt i
förhållande till mitt resurskontrakt. Det ser man ju så superlätt. Konsulten sa ju att tempot är det viktigaste för att
nå målen. Hur var det nu? - Jo jag går in i min veckoplanering och markerar månaden. En pil visar om min veckopla-

nering stämmer med resurskontraktet under perioden. Dessutom kan jag se när jag rapporterar hur många timmar till i
veckan som återstår av de planerade timmarna. Det går även
att se hur många timmar som återstår totalt och vilken beläggning det innebär för att göra de återstående timmarna i
tid. Anna-Maria betraktar sin planering när det plingar till i
mailen. Det är Fia, ledaren för ett Teamwork hon jobbar i nu.
Hej Anna-Maria
Jag har tittat på planeringen av mitt projekt för de kommande fyra veckorna. I sammanställningen nedan ser du hur jag
skulle vilja att du jobbar. Kolla på det och återkom till mig
under dagen. Du behöver lägga in tid för att förbereda min
presentation för kvartalsgenomgången– glöm inte det 
Hälsningar
Fia
– Okej, då är det bara att avvakta att de andra projektledarnas mail kommer så får jag försöka få ihop det. Hoppas det
går utan för mycket pusslande mellan de olika Teamworken.
Men egentligen är det inget problem Det är ju som Sudoku,
det går att lösa eftersom min avdelningschef lagt månadsplaneringen så att det stämmer med arbetstiden. Men när alla
vill ha full tid samma vecka…..
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Nu är det bäst jag sätter igång med dagens övriga aktiviteter. De andra ledarnas mail borde dyka upp när som helst.
Mailen från de andra ledarna för respektive Teamwork droppar in och Anna-Maria gör en planering utifrån
deras olika önskemål, stämmer av med dem och tillsammans får de ihop en planering som alla kan acceptera. Hon
lyckas till och med att få in de dagar hon skulle vilja vara
ledig och känner sig hur nöjd som helst. När hon åker hem
efter jobbet kommer hon på att det nog vore bra att tidrapportera varje dag, åtminstone en tid framöver, för att se
hur hon ska ta ut de lediga dagarna. Hon tar fram mobilen.
Bäst att börja på en gång, tänker hon och gör dagens rapport. Dessutom lägger jag in en påminnelse i kalendern om
det, annars glömmer jag väl det.

gäller bara att se till att man är tillräckligt aktiv i varje projekt så är saken klar.
– Jag måste komma ihåg att tidrapportera varje dag nu.
Om jag ska kunna vara ledig som jag vill och utnyttja flexen
så är det bäst att göra det.

Anna-Marias telefon ringer och hon svarar. Det är en av
arbetskamraterna som vill prata lite och kolla läget. – Den
här veckan rullar på som vanligt. Jag jobbar i två olika
Teamwork nu och det är kul. Det är lite annorlunda arbetsuppgifter så det är stimulerande. Först var hon emot att
vara i två team, men det blev en hel del tidsfördriv ibland
när man bara deltar i ett team. Nu känner hon sig hela tiden efterfrågad och det är stimulerande. Samtidigt så kan
hon själv planera sina åtaganden så att hon kan lämna job-

På onsdagen jobbar Anna-Maria över några timmar. Det
händer rätt ofta och är inget som stör henne (ibland blir det
lite sena mornar…). Jag gillar verkligen det här systemet vi
har nu. Rapporteringen går så lätt när man i princip bara
behöver rapportera att man har deltagit i projekten. Det
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bet i tid varje dag. Kompisen undrar hur Anna-Maria gör
med sin tidrapportering. Hon svarar att hon gör sin tidrapportering varje dag. – Det tar inte lång stund och man har
superbra koll om man gör det. Men du vet att man gör lite
olika i olika team, eller hur? Jag tänkte vara flexledig på
fredag. Det ska bli skönt. Men vänta, om jag vill vara ledig
på fredag och ta ut flexen måste jag avlämna tidrapporten
senast på torsdag för att se hur mycket flex det finns att ta
ut. De avslutar samtalet efter en liten stund och AnnaMaria fortsätter med det hon höll på med.
På torsdag eftermiddag ser Anna-Maria att hon kan
använda flextid för fredagens ledighet. – Härligt, tänker
hon och går hem. Tredagarshelg, det borde det alltid vara.

Jobb i två Teamwork den här veckan också. Det här är idealiskt för det uppstår alltid glapp där jag hamnar i vänteläge
när jag jobbar i ett Teamwork. Och i stället för att störa
mina kamrater i Teamworket kan jag ta mig an uppgifter i
mitt andra Teamwork. Jobbet rullar på. Fia vill ha underlag
för kvartalsgenomgången i nästa vecka. På torsdagen kollar
Anna-Maria om hennes flex räcker för ledigheten på fredagen. Det gör den inte men hon kan använda tid från timbanken med övertidstimmar att ta ut i stället.

När Anna-Maria kommer till jobbet på måndag morgon
efter sin andra tredagarshelg den här månaden tittar hon in
till chefen som inte är nöjd. Hon tittar på sitt ISO-diagram
och muttrar att verkningsgraden är för låg. Det ena projektet jag jobbar med har för dåligt Cost Performance. Hon
får reda på att hon behöver arbeta extra på ett till projekt.
— Inga fler lediga fredagar på ett tag, suck!
56

planering med hjälp av små post-it lappar förut. Det känns
verkligen 80-tal. Vi lever ju på 2000-talet nu och har sociala
portaler med integrerade anslagstavlor… Och så all den
möda som man la ned på poängsystemet och hur många
poäng som vi skulle klara under nästa sprint utan koppling
till timplaneringen. Hur tänkte man egentligen.
Med molntjänsten så är det så mycket lättare att planera och ha koll på hur man ligger till. Jag gillar verkligen
att planera timmar och Teamwork. Vi jobbar ju i en uppgiftsorienterad verksamhet. På det här sättet är det mycket
lättare att veta vad man ska göra. Man vet vilka projekt
man är planerad på. Man prickar av och rapporterar enkelt.
Nu är jag inplanerad utifrån närvaro. Förut kunde man ju
vara inplanerad fullt ut hos flera projektledare. Linjecheferna har inte någon aning så man blir alltid överplanerad och
hinner aldrig klart i tid. Alla projektledare blir missnöjda
och man själv kände alltid att man låg efter. Det händer
aldrig numera. I det perspektivet så är det här nya sättet ett
stort kliv framåt. Jag har ansvar för att se till att jag inte är
överplanerad eller underplanerad de närmaste åtta veckorna. Förut hade projektledarna bara koll på sina egna
team och det fanns ingen övergripande samordning. Planerna uttryckte hur projektledarna ville att det skulle vara,
inte hur det var.

Resten av tiden fram till lunch ägnar hon åt arbetet i det
nya Teamworket. På eftermiddagen tar hon itu med att
planera åtta veckor framåt på numera tre Teamwork inför
kvartalsgenomgången. När hon är klar tittar hon på klockan. – Oj, redan klar. Nu hinner jag till träningen i dag också.
På vägen till gymmet funderar hon över förändringen. Vilken skillnad det är… Jag begriper inte hur vi kunde göra vår
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Nu när varje projektledare gör en grovplanering först och
sen får varje ledare för Teamwork och medarbetare göra
detaljplaneringen och det är avdelningschefens uppgift
att se till att tillgängliga resurser bokas upp i resurskontrakt så blir man ju mycket mer delaktig och kan påverka
sina dagar lite.

”Dagens medarbetare vill själv kunna styra och anpassa sin

arbetssituation men också vara en del av sammanhanget.
- Det är inte minst en arbetsmiljöfråga.
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Kapitel 2 Modellen
Modell for Initiativets livscykel
Story
ler det på ganska fort och snart är alla på plats. Det är Erik,
deras Vd, som håller i mötet där deltagarna är chefer och
projektledare, och han kommer sist av alla. Men något är
annorlunda den här måndagen. Man ser redan när han
kommer in i rummet att det har hänt något. Han ser uppjagad ut, med håret lite på ända och slipsen flaxande och han
är ivrig att komma igång med mötet. – Ok, som flera av er
vet tog vi in en konsult för en tid sedan för att se om det
går att effektivisera vår verksamhet. I fredags fick jag hans
rapport och har läst den under helgen. För att göra en lång
historia kort så kan jag säga att konsultens slutsats är att
allt är en enda röra!
De ser förvånat på honom. Vadå röra? Vad menar
han? Man kan ana att några av linjecheferna känner sig
anklagade (men det gör de ju alltid). Projektledarna ser ut
som om det inte berör dem. Vadå? Jag har koll på mitt projekt i alla fall. Han ska inte komma och anklaga mig för att

M

åndag morgon igen. Helgerna går verkligen
alldeles för fort. Markus, företagets CIO, är på
plats i konferensrummet som de brukar hålla till i på måndagsmötena. Samma gamla dagordning, med samma punkter som ska gås igenom. Måndagsmötena skiljer sig inte så
mycket åt och hans förväntningar på att dagens möte ska
innebära något utöver det vanliga är låga. Det är inte så att
de här måndagssamlingarna inte är viktiga eller fyller någon funktion, men det går inte att förneka att de blir lite
enahanda ibland.
De andra börjar ramla in en efter en. Först kommer
Annika som är en av linjecheferna, tätt följd av den nya
som han glömt namnet på, men som är där för något projekt som Thomas, produktchefen, ska dra igång. Sedan fyll-
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det är nog bäst att jag pratar men honom tänker han, för det
är några saker jag inte riktigt förstår.
Efter ett möte med Konsulten vet Markus i alla fall mer
om vad som är fel och vad som borde göras. Konsulten har
pekat på ett antal områden som han tycker är rena katastrofen men de två som är viktigare än de andra, är de som Erik
tog upp på mötet. Det som konsulten pekar på är att man inte
skiljer på linjearbete och projekt i företaget. Det är nog det
första steget. Vi måste reda ut och få klart för oss vad som är
linjearbete och vad som är projekt eller uppdrag. Men det
som verkligen underminerar hela verksamheten är bristen på
kontroll och planering av resurserna. Undrar hur jag ska göra
det, tänker Markus. Man kan ju inte bara gå runt och fråga
folk. Dessutom finns det, ju även ett antal initiativ från ledningen och vi behöver få ordning på vad som är vad och,
framför allt på vem som håller på med vad. Konsulten har
också sagt vi behöver ett ramverk med en modell, processer
och beslutstöd.
Det dröjer inte så länge innan det knackar på dörren. –
Du, vi som är projektledare har snackat lite. Det blir väl inte
några stora förändringar, du vet med massa tidrapportering i
detalj å sånt? Vi har ju koll på våra projekt, det rullar på.
Lite senare sticker Katarina in huvudet i hans rum: – Du,
du fattar väl att det inte finns några pengar eller budget för
några dyra programsystem eller så? Det kan du inte räkna

vara rörig. Jag vet väl hur man driver projekt. Det måste
vara Katarina som är ekonomichefen de menar. Hon håller visserligen alltid på att tjata om budget och sånt, men
det är bergis hon som har rört till det. Erik fortsätter att
prata: – Det är framförallt två saker som konsulten pekar
på:
Ett: Vi skiljer inte på linjearbete och projekt på ett konsekvent sätt.
Två: ”Det saknas beslut och det fattas beslut i korridorerna” med Konsultens ord.
Det var ju inte riktigt lätt att fatta men med den andra
punkten, säger Erik, menar han att det å ena sidan saknas
beslut och att det å andra sidan samtidigt tas beslut lite
hur som helst och ofta inte på rätt nivå och av rätt person.
– Vi står alltså inför en ny utmaning, säger Erik. Vi
ska skapa ordning i verksamheten och vi måste hitta en
modell för det! Han vänder sig mot Markus: – Som CIO
blir det din uppgift att ta tag i det. – Jaha ja, man ska vara
försiktig med vad man önskar sig för det kan bli verklighet, tänker Markus. Jag skulle väl inte ha tänkt några tankar om hur tråkiga måndagsmötena är… Hur fanken ska
jag lösa detta nu??
Markus vet inte riktigt hur han ska tackla problemet
och börjar med att läsa rapporten från Konsulten. Men
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med. På lunchen sitter Thomas och sneglar på honom. När
han kollar mailen finns det ett meddelande från Thomas där
han skriver att han inte tänker delta i några nya påhitt, särskilt med tanke på att han håller på att starta upp ett nytt
projekt.
- Jamen det här är ju inte sant. Är det inte någon som vill
göra det här? Jag måste ha kaffe – mycket och starkt! På
vägen till kaffemaskinen träffar han Sofia. – Vilken utmaning
du fick! Det är väl jättekul. Säg till om jag kan göra något. Det
behövs verkligen lite ordning. Jag har jätteproblem med min
resursplanering.
Markus bokar in ett möte till med Konsulten. Han kommer tillbaka efteråt och känner sig full av inspiration. – Kalla
alla linjechefer och projektledare till ett info-möte i morgon
klockan 10 säger han till Lina som är hans närmaste medarbetare och side-kick. Hon är egentligen IT-tekniker i grunden
men nu för tiden jobbar hon med Markus med det mesta
som han har ansvar för.
Alla dyker faktiskt upp nästa morgon. Det är många
skeptiska miner, men rätt många nyfikna också. – Jag har
haft ett möte med Konsulten och han har förklarat vad vi
behöver göra.
Om vi börjar med den pågående verksamheten så är
det så att just nu startas projekt utan chefsbeslut, det pågår
projekt som borde vara avslutade, verksamhet som borde
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vara projekt eller uppdrag ligger i linjearbetet och vi har
dålig koll på hur och var resurserna används. Det första vi
behöver göra är att definiera vad som är projektverksamhet och vad som är linjeverksamhet. Ni kommer
att få med er några enkla riktlinjer för hur man bestämmer vad som är projekt och vad som är linjearbete och så
vill jag att ni återkommer till mig om tre dagar med en
bild av vad ni anser vara projekt och vad som är linjearbete inom era områden. Sen kommer jag och Helena att
gå igenom det. Gränserna är ju förstås inte alltid solklara
och som jag sa får ni med er en lathund, men i korta drag
kan man säga att: Linjearbeten är sällan planerade utan
dyker upp ad hoc och tar någon dag eller kanske ett par
tre innan man lämnar ifrån sig det. De dyker upp i inkorgen och de är något som varje medarbetare själv bestämmer om inom ramen för sitt arbete. Det behövs inte några
nya beslut, man behöver inte fråga sin chef, utan det är
ett löpande arbete. Projekt är avgränsade, de kräver ett
beslut för att startas, de sträcker sig över en längre period
och det brukar finnas en styrgrupp. Uppdrag är mindre
projekt, något som ligger utanför det löpande arbetet och
men som man frågar sin chef om och de involverar egentligen inte någon annan linjeenhet. Det andra är hur vi ska
hantera nya projekt fortsättningsvis.
När Markus ser ut över sina medarbetare i rummet

möts han av upprörda miner och genast kommer de
första kommentarerna och frågorna. Någon säger att det
där låter säkert bra men det finns inte tid just nu att göra
det och flera stycken instämmer. Det finns säkert en del
att göra men vi det är ganska jobbigt att införa någon
nytt. Vi hinner faktiskt inte nu för vi ligger redan lite efter
och resurserna räcker inte till. Katarina visar att hon vill
säga något.
– Du måste förstå att vi inte har utrymme i budgeten för några nya program. Det måste vi planera för på
sikt i så fall. En av projektledarna är väldigt upprörd: –
menar du att vi projektledare inte gör vårt jobb? Jag har
jobbat med projekt i många år och nu kommer du och
säger att vi inte vet vad vi gör! Ta det vi håller på med ju
till exempel, det rullar på utan några större problem. Nämen, vad säger du! protesterar en av linjecheferna du tar
ju ständigt av mina resurser och jag har svårt att planera

min verksamhet eftersom resurserna används i projekten.
Förresten, rullar på det är just det som är felet. Ni skulle ju ha
varit klara för länge sedan.
Helena suckar för sig själv, det här är ju precis vad jag
tjatat om för döva öron. Typiskt att det bara händer något
bara för att det är en man som säger till. Men i rättvisans
namn får jag erkänna att jag inte tagit den stora bilden utan
mest klagat på detaljer. Det behövs nog ett mer övergripande
anslag. Det viktigaste av allt är faktiskt att de i den högsta
ledningen engagerar sig och inser att det är de som äger problemet.
Det måste vara ett tydligt ställningstagande med ett
skriftligt tydligt direktiv från organisationens ledning. Då kommer min roll att fungera även om det blir en ordentlig utmaning. Det här kan bli kul och det stärker både min position
och mitt CV.

”Nyckeln till lyckade projekt ligger i att bemästra
resursanvändningen - verklighetens ”Silver Bullet”.
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Modell for Initiativets livscykel
Fakta

I

I den ortodoxa tolkningen av projektdefinitionen
ställs krav på att projekt ska vara unika till sin art. I mer
sekulära och idag vanliga sammanhang inom en matrisorganisation är det mer ett sätt att synliggöra och kontrollera för att styra en verksamhet med hjälp av projektkonceptet. Genom att bryta ut och paketera en uppgift kan en
chef delegera större uppgifter att hanteras mer självständigt av underställda medarbetare utan att ändå förlora
kontrollen.
Den livscykel som ingår i ramverket Solutions for
Teamwork® (SofT™) kallas Initiativ Management Modell
(IM2). Uppbyggnaden är sådan att det ska gå att använda
IM2 för alla typer av projekt och på så sätt underlätta inte
minst för ledningsfunktionen att kunna delegera arbete
utan att förlora kontrollen. Utbildning och träning av medarbetare blir enklare och tydligare när alla arbetar efter
samma mall.

organisationer med låg projektmognad är projekt för
lätta att starta och för svåra att stoppa. Dessutom behöver vi reda ut några begrepp. Vad är ett initiativ? Vad skiljer det i från projekt och vad är det för skillnad på det och
uppdrag?
Initiativet omfattar helheten från start till slut. En del av
initiativet utgörs av projektgenomförandet eller i vissa fall av
ett uppdrag. Det förlopp som ett initiativ går igenom från
start till mål kallas för livscykel och inbegriper även det som
ingår i nyttorealiseringen. Denna livscykel går alltid att tilllämpa och startar när någon vill få något gjort och detta inte
ingår i ett normalt linjearbete. Skillnaden mellan projekt och
uppdrag ligger i mängden förberedelser och omfattningen i
tid och kostnader. När det senare ryms inom ramen för vad
en linjechef kan besluta på egen hand används ofta beteckningen uppdrag.
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ID2.

Uppbyggnaden av IM2
IM2 är okomplicerad för att kunna användas även till mindre
uppdrag med få medarbetare, samtidigt som den klarar projekt med 70-80 projektdeltagare som arbetar uppdelade på
olika team. För större projekt än så, vilka snarare utgör ett
program, är det bättre att skapa en portfölj med flera initiativ
och låta dessa utgöra delprojekt. IM2 består av ett initiativ
med en uppsättning egenskaper för att hantera uppdragsprocessen mot en beställare. Det finns ett assignment som har
de egenskaper som behövs för att planera leveranser, beskriva mål och intressenter samt kontraktera projektmedlemmar som engageras i projektet och ska kunna tidrapportera.
Slutligen finns ett eller flera Teamwork där projektets medlemmar delas in baserat på gemensamma arbetsuppgifter och
där planer på nivån timmar per vecka eller timmar under dagen kan planeras.

ID3.

ID4.

Initiativet och dess process
Alla initiativ bör uppmuntras men alla kanske inte ska fullföljas helt okritiskt. Därför finns det att antal beslutspunkter för
att tydliggöra status i beslutsgången.
ID1.
Beslut att gå vidare med initiativet. Triggar
igång ett assignment (TG1) och tar fram ett
förslag till realiseringsprojekt.

ID5.
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Förslaget lämnas vidare för beslut av en
sponsor, kund eller ett beslutsforum. Förslagets innehåll definieras och det bör finnas ett
Business Case för initiativet tillsammans med
gradering av de strategiska indikatorer som
används vid utvärdering av initiativ inför ett
portföljbeslut.
Efter förhandlingar och eventuella justeringar
fattas beslutet att genomföra ett projekt och
detta innebär ett beslut att förbereda och
planera det fortsatta arbetet i initiativets assignment. Ett utfall av beslutet kan naturligtvis även vara att det inte blir något projekt.
Projektets leveranser av enablers och andra
leverabler, dokumentation, installation, etc.
är klara och kunden eller verksamheten har
godtagit det som överenskommits. Förändringsarbetet har så smått börjat i och med
Hand Over av enablers som avslutar projektrealiseringen. Nu vidtar en period av förändringsarbete. Startskottet går för garanti och
supportåtaganden.
Förändringsarbetet anses slutfört och förändringsledaren avvecklas. Den slutgiltiga utvär-

realiserande organisationsenheten att avsätta resurser till att skapa ett förslag. Vid TG1 beslutet anges en
tid- och kostnadsram för arbetet samt vilka personer
som kan rapportera på assignmentet.
TG2. När det fattats ett beslut om en projektrealisering
inträffar ett TG2 beslut. Det innebär en planering och
uppstart av projektet med tidplan och kostnadsbudget som realiseringsarbetet arbetar efter oavsett Initiativets budget.
TG3. Initiativets ledning tar ställning till planering och kostnadsuppskattningarna för att realisera det kundåtagande som beslutats och överenskommits i ID3.
TG4. Projektets resurser avslutar arbetet med att konstruera enablers och andra leverabler och sätter igång
med överlämnandet till kunden eller verksamheten
och andra intressenter i form av dokumentation, installationsarbete, etc.
TG5. Sätt punkt för assignmentet och därmed projektrealiseringen. Det innebär att avsluta alla resurskontrakt
och att det inte längre går att rapportera tid. Utvärdering av assignmentet avseende levererade enablers
och övriga leverabler i dess roadmap, tid, kostnad och
uppfyllnad av målbilden.

deringen av LPI, Lyckat Projekt Index, kan
göras. Garanti och supportåtaganden fortsätter samtidigt som initiativets Business
Case utvärderas.

Assignment och dess process
Initiativets operativa del kallas assignment. Det som brukar
kallas projekt inträder i och med beslutet ID3 för initiativet.
Existensen av ett assignment är själva förutsättningen för att
man ska kunna tillåta medarbetare att rapportera tid på initiativet. Det är hos ett assignment som listan med enablers
och andra leverabler finns tillsammans med förteckningen av
milstolpar och andra events. Det är ett assignment som är
avtalspartner med resursorganisationen och som upprättar
resurskontrakt med linjecheferna eller tillförsäkrar sig om en
omfattning av kompetenser från habitat som utgörs av den
egna organisationen, en annan del av en distribuerad organisation eller en underleverantör. Dessa åtaganden från ett
habitat benämns Service Level Agreement (SLA).
TG1.

I och med att det finns ett beslut att gå vidare med
ett initiativ (ID1) börjar arbetet med att analysera
initiativets konsekvenser framför allt i tid, resurser
och kostnader. TG1 är ett åtagande från den projekt-
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Teamwork & Leveransaktiviteter
Det sammanhang som behövs för att planera insatsen och de
aktiviteter som leder fram till de avtalade leveranserna utgörs
av ett eller flera Teamwork. Ett Teamwork kan vara det team
t.ex. ett Scrumteam som arbetar tillsammans mot en sprintbacklogg eller vara de personer och aktiviteter som finns i
samma planeringsvy i MS Project och som har aktiviteter rela-

terade till varandra. Teamwork är det ställe där den detaljerade planeringen av bokad resurs i resurskontraktet görs.
Rapportering av tid görs fortfarande mot resurskontraktet
men det är möjligt att dessutom ange arbetstyp så att olika
debiteringar kan tillämpas.

67

En generell projektstruktur
Story

E

tt litet glädjetjut tränger ut genom den stängda
dörren till Erikas rum. – Yes! Jag fick jobbet! Jag
som inte har någon tidigare erfarenhet av projektledning,
det ska verkligen bli spännande och lärorikt. Jobbet som
Erika sökt och fått är en tillfällig anställning som projektledare på ett av lokalkontoren. Ledningen vill öka omsättningen och förbättra resultaten på det kontoret och har
gett Henrik som är chef där i uppdrag starta ett projekt i
syfte att se hur det ska göras. Ledningen har beslutat att
tilldela projektet de resurser som Henrik har äskat för projektet. Resurserna ska tas från företagets tillgängliga resurser. Bland de som visat intresse för jobbet har han valt Erika som projektledare. Hon har erfarenheter som han tycker passar även om hon inte har varit projektledare förut.
Han tror ändå att hon kommer att bli superbra.
Det är ganska kort tid innan Erika ska börja sitt nya
jobb och hon är noggrann och vill vara väl förberedd så hon
ringer upp Helena som är chef för företagets projektkontor.
En som är chef för projektkontoret måste väl veta ett och

annat om projektledning som hon kan dela med sig av till
mig. – Jag ska föreslå att vi äter lunch. Då kan jag få tillfälle
att lära mig eller i alla fall få reda på var jag kan förbereda
mig. – Jodå visst kan vi ses, säger Helena. Det är faktiskt så
att företaget just har bestämt att vi ska införa en ny modell
för initiativstyrning, resurshantering och projektstyrning.
Det är en jättebra modell och det finns ett verktyg i molnet
för projektledningen. Även om det projekt som du kommer
att leda är litet så kan du ju ändå använda det.
– Ja det låter ju bra men nu måste du berätta om vad
det innebär att vara projektledare. Jag har en kompis som
är projektledare och han pratar ofta om att det är svårt att
planera så att resurserna utnyttjas och hur jobbigt det är
att få vissa att tidrapportera. Nu senast ”förstörde” han en
lunch med att prata om hur besvärligt det är med arbetsnedbrytning. Han ägnar timmar åt att försöka skilja på aktiviteter och nåt han kallar leverabler. Han hade visst också
bekymmer med olika delprojekt som ställer till det ytterligare. Jag tror han var orolig för att de inte skulle bli klara i
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tid, men han hade inte riktigt koll tror jag. Bara en känsla
av att de inte håller vare sig budget eller tidsplan. Jättejobbigt, så vill jag absolut inte ha det.
– Nej, så vill väl ingen ha det. Nu kommer ju som sagt
det projekt som du ska leda inte vara så stort, men nu ska
vi ju tillämpa en generell projektstruktur för alla projekt i
företaget. Det innebär att alla kommer att jobba på samma
sätt. Vi kommer inte att tillämpa arbetsnedbrytning på det
sätt som din kompis hade så mycket bekymmer med. I stället gör vi så att vi skapar en generell enhetlig struktur som
alla projekt kan tillämpa. Det vi gör är att vi utgår från att
varje projekt betraktas som en helhet. Varje projekt består
av team, ett eller flera, beroende på behov. Allt arbete sker
alltså i team och i modellen kallas det för Teamwork. I
Teamwork arbetar man med så kallade sprintar, eller timeboxar, och har en backlogg av aktiviteter som man tar ifrån
när man skapar en sprint. Man planerar bara en sprint i
taget och sedan diskuterar man nästa sprints innehåll baserat på hur långt man kommit. Projektledaren kan utläsa
effektiviteten i ett Teamwork genom att pricka av aktiviteter allteftersom de blir klara. Effektiviteten baseras på planerad och rapporterad närvarotid.
– Du kanske också har hört din kompis prata om milstolpar. Konsulten säger att de finns i projektets assignment. I ställer delar man i Teamwork in i just sprintar

eller time-boxar där man följer upp efter varje.
– Okej, men jag fattar nog inte riktigt ändå. Hur förhåller sig Teamwork till projektet? – Alltså, projektet står
för det sammanhållande, övergripande. I projektet har
man en basplanering för hur budgeten ska användas över
tiden, en roadmap och milstolpar. Du måste även göra upp
en målbeskrivning för projektet och lista ut vilka som är
intressenter. Tid rapporteras mot projektet och resurskontrakt upprättas mot projektet.– Öhh, ursäkta, resurskontrakt? – Ja, vi kan ta det senare, men det är en överenskommelse mellan projektledaren, och linjechefen, för
varje projektmedlem om hur mycket och vad respektive
medarbetare ska göra under en bestämd period. Alla resurser har sådana resurskontrakt. Men den mer detaljerade planeringen görs i respektive Teamwork.
– Jaha, men i mitt fall så blir det ju bara jag och ett par
medarbetare som kommer att jobba hel- eller deltid.
– Det blir ju lite lättare då. Du kommer ju bara ha ett team
och vara både projektledare och ledaren för Teamworket
samtidigt.
– Okej. Jag känner mig helt fullproppad nu. Tack för att du
tog dig tid. Vi kan väl boka in en tid för lite mer detaljer
och frågor som kommer att dyka upp?
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En generell projektstruktur
Fakta
problematiskt när en produkt först ska brytas upp i sina
konstruktionsdelar samtidigt som man ska dela upp dessa
baserat på den kompetens som behövs för lösningen. Här
kommer metoder som Scrum väl till pass. Där löser man en
del av problematiken genom att varje team innehåller alla
kompetenser som behövs för att kunna arbeta produktorienterat och bit för bit arbeta sig igenom behovet av förändringar. Milstolpar ersätts av periodisering med interval-

rojekt ska ju vara unika men kan man ändå ha en
generell projektstruktur? Traditionellt brukar projekt beskrivas med en arbetsnedbrytning även kallad WBS
(Work Breakdown Structure). Det är problematiskt att försöka skapa en generell modell för WBS och att passa ihop
denna med milstolpar. En svårighet med arbetsnedbrytning
är att skilja på aktiviteter och leverabler. När ett projekt
delas upp i delprojekt eller olika team blir det ännu mer
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assignment men planeras i ett Teamwork. Varje Teamwork
har en separat plan och det finns alltid en ledare som utses bland Teamworkets medlemmar. Teamwork har inte
traditionella milstolpar utan i stället används sprintslutpunkten för detta. Däremot återfinns milstolpar hos assignmentet så att traditionell redovisning och avstämningar kan göras mot en och samma beställare hela tiden.
Tidrapportering görs däremot enbart mot det assignment mot vilket varje person är engagerad och har ett
resurskontrakt i, vilket de bokas med ett antal timmar per
månad för att uppfylla sitt åtagande. Ska en resurs planeras noggrannare med en insats per vecka eller timmar
mellan klockslag per dag måste de tillhöra ett Teamwork.
Projektets Business Case och målbeskrivningar återfinns hela tiden bland initiativets egenskaper, som även
innehåller en basplanering som visar i vilket tempo budgeten ska komma att användas för planering och uppföljning
att man når målen i tid.
Denna konstruktion klarar projekt med många tiotals
resurser. I större sammanhang och där man bildar delprojekt som läggs ut på underleverantörer kan man bilda en
portfölj av sådana här strukturer.

ler på 2-5 veckor. Ett sådant intervall kallas sprint och används för uppföljning genom att man har en demonstration
efter varje.
Genom att inse att projekt alltid görs av team, ett eller
ofta flera, som arbetar i en periodiserad indelning med
tydliga delmål, blir det enklare att skapa en generell struktur som alla projekt kan tillämpa. Lösningen ges när man
låter varje team ha en egen plan samtidigt som man inser
att projektet betraktas utifrån som en helhet. En intern
uppdelning i ett eller flera team räcker för att täcka in behovet av struktur.
Ett initiativ som får ett beslut att realiseras övergår
därmed också till att bli ett assignment med ett eller flera
team. Alla aktiviteter som leder till leverabler och förändringar av en produkt för att uppfylla målsättningarna görs
med arbete i team. I modellen kallas dessa därför
Teamwork för att tydliggöra detta. (Begreppet team används ofta lite slarvigt i betydelsen löst sammansatt grupp
inom en linjeenhet.) I ett Teamwork arbetar resurserna
med aktiviteter i en arbetsnedbrytning eller backlogg av
aktiviteter med en indelning i sprintar. Effektiviteten i ett
Teamwork kan mätas med EVM (Earned Value Management) och baseras på planerad och rapporterad tid samt
avprickade aktiviteter. Resurserna bokas mot projektets
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Att starta ett projekt
Story

F

teter är ett problem. En annan negativ effekt är även om vi
får, genomför och levererar uppdraget på kort tid – vilket i sig
är bra – så riskerar vi att kunden sätter ännu kortare leveranstid nästa gång. Då får inte bara pågående arbete prioriteras
ned utan vi tappar den övergripande prioriteringen.
Vi måste alltså ha en tydlig beslutsordning. Det måste
vara klart vem, vilken funktion och på vilken nivå de olika besluten ska tas. Markus kallar hela ledningsgruppen till ett
möte med Konsulten för att han ska presentera sin modell
och hjälpa till att svara på frågor.

öretagets CIO Markus som är ansvarig för att hitta
ett nytt arbetssätt, funderar. – För att få till stånd
ett effektivare arbetssätt behöver vi ta itu med det oorganiserade beslutsfattandet. Som det är nu tas besluten väldigt
ad hoc och informellt. Många gånger tas inga egentliga
beslut annat än hos den enskilde medarbetaren eller projektledaren. Ibland kommer det förfrågningar från kunder
direkt till en medarbetare som tar itu med den genast, till
och mrf utan att fråga sin chef. Det har en tendens att bli
lite Vilda Västern; man skjuter från höften och på allt som
rör sig. Jag vet att såväl linjechefer som projektledare från
tid till annan beklagat sig över att deras medarbetare verkar lägga tid på saker som inte riktigt går att få grepp om.
Om vissa medarbetare tar uppdrag direkt från kunden
så får det många negativa effekter. Det blir omöjligt att ha
någon koll på resurstillgången och det är inte bra vare sig vi
får ordern eller inte. Bara det faktum att han eller hon avsätter tid som egentligen borde läggas på befintliga aktivi-

Konsulten kommer att presentera en modell för projektstyrning för oss på torsdag. Sätt av hela dagen för
presentationen på förmiddagen och frågor och diskussionsgrupper på eftermiddagen./Markus
Alla som ingår i ledningsgruppen har frigjort hela dagen den
torsdagen. De lyssnar till Konsultens presentation som hålls
på förmiddagen som utlovats.
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Efter en gemensam lunch återsamlas gruppen för att påbörja eftermiddagens arbete. Konsulten är kvar för att
svara på frågor och hjälpa till med diskussionerna. Den
första som tar till orda undrar:
– Måste det vara så himla formellt? – Din närmaste
chef kan visserligen själv besluta om mindre uppdrag. Det
kan man göra när det är frågan om projekt som håller sig
inom en avdelning eller inte tar mer resurser än 200 timmar eller håller på kortare tid än 2-3 månader. Då behövs
det inget Business Case. Formalismen du ifrågasätter gör
verksamheten synlig så att det inte växer fram en skog eller
snarare en stor undervegetation av påbörjade mindre projekt som aldrig blir färdiga. Konsulten säger att Kanbanprincipen som vi visst också kommer lära oss förhindrar att
man har för många pågående saker.
Sedan kommer det en rad frågor från olika håll.
– Vad är det för skillnad mellan projekt och uppdrag?
Egentligen inget men en mer direkt tillämpning av samma
process. Ett uppdrag ligger inom en avdelning eller tar inte
mer än 200 timmar och är kortare än två till tre månader.
– Jobbet som görs under analysen mellan TG1 och TG2 –
ska man tidrapportera det? – Ja, det ska man för att man
ska veta hur mycket hela projektet kostar om man får uppdraget. Om man inte får det behöver man veta hur mycket

tid som gått åt ändå. Dessutom så finns det en föreslagen tid
som inte bör överskridas.
Det här med initiativ och projekt verkar vara samma sak,
kan vi inte bara prata om projekt?
– Nej, skillnaden är att ett Initiativ omfattar hela
”operationen” från idén att man ska göra något ända till utvärderingen av den är gjord. Det är bara en del av initiativets
livscykel som är projektet.
– Men det här med förstudier eller analys som det står – de
kan ju hålla på hur länge som helst, är de inte en del av projektet egentligen?
- Nej, förstudien ingår inte i det som definieras som projektet.
Däremot utgör den en del av kostnaden för initiativet tillsammans med projektgenomförandet. Förstudien har en egen
budget och slutdatum. Förstudien kan visa att det inte är läge
att starta ett projekt alls eller inte kan planeras nu i alla fall,
man kanske vill lägga det på is.
Men varför planering – räcker det inte med en förstudie? – Förstudien är inte helt omfattande och den förhandling
som säljaren gör med kunden mellan ID2 och ID3 kan ändra
spelplanen betydligt. När det finns en slutlig överenskommelse med en sponsor eller kund kommer flera avdelningar
att involveras och det medför en substantiell arbetsinsats. Så
först tar man beslut om förstudie, sen tar man beslut om att
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gå vidare och då behöver man planera sådant som när i tiden det ska ske och om det ryms med andra projekt. Planeringsarbetet kan alltså vara ett omfattande arbete och den
tiden vill man inte lägga ner före ett beslut att man ska gå
vidare.
Vem bestämmer när det är ett TG2 beslut och vad
innebär det? Det är ett beslut som innebär att man startar
ett projekt genom att fullfölja planeringen. När det gäller
externa beställningar så är det marknadsavdelningen och
den som är kundansvarig Key account. För interna projekt
så är det den sponsor som har den budget och portfölj som
finansierar initiativet som ger klartecken till den slutliga
planeringen genom ett ID3 beslut. Den organisation som tar

ansvar för att genomföra projektet kvitterar sitt engagemang genom att fatta ett TG2 beslut. Planeringen godkänns med ett TG3 beslut för klartecken att påbörja
slutförandet.
Erika lyser upp, men det här är ju strålande. Äntligen så kommer säljarna inte kunna köra över oss som de
brukar. När de kommer med det slutliga avtalet kan vi
tillsammans klura ut hur vi ska kunna ge kunderna det de
behöver utan att överskrida vad de är beredda att betala.
– Det kommer bli jättebra med samma rutiner och tydligheten i vem som har ansvar för vad!

”En idé görs till ett initiativ som blir till ett
assignment som förpuppas i ett projekt och
resulterar i en nyttorealisering.
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Följande rubriker kan användas:

Bakgrund

Motiv till förändring

Önskat utfall

Föreslagen förändring

Strategi & tillvägagångssätt

Uppskattad kostnad

Trolig kalendertid

Ingående kompetenser

rojekt utgör en del av initiativets livscykel. Det som
föregår projektet är en initieringsfas som börjar
med ett beslut om att gå vidare med en analys som underlag
till en slutförhandling. Men först ska man ta ställning i ID1 till
om ett förslag är värt att analysera vidare. För att ett beslutsforum ska ha tillräckligt underlag för att ta ställning till
om man ska gå vidare eller förkasta förslaget presenteras
förslaget översiktligt.
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I modellen kallas det ett Initiative Decision 1 (ID1). ID1 leder
med viss automatik till Tollgate 1 (TG1). Uppdelningen behövs när de affärsmässiga besluten i initiativet tas av en
annan avdelning (läs marknadsavdelningen) än den utförande. Nu gör man en analys av initiativet och eftersom det
nu börjar kosta resursinsatser och för att förhindra stora
obeslutade insatser sätter man upp en ram även för denna
del. En uppgift på 120 timmar kan motivera ett beslutsunderlag som tar högst fyra timmar och ska vara klart inom en
vecka. Jobb som kommer kosta flera manår och löpa över
nio månader eller mer motiverar ett beslutsunderlag i form
av en förstudie och planering på flera veckor. Detta är en
förberedelse inför det som brukar benämnas projekt. Mellan TG1 och TG2 görs den analys och kostnadsberäkning
som ligger till grund för en förhandling med kund eller sponsor och så småningom ett projektbeslut i och med ID3.
En ledarskapskonsult har formulerat ett koncept med
ett CPQQRT formulär för att definiera en uppgift. Bokstäverna står för Context, Purpose, Quality, Quantity, Resources
respektive Time och det är lika användbart för att definiera
ett projekt vid den inledande fasen.
Context

Purpose

Quality

Quantity

This is the background and formulates the
problems connected with the current situa-

Resources
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tion and what will be the consequences if no
further actions are taken. Will it be just no
improvement or are there risks for loss of
values. Who are affected of the current situation and who will benefit if the initiative is
pursued and turned into a project.
The declaration of expected winnings in
terms of a business case, regulative reasons,
expansions into new areas, strategic reasons
internally or external image. It could be motivated by reducing cost, political reasons,
etc. In short – anything that gives you support in resources and approval from the
managers.
Now it is getting harder. You must be able to
state the requirements and pinpoint a target
and the objectives. Further on in order to
precise the objectives you must identify all
stakeholders.
What is the project supposed to achieve in
terms of a solution and the appropriate enablers and other deliverables.
What persons or which type of skills are necessary in order to pursue the project. How

Time

much resources are needed and when? Where
are these persons to be found? Is it possible to
engage them into this project or they are stuck
with ongoing projects with no planned completion date?
In order to optimize its impact according to
the business plan, when should a project be
completed? The start and completion dates of
the project must also harmonize with the number of resources working in the project. Planning according to Critical Chain and avoiding
work to be on the critical path must also be
considered.

När det finns ett ID3 beslut följer ett TG2 beslut som
innebär att den reella planeringsdelen av projektet initieras. Det slutliga avtalet med en sponsor eller kund
ligger som underlag till den slutliga projektplaneringen
där det operativa ansvaret beräknar kostnader och tid
samt definierar en lösning mot den baseline initiativet
har. Dessutom ska det finnas en roadmap med lösningens leverabler och planeringens milstolpar. När denna
plan godkänns i TG3 kan slutförandet starta.

”Transparens i projekt kommer inte självklart.
- Den måste skapas.
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ledningen som beställare upptäcker att det de beställde
inte passar så är det inte projektets eller projektledarens
ansvar. Beställaren måste väl också ha ett ansvar i så fall?
Maria är upprörd. – Ok. Jag hör vad du säger, säger
hennes chef. Jag kan inte svara på vad det är som har hänt,
mer än att jag vet att ledningen såg något problem. Jag
återkommer till dig. Lite senare samma dag tittar han in till
Maria i hennes rum. Hej, nu har jag pratat med ledningen
och jag har kollat med Konsulten för att få grepp om vem
som har ansvar för vad och om någon har gjort något fel.
Så här säger Konsulten: Ledningen gav dig som projektledare i uppdrag att genomföra det här projektet inom ramen för ett nytt initiativ. Du skulle genomföra projektet på
det sätt du fann lämpligt med ett eller flera team – med
den metod du tyckte var lämplig. Projektet hade visserligen
milstolpar och aktiviteter ritade med gantt-linjer och kritisk
linje. Maria säger: – Men då så, då ska jag väl inte behöva
få kritik för mitt projekt. Jag fattar faktiskt inte. Marias chef

u, vi behöver prata! Maria haffar sin chef på väg
till fikarummet. Jag har fått höra att ledningen
inte är nöjd med det som mitt projekt levererat. Vad är det
som har hänt? Vi gjorde faktiskt ett bra jobb och levererade i
tid. Det är verkligen inte okej. Dessutom har vi haft ett antal
möten under projektet. Vid varje sådant möte har jag visat
att vi håller vår budget och att vi har massor av aktiviteter
som vi prickat av och kommer framåt. Varje milstolpe är avrapporterad i tid. Det har inte varit några invändningar från
styrgruppen under projektrealiseringen, tvärtom. Och nu när
vi är framme vid TG4 sätter de igång och bråkar. Vi ska ju
bara behöva lämna över och pricka av TG5. – Ja jag vet, men
det ni levererade kunde de inte använda och kunden kommer inte nå effektmålen vi hade satt upp för det här initiativet. Maria protesterar. – Men det är ju inte riktigt klokt. Jag
som projektledare är väl ansvarig för att driva mitt projekt så
att vi kan leverera i enlighet med beställningen. Om sedan

78

fortsätter att berätta om sitt samtal med Konsulten. Du
presenterade massa aktiviteter i en jättestor bild som bestod av nio i hoptejpade A4 papper. Det var gantt-linjer och
aktiviteter i trappor som slutade med milstolpar. Kunden
trodde du visste vad du gjorde och förstod sig inte på vad
ni höll på med i alla olika aktiviteter. Det som projektet inte
gjorde var att definiera de leverabler som kunden skulle ta
emot och godkänna. Det här är ett förändringsprojekt och
då måste realiseringsprojektet ta fram lösningskomponenter som kunden sedan använder vid nyttorealiseringen. De
brukar kallas enablers. Och det som inte ska hända vid TG4
är ju att kunden för första gången får reda på vad vi ska
leverera och att det inte går att använda på rätt sätt som
kunden tänkt sig.

olika grönsaker att sälja. Odlingsprojektets mål är att se ut
en lämplig plats, få lådor och jord på plats, bygga växthus,
införskaffa olika frön och plantor. Allt det här utgör
enablers och leder fram till TG4 när utrustningen lastats av
på rätt ställe. Sedan tänkte de åka iväg med lastbilen. Då
protesterade en kvinna och krävde en riktig hand over. Det
vill säga att de skulle montera ihop lådor och växthus. De
passade inte ihop riktigt och killarna fick åka ett par extra
vändor. Kvinnan fick däremot acceptera att de vägrade
plantera fröna och vattna växterna för det tillhör ju nyttorealiseringen. De fick sitt godkännande av montering och
leveranser och stämplade med TG5 stämpeln. Förmannen
kom sedan och stämplade med ID4 stämpeln.

Maria tittar på honom med blanka ögon och säger: Jag
fattar noll. Enablers och aktiviteter vad är det för skillnad?
Konsulten hade använt en målande liknelse för att förklara
begreppen eftersom han som linjechef inte riktigt hade
klart för sig vad enablers står för. Exemplet handlade om
en kvinna som ville driva en handelsträdgård. Hela initiativet, från idé om att börja odla till färska grönsaker för försäljning omfattar ett antal steg och beslut innan det är färdigt. Man kan säga att effektmålet för initiativet är att ha

är att skapa ett tillskott till marknaden, färska hemodlade

– Aha, säger Maria, så man kan säga att initiativets mål
grönsaker.
– För att nå den önskade nyttoeffekten - grönsakerna,
behövs möjliggörare eller enablers som de kallas. För att få
fram dem behövdes växthuset och de olika verktygen som
jag just nämnde. Om inte alla verktygen finns på plats så
kommer antagligen inte heller initiativets enablers heller
göra det. Och, för oss i vårt företag så har ditt projekt inte
levererat de verktyg som behövdes. För att spinna vidare
på liknelsen så hade ni missat att det växthus ni byggde
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behövde bevattningsanläggningar, så ni byggde och iordningsställde allt som ni hade uppfattat enligt beställningen
i tid och inom budget, men lyckades inte leverera all de
verktyg som behövdes för att det skulle gå få grönsakerna
att växa.
Det verkar som det blev en del missförstånd. Det
måste finnas något sätt att undvika det i de andra projekten och i de nya. – Ja, säger hennes chef. En lärdom för
oss i ledningen, och för alla projektledare, är att vara tydli-

gare i beställningen men framför allt att verkligen
stämma av milstolpar och leverabler under projektets
gång mot rätt personer. I Konsultens modell kallas de
intressenter.

”Projektledarens ansvar stannar inte vid vad som
levereras - utan inbegriper att det är användbart.
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ealisering av initiativets möjliggörare (enablers)
sker när initiativet övergått till stadiet projektrealisering. Assignmentet har efter att passerat TG3 erhållit en
lista av deliverables bestående av enablers (möjliggörare vid
förändringsprojekt), dokument och andra deliverables. Listan
utgör en roadmap för leveranserna. Det finns också i assignmentet en lista med milstolpar som utgör avstämningspunkter med kunden, sponsorn och andra intressenter. Under genomförandet av projektrealiseringen kommer det uppstå avvikelser och skilda uppfattningar. Genom ett Change
Control Board, CCB, hanteras dessa med den person som är
ansvarig för initiativet. Denna roll brukar kallas Key Account
Manager eller utgörs av styrgruppen vid interna initiativ. För
att hantera kunder och andra intressenter kan det behövas
ett CCB tillsammans med kunden eller andra intressenter och
avtalsinnehavare. En nöjd kund måste odlas fram. Vattna
regelbundet och prata med plantorna.
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Resurserna har resurskontrakt med assignmentet men
själva arbetet bedrivs i lag eller team. Denna konstruktion
kallas Teamwork. Varje resurs som ska planera deltagandet
i projektet tillhör något av de Teamwork som tillhör assignmentet. Deltagandet planeras med timmar per vecka
eller tid per dag inom ramen för resurskontraktet. De aktiviteter som behövs för att åstadkomma de leverabler som
finns i assignmentets roadmap utgör en arbetsnedbrytning

(WBS) eller backlogg (agilt) och fördelas på olika Teamwork.
Ofta delar man upp arbetet så att varje specialitet utgörs av
ett Teamwork. Arbetet i ett Teamwork tillämpar någon form
av periodisering för att möjliggöra en likadan och transparent
uppföljning oavsett om periodiseringen kallas sprint, timebox eller något annat.
Uppföljningen av projektrealiseringen sker av tradition
mot milstolpar. Bättre är att utvärdera assigmentets roadmap mot initiativets Baseline. Roadmap är förutom den väg-

karta som förtecknar de leverabler som utgör initiativets enablers, också den gemensamma tolkningen av
projektledarens förhandling med intressenterna för
vad projektet ska leverera. Att inte ha en komplett
roadmap och att inte uppdatera den är ett vanligt och
fatalt misstag som ofta ligger bakom misslyckade projekt för att det förekommit en massa oklarheter. När
leverablerna uppfyller de överenskomna godkännandekriterierna avslutas denna del av projektrealiseringen enkelt med ett TG4- beslut.

”Enablers som möjliggör en förändring är projektets mål.

- Nyttorealiseringen, den görs sedan i linjeverksamheten.
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Initiativ gar i mal med effektrealisering
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P

levererat i enlighet med beställningen. Det går inte att
lämna över till linjeverksamheten och uppnå målen som
förutsättningarna är nu. Diskussionen tar ny fart. Vems är
felet? Varför har inte projektet levererat de enablers det
skulle? Vem har ansvaret?
Är det projektledaren, beställaren eller kanske styrgruppen? En annan fråga som kommer upp är vem det är
som är mottagare. Alla i gruppen har inte intressenternas
ansvar klart för sig. För att reda ut begreppen enas de om
att be konsulten komma – helst redan samma eftermiddag.
Det föll sig så väl att Konsulten kunde komma snabbt
och det visade sig att det var flera saker som hade gått
snett i det här initiativet. Projektet saknade bland annat en
roadmap med godkänd förteckning av leverabler och
enablers. Om en sådan hade funnits skulle Maria som projektledare haft en tydlig färdplan (roadmap) och det hade
kunnat fångas upp under projektets gång att inte alla intressenterna hade samma uppfattning om vilka leverabler-

å torsdagsmorgonen klockan 09:00 sitter ledningsgruppen samlad. De flesta har försett sig med kaffe
och på bordet står en sockerkaka som någon haft med sig.
Syftet med mötet är att diskutera ett par projekt som företagets ledning är beställare till. I ett fall är det fråga om ett ID3
-beslut om att antingen gå vidare eller avsluta efter förstudien. I ett annat ska man ta ett TG3-beslut som innebär att
projektet ska genomföras och att en styrgrupp ska utses och
tillsättas.
Det tredje projektet på dagordningen är Marias projekt. Vid den här tidpunkten ska projektet ha levererat de
enablers som ledningen hade beställt. Gruppen ska göra en
första utvärdering av projektet och resultaten ska övergå i
linjeverksamhetens ansvar. I den här utvärderingen ska
gruppen bestämma om projektets leverabler kommer att
kunna användas som man hade tänkt. Det blir en lång diskussion, men till slut är de överens om att projektet inte har
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na var. De CCB-möten som ska hållas regelbundet hade inte
förekommit. Konsulten kunde också bringa klarhet i vem
som är beställaren och vem som är mottagaren. Beställaren
i det här fallet är ledningsgruppen och mottagaren är linjechefen.
Konsulten hade varit väldigt tydlig med att mottagaren
måste representera en organisationsenhet. Konsulten hade
åter igen använt liknelsen med handelsträdgården och sagt
att Maria hade fått ansvar för projektet att ta fram de verktyg och anläggningar som skulle göra det möjligt att odla
grönsaker. I beställningen hade inte ledningen varit tydlig
med vilka delar som skulle ingå utan förutsatt att Maria
visste att växthus behöver tak som går att öppna och rör för
bevattning. Maria hade tänkt att växthus var hus av glas
men inte vetat vad som också måste finnas för att grönsaker
ska växa. Så hon levererade, i tid till överenskommen budget, det som hon trodde var beställningen. Mottagaren, som
hade till uppgift att odla grönsakerna, kunde inte använda
växthusen eftersom de var för täta och det inte gick att
vattna på ett bra sätt. Ledningen tar beslutet att inte gå vidare till införandet utan ge projektet förlängd tid och ytterligare resurser för att få de enablers som behövs. För att undvika att det blir nödvändigt med ytterligare förlängningar
och fördyringar kommer konsulten tas in för att hjälpa till att
sätta upp en roadmap och tydliga leverabler.
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Nu följer en period av idrifttagande. Nils, som ska ha
rollen som förändringsledare tar över ansvaret för införandet. Även han använder sig av verktyget som konsulten har
presenterat. I enlighet med det ska en slutlig utvärdering av
projektgenomförandet göras när införandet är genomfört.
Konsulten har använt sitt numera lite slitna exempel med
handelsträdgården och sagt att om det hade varit fråga om
en handelsträdgård så hade Maria börjat med att bygga om
växthusen så att projektet kunde leverera enablers i enlighet med beställningen. Förändringsledaren hade alltså fått
börja med att träna trädgårdsmästarna i att ta över underhållsansvaret för en anläggning som hade alla förutsättningar för att odla fina grönsaker. Det gick enligt plan och
nu finns det flera olika sorters grönsaker och rotfrukter.
Införandet kan avslutas. I och med det har Konsulten sagt
att en ny utvärdering av de enablers som projektet har levererat ska göras och redovisas med ett Lyckat-projektindex (LPI). Nils kontaktade Konsulten för att få lite hjälp
med hur utvärderingen ska göras. Om det hade varit projektet i handelsträdgårdsexemplet skulle Nils ha utvärderat
om alla odlingsbänkar, bevattningsrör, kärror, gödselsorter
och så vidare använts eller om det behövs några modifieringar.
Nästa och sista delen av initiativets livscykel är fram
till den förväntade återbetalningstiden och innebär att ut-

kan sälja de i och för sig utmärkta produkterna under fel
säsong. Den första säsongen skulle dessutom betalat investeringen som brukligt är med en hemtagning inom normala 10 månader. Dessutom förändras sättet att odla och
ett växthus måste ofta byggas om för att svara mot olika
sätt att odla, t.ex. i vertikala bäddar, så att avskrivningar
och nya investeringar kan inte skjutas upp bara för att man
är försenad från början. Styrelsen suckar och tycker att de
borde varit mer uppmärksamma på kursen investeringskalkyler som ordnades på Lanzarote i fjol.

värdera det Business Case som motiverade initiativet från
början, inklusive de förändringar som gjorts och godkänts
av sponsor och styrgrupp. Nils får även i uppgift att modifiera initiativets Business Case. Styrgruppen hade tagit lätt
på förseningen och menat att det var ett stabilt växthus
som kommer att överleva oss alla och blev väldigt irriterade på Nils under presentationen. Men Konsulten kunde
klargöra hur man måste räkna. Till att börja med gjorde
förseningen att hela säsongen försvann eftersom man inte

”Nyckeln till att vara Lean är resursoptimering
vid planering av projekten och portföljen.
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Initiativ gar i mal med effektrealisering
Fakta

U

tvecklings- och konstruktionsdelen av ett
initiativ avslutas vid TG4 när intressenterna
accepterat de leverabler som utgör initiativets enablers.
Dessa ska nu tas i drift och komma under beställarens
kontroll i den avsedda linjeverksamheten. Detta skede
av ett initiativ kallas Hand Over och inleder perioden
med införandet (Change) och sedan övergår till Life
Cycle Management. Det är nu ett sanningens ögonblick
om de leverabler som projektdelen levererat verkligen
kommer att kunna användas som avsetts. Hand Over
avslutas med TG5. Nu upprepas utvärderingen av de
leverabler som utgör enablers för att stänga projektet
med ett ID4 beslut. Nästa och sista delen av initiativets
livscykel börjar i och med ID4 som ju avslutar projektrealiseringsdelen av initiativet och beställningen fram till
det som kallas nyttorealisering. Under återstående del
av livscykeln utvärderas det Business Case som motiverade initiativet från början inklusive de förändringar

som gjorts och godkänts av sponsor och styrgrupp. Förändringsarbetet inleds, och förhoppningsvis engageras en förändringsledare.
Earned Value Management används för att utvärdera
projektets resultat i form av kostnadsindex och schemaindex.
Även när ett projekt tillämpat CCB och beställaren godkänt
alla leverabler i en roadmap kan resultatet ibland ändå inte
uppfylla förväntningarna utifrån den önskade förändringen
och sökta effekten. Man kan därför väga in användbarheten
av projektets utfall och beräkna ett ”lyckat projektindex” (LPI)
där man vägt ihop de tre faktorerna cpi, spi och användbarhet.
En första utvärdering av projektet görs alltså vid TG4 då
konstruktionsdelen av projektet avslutas med ett överlämnande (Hand Over) av resultaten till beställaren eller linjeverksamheten. Därefter följer en period av idrifttagande, företrädesvis med hjälp av en förändringsledare fram till ID5 då en
slutlig utvärdering av projektgenomförandet görs och redovi-
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en utvärdering redan vid TG4 (Hand Over) och sedan inom
en överskådlig tid vid TG5 och ID4. Initiativet som sådant
och effektmålet i sin helhet bedöms utifrån ett Business
Case, där linjeorganisationen får ta det fulla ansvaret för
utformning, beslut om initiativet och utformningen av projektet med införande och tillämpning. Som engagerad projektledare är det trist när det man lagt ner tid och omsorg
på inte kommer till användning efter förtjänst. Ofta är det
av senare uppkomna kommersiella anledningar som inte
kunde påverkas eller var kända under projektets genomförande. Projektledare ska ändå kunna vara nöjda och få erkänsla för ett bra utfört arbete.

sas med sitt LPI inför slutavstämning med beställaren och
ID4. Under den fortsatta Livscykeln görs en slutgiltig utvärdering av initiativets effektmål som det uttryckts i initiativets Business Case.
Modellen gör det möjligt att bedöma det värde som
projektledare med projektdeltagare skapar och har möjlighet påverka, isolerat från hur bra verksamheten tar tillvara
på möjligheterna med initiativet och det som projektet
faktiskt levererat. Stressforskare brukar betona vikten att
individen blir bedömd och får uppskattning kopplat till det
som man själv kan kontrollera och påverka utfallet av. Modellen och LPI ger projektledaren den möjligheten genom

”Nyttan uppstår när projektets leverabler uppfyller
kraven på initiativets möjliggörare och enablers tagits i bruk och ger effekt i verksamheten.
En bil på tomgång skapar ju ingen nytta. Lägg i en
växel och realisera effekten i motorn!
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M

Statusandringar i Initiative Managing Model (IM2)
Story
Men hur är det ni gör nu då? – Jo det är så att initiativens
hela livscykel regleras genom olika så kallade grindbeslut,
de kallas Tollgates på engelska, men jag gillar det svenska
ordet bättre. Det finns fem sådana Tollgate beslutspunkter,
TG1 till TG5. Sen finns det ytterligare fem beslutspunkter,
Initiative Decisions. De kallas ID - ID1 till ID5. Det handlar
egentligen om två parallella processer, men de sammanfalller vid vissa punkter. Vid varje grindbeslut finns det val och
alternativ att ta ställning till. – Jaha, säger Johan så det är
totalt tio beslutspunkter då? – Just det. Vill du att jag går
igenom dem lite översiktligt, bara så att du får en bild av
vilken typ av beslut det är fråga om? – Ja, gärna.
Mats tar fram ett papper med en bild som beskriver
modellen. – Så här ser den ut, säger han. Inför varje beslutspunkt har man fyra alternativ. Det första är att underlaget brister—gör om. Det andra är att förkasta som
ointressant. Det tredje är att initiativet är intressant och
man kan se nyttan med det, men det finns inte tid och resurser just nu. Då kan man välja att lägga det på is en tid.
Det fjärde är att gå vidare med det, man släpper det igenom grinden, så att säga.
Som du ser på bilden så ligger visserligen TG-besluten

odellen för initiativ har verkligen förbättrat
projektarbetet tänker Mats som är linjechef
och Key-account i företaget. Nu har vi fått en tydlig process med klara beslutspunkter. Mats ska äta lunch med en
tidigare kollega, Johan, som nu jobbar på ett annat företag. Så snart de hade fått maten på bordet bad Johan honom att berätta om modellen som han hört talas lite om. –
Jo säger Mats, som du kommer ihåg var det ju så rörigt i
planeringen och hanteringen av projekten på vårt företag.
Det var ju till exempel inte ovanligt med projekt som inte
levererade enablers så att det gick att avsluta projektdelen
utan de fortsatte att dra resurser från annat som var planerat i linjen. Man visste inte vem det var som hade ansvar eller vem som ägde de olika pågående projekten. Det
var ofta oklart vem som tog besluten egentligen. Det dök
upp stora fakturor och timdebiteringar på oregistrerade
projekt och ofta fanns det inga beslut alls att boka dem
emot. Vi behövde införa en struktur för det och det har vi
nu i och med att vi har ett helt nytt arbetssätt med den här
modellen som grund för alla initiativ.
Johan lyssnar och nickar. – Ja det var ju ganska rörigt.
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och ID-besluten på parallella spår, men det finns ändå kopplingar mellan dem. Det allra första beslutet, som är ett IDbeslut, gäller om initiativet överhuvudtaget ska starta, man
accepterar initiativet (ID1). Det gör man i enlighet med de
fyra alternativen jag just berättade om. Det kanske är så att
man vill starta, men inte nu. Då lägger man tillbaka det till
nästa omgång av ID1-beslut. För när man tar ett positivt beslut vid ID1. Då blir det med automatik ett TG1 beslut hos
den operativa organisationen som gör en analys av förslaget
och ett beslutsunderlag för nästa beslutspunkt. De kommande två besluten är ID-beslut. Man godtar förslaget och så
att säga offererar det vid ID2 och vid ID3 är det slutförhandlat och avtalet är klart.
Johan nickar igen. – Man, säger du, vem är man då?
Vem man är – ja det är lite olika. Generellt sett kan man säga
att det är närmaste chef, svarar Mats och fortsätter: På TGnivå är det chefen för den operativa enhet som genomför
projektet. TG5 till exempel är det Key-account tillsammans
med den som ansvarar för genomförandet som tar beslutet.
ID-besluten tas av chefen för affärsområdet, eller motsvarande.
Mats pekar på bilden igen. Här, vid 5:an, TG2-beslutet
innebär att man går igenom beslutsunderlaget och så planerar man genomförandet. Nu kommer man till den sjätte
punkten du ser här – TG3. Tollgate, eller grindbeslut 3 innebär att planering och kostnadsförslag godkänns av Key-

account och man kan starta genomförandet av projektet.
Som du ser handlar det om TG-beslut från det att avtalet är
klart vid ID3 till ID4 när kontraktet stängs. TG2 till TG5besluten ligger på den operativa nivån. Låt se, var är vi? Jo,
vi hade kommit till TG4, punkt 7 på bilden, då har projektet
kommit så långt att det är dags att påbörja en överlämning.
Det kan ta olika lång tid beroende på projektets typ och
storlek, men vid TG5 tas beslutet att överlämningen, eller
Hand Over som vissa säger, har slutförts. Så du ser, det
finns beslutspunkter hela vägen och vid större projekt är
det vanligt att man omprövar beslut. Det kan ju vara så att
det har kommit nya förutsättningar eller Business Caset
kan ha förlorat sitt värde och projektet läggs ner.
ID4 innebär, som jag sa, en stängning av kontraktet.
Det är då nyttorealiseringen påbörjas genom att man tillsätter en förändringsledning, som ser till att projektets
enablers används. Det tar en tid beroende på vad det är
som ska ske, men till slut kommer man ändå till en punkt
där det är dags att man övergår till normalt linjearbete
med det nya—det innebär ID5.
Johan tittar på bilden av modellen. – Du det här ser ju
verkligen bra ut säger han till Mats. – Och ni har alltså jobbat så här ett tag nu? – Ja, sen Konsulten kopplades in och
vi genomförde hela resurseffektiviseringen. Så skiljs de åt
och Johan går tillbaka till jobbet fylld av inspiration. Det här
är verkligen något som vi också borde tillämpa, tänker han.
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Statusandringar i Initiative Managing Model (IM2)
Fakta

I

I IM2 är blir beslutsgången följande när förberedelserna är
väl genomförda.
1.
ID1— Acceptera initiativet
2.
TG1—Gör en analys och ett preliminärt men rimligt
säkert beslutsunderlag
3.
ID2—Godta förslaget och lämna ”offert”
4.
ID3—Slutförhandlat och avtal gjort
5.
TG2—Uppdatera beslutsunderlaget och planera
genomförandet
6.
TG3—Planering och kostnadsförslag godkänt, starta
genomförandet av projektet
7.
TG4—Utveckling och konstruktion klart, börja överlämningen
8.
TG5— Hand Over slutförs
9.
ID4—Stängning av kontraktet, start av nyttorealiseringen
10.
ID5—Slutpunkt för införandet av förändringsarbetet med projektets enablers

nitiativets livscykel i IM2 styrs genom att tillämpa Tollgates (grindbeslut). Grindbesluten finns för att ge klartecken att gå vidare. I modellen finns det grindbeslut två i
parallella processer. Den ena processen i SofT Initiative Management Model (IM2) gäller initiativet utifrån ett investerings- eller leverantörsperspektiv. Den andra processen berör möjligheten och planeringen av genomförandet.
Inför varje beslut finns det ett antal möjliga alternativ.
En väsentlig del av rutinen är beslutsloggen. Alla beslut loggas, även de där inga beslut tas. Det är alltid ett av standardalternativen och övriga standardalternativ är att gå vidare
eller att stoppa och lägga ner initiativet.





Inget beslut – ta fram bättre underlag
Avvisa som ointressant
Lägg på is för ett senare tillfälle
Ta grindbeslutet och släpp igenom initiativet till
nästa grind
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Själva projektgenomförandet kan för ett stort projekt ta ett år
eller mer. Och det finns anledning till att bekräfta kommande
planering eller ompröva beslutet om ett genomförande av
flera orsaker.





Business Caset har förlorat sitt värde
Projektet har inte den progress som planerats
Finansiella problem eller omprioriteringar
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I stället för att ha en svävande beslutspunkt som aktiveras
på oklara grunder låter man alla projekt som har en viss
omfattning omprövas enligt organisationens ordinarie periodisering och prognostillfällen där verksamhetens budget
följs upp och bekräftas samt tidigare beslut kan omprövas.

Portfoljer och linjeorganisationen
Story

O

skar rusar genom rummet med något vilt i blicken. – Jag ska redovisa projekten i eftermiddag
men min portfölj är borta! Var är alla projektledare?? Jag
måste få en överblick över läget. Nu! Lisa tittar upp från sin
dator. – Men alla är på kurs idag, har du glömt det? – Nej
men det är inte sant – hur ska jag göra då? Jag måste ju
kunna redovisa projekten om några timmar…
Hur gick det för Oskar? Det gick inte alls. Portföljen
hittade han inte för den hade han glömt på tunnelbanan på
vägen till jobbet. Han tänkte först försöka genomföra redovisningen men insåg att det inte skulle gå, eftersom han
inte kunde ge en heltäckande bild av det pågående arbetet.
Problemet, som det inte bara Oskar som har, är att
det inte finns något bra system eller någon bra modell för
projektarbetet i företaget. I Oskars portfölj låg det rapporter från de olika projektledarna, alla lite olika till sin karaktär. En del var till och med handskrivna sammanräkningar
av resursförbrukning och resultat.

Han stöter ihop med företagets CIO Markus i lunchrummet
dagen efter. – Hur är läget, frågar Markus. Du ser lite trött
ut. – Ja, det är lite mycket nu och igår skulle jag ha redovisat mina projekt men portföljen var borta och alla projektledarna var borta på kurs så det gick inte. Jag fick ställa in
och det var inte bra, inte bra alls.
– Men har du missat att vi har en konsult nu? Han ska
hjälpa oss att bringa lite ordning på projektverksamheten i
förhållande till linjeverksamheten. Vi ska införa en tydlig
struktur. Var du inte med på informationsmötet jag hade
förra veckan? Titta in till mig efter lunch så ska jag förklara
vad Konsulten har sagt hittills.
Lite senare kommer Oskar in i Markus rum. Ok, nu ska
vi prata om portföljer – och då menar jag inte din borttappade fysiska portfölj utan om ett sätt att skapa transparens
och tydlighet i organisationen. Idén är att man samlar projekt i portföljer. Portföljen ägs av den enhet som också äger
kostnadsstället och chefen för enheten har ansvar för att
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rativ portfölj och kan tillhöra en eller flera in-

styra innehållet, det vill säga de projekt som finns i den.
Portföljerna kan nämligen bara innehålla projekt ingenting
annat.
Oskar lyssnar på Markus med stigande intresse.
Okej, men vi har ett program på min enhet. Det ska väl
ingå i portföljen? – Nej det ska det inte. Konsulten var tydlig på den punkten. Program har en egen budget och ska
betraktas som ett tillfälligt kostnadsställe. Det är bara projekt som ingår i portföljstrukturen. Förresten du har väl en
budget på ditt program nästa år också? – Jo det stämmer,
och vad praktiskt för då kan jag göra en vanlig K/I och
kostnadsställerapport i stället för en komplicerad projektrapport. Jaha, så då blir jag portföljägare eftersom jag är
chef för enheten och gör en sådan portföljrapport som du
berättade att Konsulten satt ihop. Just det, men det är inte
fråga om att samla papper i en läderportfölj. Det finns
bättre sätt att göra det i digital form.
Jag kommer ihåg precis vad Konsulten sa om portföljer. Markus citerar Konsulten:

tressentportföljer. Exempel på sådana är en
kundansvarig som bevakar och förhandlar projekten med kunden och ser till att kunden är
nöjd samtidigt som den levererande linjeenheten är operativt ansvarig. Portföljbegreppet
är förknippat med ett ansvarstagande och representerar en utförare eller en mottagare.”
– Öh, säger Oskar, du kunde lika gärna prata kinesiska.
Jag förstår inte vad du säger. Kan du ge mig ett exempel i
stället? Okej, om vi säger att idén med portföljer är att
det är ett praktiskt sätt att få tydlighet i ansvarsområden.
Du kan jämföra en projektportfölj med aktieportfölj. En
aktieportfölj är ju ett samlat aktieinnehav. Den ägs av en
person, eller av ett företag. Till skillnad från projektledning så handlar portföljstyrning inte bara om att göra rätt
inom projektet utan framför om att göra rätt projekt.
Portföljstyrningen kan också underlätta samordning av
projekt och resurstilldelning.
Oskar ljusnar lite. Jaha, men då tror jag att jag
fattar. Det blir enklare med den jämförelsen.

”projekten ingår i linjens operativa ansvar och i
verksamhetens strategiska- eller produktägaransvar. Varje projekt ingår alltid minst i en ope-
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Portfoljer och linjeorganisationen
Fakta

N

är man pratar om projekt vill man gärna ha en
samlad bild för att relatera till vem som är beslutsfattare men även referera till gemensamma egenskaper för projekten. Vissa pratar om portföljstyrning som ett
eget äventyr men det finns sällan anledning att problematisera den självklara och nödvändiga uppgiften att skapa
klarhet och tydlighet i en organisation.
Bakom begreppet portfölj finns innebörden att den
som äger portföljen styr eller ansvarar för de projekt som
finns i den. Ibland pratar man om den strategiska portföljen eller den balanserade portföljen och då brukar man
avse en mix av projekt som är strategiska, regulatoriska,
infrastrukturellt respektive kommersiellt lönsamma.
Att organisera i portföljer är ett praktiskt sätt att tydliggöra ett ansvarsområde. Jämför gärna med att ha en
aktieportfölj. Portföljens innehåll kan vara de projekt man
är sponsor till eller en spegling av projekt riktat till en viss
kund eller produktområde som en chef har till uppgift att
bevaka.

Kan en portfölj se ut hur som helst med ett blandat
innehåll av projekt, program och till och med portföljer i
portföljer? Svaret är: Nej absolut inte om det innebär olika
ansvar för de ingående projekten! Det är alltför lätt vid en
powerpointpresentation eller på en whiteboard. Vill man
däremot kunna avläsa hur portföljen går och presterar är
det inte så enkelt som att rita några extra streck vid en
presentation. Undvik att blanda. En portfölj motsvarar ett
ansvar. Skapar man en hierarki av portföljer i portföljer blir
det oklart var ansvaret ligger. Portföljer, projekt och program har vart och ett olika egenskaper och använder olika
sätt att redovisa sina utvärderingsparametrar.
I ramverket Solutions for Teamwork® spelar strukturen och kopplingen mellan linjeorganisationen och arbetet i projekt en avgörande roll för att möjliggöra transparens och styrning.
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1.
2.

3.

En portfölj ska helst enbart ha ett innehåll av projekt.
En portfölj ägs inte av en person utan tillhör en organisationsenhet som utgör ett kostnadsställe eller har
en funktion som t.ex. Marknadsavdelningen eller ett
kundansvar. Chefen för kostnadsstället eller funktionen blir portföljägare, ett ansvar som inte kan delegeras. På så sätt finns alltid en ansvarig chef om den
nuvarande slutar eller får ett annat ansvar.
Program kan jämställas med ett kostnadsställe och de
projekt som realiserar programmets mål ingår i dess
portfölj. En praktisk och elegant lösning på hur man
gör med program som kan sträcka sig över flera år

4.
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med en periodiserad budget för varje år.
Ett program skiljer sig på ett sätt distinkt från ett
traditionellt kostnadsställes linjeorganisation, som
ju anpassar sig efter förändrade krav genom att
ändra inriktning inom sitt verksamhetsområde. Ett
program har ett uttalat effektmål som ska nås
inom den budgeterade perioden alternativt fortsätta tills pengarna tar slut. Ett program brukar
inte ändra sitt effektmål utan måste stängas när
dess effektmål inte längre är relevant. Program
hänger intimt ihop med nyttorealisering.

Styrgruppens roll
Story

T

Thomas.
– Jasså, det tycker du. – Jamen för fan, kom igen nu
tänker Katarina. Hon vet att Thomas gärna smiter undan
och ofta kör sitt eget race, men du ska inte komma undan
den här gången tänker hon. Högt säger hon: – Jag vet att
du skulle kunna bidra till styrgruppens arbete med att
förankra projektet hos de olika intressenterna. Du har ju
så bra kontakt med dem. Hon tänker, men säger det inte,
att han nog flirtat sig igenom åtminstone alla de kvinnliga
intressenterna. Thomas tänker att varför inte. De skulle
nog ge honom möjlighet att få sig lite bra luncher och
middagar på företagets bekostnad. Sedan avbryts hans
drömmar av dråpslaget. Katarina tar fram trumfen ur
klänningsärmen, – Förresten var det väl du som skrev
Business Caset eller hur?
– Måste bli av med henne, tänker han. Okej då, om
det handlar om det och inte om att vara någon slags curlingpappa för en projektledare som inte ens är torr
bakom öronen så ställer jag upp, säger han.

elefonen ringer på Thomas skrivbord. Jäklar, vem
är det nu då? Typiskt att jag inte hann knappa ut
mig. Måste folk ringa en fredag när det börjar bli dags att
runda av dagen, smyga ner i garaget och åka ut till golfbanan. Göra ett så kallat ”kundbesök”? Han svarar motvilligt i
telefonen: – Ja?
– Hej det är Katarina. Jag skulle vilja att du ingick i
styrgruppen till det stora förändringsprojektet vi beslutade
om i tisdags. Det kommer att starta snart och vi behöver
tillsätta styrgruppen. Jag tror du skulle vara ett bra tillskott i
den gruppen med din erfarenhet.
– Jag hör vad du säger, säger Thomas. Sluta prata så
man kan dra, tänker han. Men Katarina fortsätter. – Du har
väl lite erfarenhet från styrgruppsarbete också? Inte bra,
tänker han. Inte bra alls. Han säger: – Kan ni använda en
befintlig styrgrupp? – Nej, det kan vi inte. Vi behöver en
skräddarsydd styrgrupp för det här projektet. Din avdelning
kommer att påverkas av det här projektet så det vore värdefullt att ha dig med. Här gäller det att ligga lågt, tänker
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– Strålande. Jag hör av mig i nästa vecka.
– Vänta ett tag säger han plötsligt, du och jag måste sätta
oss tillsammans. Jag vill inte vara ensam gisslan på den
här pråmen. Chefen för utvecklingsavdelningen och chefen för produktionsavdelningen måste också vara med.
De tjyvhåller ofta på sina bästa resurser. Sitter de med i
styrgruppen så kan de inte ducka sedan när vi beslutat
om resursprioriteringarna. Katarina säger – Du bjuder på
middag så kan vi diskutera det!
Under middagen beskriver Katarina det scenario
som konsulten beskrivit under en workshop en vecka
tidigare. –Du förstår Thomas att linjecheferna kan inte
göra som dom vill med sina resurser. Vår del av organisationen utgör något som konsulten kallar Habitat. Det
innebär att vår ledning bestämmer hur våra mannar ska
använda sin personal på ett övergripande sätt. Vi har ju
en tjänstekatalog som visar vilka kompetenser vi har och
ledningen beslutar vilka projekt som vi ska få utnyttja
dem. Det görs i form av Service Level Agreement som
fastställer hur mycket varje projekt får använda. Linjecheferna måste uppfylla dessa åtaganden. De kan inte överskrida det antal timmar som respektive projekt blivit tilldelat. Och så säger Konsulten att vi kan påminna linjeche-

ferna att deras mätetal för verkningsgraden blir bättre när
deras personal arbetar i projekt som håller sin budget.
Thomas inser plötsligt att det kanske inte är så dumt
att vara med i en styrgrupp nu när man faktiskt kan ha kontroll över förutsättningarna och ens arbete gör skillnad.

”Ett projekt som har en styrgrupp får den nödvändiga
uppbackningen och det kan
göra skillnaden mellan framgång eller fiasko.
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Styrgruppens roll
Fakta

T

Styrgruppen uppgifter:

rots sitt namn så styr inte en styrgrupp projektets arbete utan sätter snarare ramarna för
projektet. Samtidigt utgör styrgruppen vid rätt sammansättning en garant för att organisationen kommer att tillföra de resurser som behövs inom de satta ramarna och ge
projektet den nödvändiga prioriteten.



Undanröjer hinder för projektet.



Stödjer projektledaren och beställaren.



Hjälper till att förankra projektet hos olika intressenter.

Styrgruppens sammansättning brukar utgöras av:

Beställaren eller sponsorn

Representant för den verksamhet som kommer
utnyttja resultatet

Representant för underhållsansvaret

Chefer för de enheter vars resurser gör avgörande
arbete i projektet.

Ansvarig för kvalitetssäkringen



Följer upp projektets resultat och deltar i beslut.



Medverkar vid prioritering av resurser.



I en skräddarsydd styrgrupp bör projektbeställaren
vara ordförande. Styrgruppen avlastar och stödjer
projektbeställaren, men övertar inte dennes ansvar
för projektet.

I projektmiljöer där många projekt drivs samtidigt kan styrgruppen vara gemensam för flera projekt inom ett verksamhetsområde. Uppgifterna i gruppen är då många
gånger främst inriktade på koordinering av den gemensamma projektportföljen.
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Många företag har en periodiserad budget och delar in året i
tre till fem perioder. Inte sällan följer man årets kvartalsindelning när budgetår och fiskalt år sammanfaller. Projektets
baseline har också en periodiserad indelning och man bör se
till att den överensstämmer med organisationens.
Inför varje ny budgetperiod följer man upp utfallet från
den föregående perioden och tar ställning till planerna inför
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den kommande. När portföljerna med projekt sammanfaller med organisationens ansvarsområden kommer denna process även få funktionen av styrgrupp för
portfölj och projekten i portföljen. På så sätt kan även
mindre projekt som normalt inte skulle ha en styrgrupp ändå få ta del av den fördel en styrgrupp utgör.

Definiera och folj upp projektmalet
Story

J

behöver styra upp det här. Du måste nog göra om och göra
rätt.
– Göra om och göra rätt? Nu får hon väl ge sig tänker
Klas men är klok nog att inte säga något.
– Till att börja med ska du sätta mål, och för att underlätta uppföljningen bland annat så rekommenderar jag att
du sätter delmål också. Det ska du göra tillsammans med
kunden så att ni är överens om vilka de är. Jag skulle säga
att du behöver 5 till 9 delmål. Sedan ska du leta upp lämpliga intressenter för respektive delmål. Konsulten har en
modell som kallas RACI-modellen som du kan använda för
att hitta vilka personer som är lämpliga. Det kan vara svårt
ibland att veta vilka som kan ha inflytande och ansvar. Vilka
som passar bäst som konsulterade eller informerade och
vilka som kan fatta beslut.
– Okej, så 5 till 9 delmål, tillsammans med kunden och
så lämpliga intressenter, en till varje delmål, säger Klas.–
Just det. Sen när det kommer till att bedöma måluppfyllelsen kan du behöva vikta delmålen mot varandra. Det gäller

ag trodde inte jobbet som projektledare skulle vara så
här svårt! Klas har sökt upp Helena som är chef för

projektkontoret för att bolla några tankar han har haft en
tid. – Alltså, jag har ju gått en massa kurser i projektledning
och det låter så himla lätt. Man bara sätter upp sina lappar

på sin tavla och flyttar dem vartefter. Och när det är slut så
är det slut, man levererar. End of business. Men så är det
inte alls. När jag pratar med kunden så får jag olika uppgifter beroende på vem jag pratar med. De verkar inte veta
vad de vill och de som vill något, vill inte samma saker. Jag
tror inte de samordnar sig alls hos den här kunden och hur

ska då jag veta vad de vill? Och hur ska jag veta när vi är
klara??
Helena tittar på honom. – Det låter som ditt projekt
håller på att haverera. Vi tittar lite på det så ska vi se vad vi
kan göra. När de tillsammans har gått igenom Klas projekt
suckar Helena lite och säger: – Det verkar onekligen som du
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att komma ihåg att vissa delmål kan räknas som uppfyllda även om inte alla kriterier är uppfyllda. Det kan
räcka med att några lite mer viktiga kriterier är uppfyllda
för att det ska vara tillräckligt.
– Hur gör man för att vikta delmålen mot varandra då?
Alla tycker väl att deras är viktiga?
– Då använder du den så kallade Fibonacciserien. Jag ska
visa dig.
– Okej, men sen ska man veta när man är klar också, när
delmålen är uppfyllda.
– Jo, som jag sa ska det finnas kriterier för varje delmål.
De kriterierna ska godkännas.

Så du gör en kriterielista för varje delmål och så viktas de så
att de får rätt värdering av delmålets färdiggrad. Det går
alldeles utmärkt att använda Fibonacciserien till detta
också.
För att åskådliggöra delmålen och utfallet finns det ett
superbra radardiagram, ett så kallat radardiagram som visar jättetydligt hur arbetet fortskrider. Med det kan du
också utvärdera kostnaden kontra utfallet. Jättefiffigt.
Sen finns det annat diagram också, dartdiagrammet,
som är till stor hjälp när man vill följa projekt. Det brukar
jag använda för att följa de projekt som redan har hunnit
börja tillämpa konsultens modell.

Dartdiagrammet kombinerar informationen från budget, baseline, planering och uppföljning
med utfallet i en Roadmap eller
målbeskrivning som utgör dess
Bull’s Eye.
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D

Definiera och folj upp projektmalet
Fakta

et är uppenbart viktigt att fastställa målet för
varje projekt. Många projekt är egentligen upprepningar och varianter av tidigare projekt och det finns
välgrundade förväntningar på lösningens utformning i stora
drag. Frågeställningen handlar mer om ekonomi och om att
hantera ambitionsnivån hos sponsorer och intressenter. I
dessa projekt är det möjligt att inspektera levererade delar
av lösningen och göra en bedömning av hur långt projektet
fortskridit genom att avgöra vad som återstår jämfört med
vad som är klart. När det gäller innovativa projekt eller projekt som bedrivs enligt ett agilt paradigm saknas denna
tydliga målbild. Då måste man arbeta mer med målbeskrivningar, krav på lösningen och definitionen av klart.

landet. Det går inte att fastställa vad som är ett lämpligt
antal delmål, men även med måttlig strukturering blir det
säkert fyra till fem stycken. Likaså finns det en naturlig övre
gräns med tanke på att varje delmål ska ha en ansvarig intressent för förankringsarbete och avstämning av måluppfyllandet. Gränsen går förmodligen vid ett antal på högst
nio.

Definiera projektets delmal
Att definiera delmål är även att identifiera intressenter. Här
är det användbart att snegla på RACI-modellen så att inte
fel person ges fel ansvar och inflytande. Det kan vara svårt
att veta vad som är hönan och vad som är ägget i detta
sammanhang. Vilket ska man utgå ifrån? Det viktigaste är
ändå att det blir rätt kombination av delmål, vilka krav som
ska ställas på lösningen och vem är den intressent som ska
ges inflytande och ansvar att godkänna resultatet för projektets arbete i ett visst avseende och vilka som enbart ska
vara konsulterade respektive informerade. För att kunna

Skapa en transparent malbild
För att kunna använda projektets målbild för att erhålla en
transparent uppföljning behöver man definiera en uppsättning delmål som bevakas av motsvarande intressenter så
att de blir tydliga nog och för en bedömning av måluppfyl-
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Visuell presentation av projektets mal och uppfyllnad

bedöma färdiggraden av ett projekt genom att analysera
färdiggraden behöver delmålen viktas mot varandra. Det
gör man genom att tillämpa viktningsskalan i fibonacciserien. I SofT™ kan man dessutom välja att låta ett delmål
anses som uppfyllt även när inte alla kriterier anses uppfyllda. Tillräckligt bra är i många fall tillräckligt och det gör
det möjligt att stänga ett projekt med ett rimligt utfall av
lite luddiga mål, som till exempel användarvänligt eller i
linje med genusmål.

Radardiagram är ett populärt och effektivt sätt att åskådliggöra ett projekts delmål, grad av godkännande av uppsatta
mål mot aktuellt utfall. Då det av praktiska skäl inte kan finnas väldigt många delmål så passar radardiagrammet bra
eftersom varje delmål kommer att framgå tydligt. Och det
blir också tydligt hur progressen växer fram. Genom att analysera status på varje delmål kan man genom att jämföra
med kostnader respektive baselineplaneringen få en väldigt
tydlig bild av läget och det även i EVM-termer.

Definitionen av klart
Varje delmål behöver preciseras. Beskrivningar av olika slag
är bra. Det är populärt att göra det i form av användarfall.
Dessutom måste det ovillkorligen finnas en lista med kriterier för att godkänna respektive delmål. Varje post i denna
lista måste ge en viktning för att få rätt värdering av delmålets färdiggrad när projektledning och intressenter gemensamt fastställer vilka punkter på listan som klarats av. Det
är populärt att börja med det som betecknas som lågt
hängande frukter. Om dessa, oavsett storlek, räknas lika
kommer man få en överdrivet positiv bild av projektets
framåtskridande. Därför måste även dessa viktas och detta
görs företrädesvis med värden ur fibonacciserien.

Kommunicera projektets totala resultat
Dartdiagrammet ger en överblick av ett projekt i flera dimensioner. För en ledningsfunktion som snabbt behöver
identifiera vilka projekt som har problem och koncentrera
sitt intresse på dessa blir dartdiagrammet ett effektivt hjälpmedel. Det visar utan störande detaljer tydligt utfallet är i
linje med projektets baseline och om återstående planering
är komplett. Bull’s Eye visar hur stor andel av delmålen som
är uppfyllda. I de fall man har en komplett lista med leverabler i sin roadmap kan man även välja att i stället visa vilken
andel av leverablerna i projektets roadmap som klarats av.
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Det finns en positiv pedagogisk effekt av att ha denna typ
av uppföljning som ett obligatoriskt inslag i projektredovisningen. Ingen projektledare borde tillåtas ge enbart
en muntlig eller berättelsebaserad redovisning. Dartdiagrammet tvingar projektet att ha en baseline. Det tvingar
projektledaren att göra en planering för att slutföra projektet och visa att det arbetas i planerad omfattning och

enligt basplanen. Det tvingar även projektledaren att åstadkomma godkännanden eller visa färg (röd) och få hjälp av
chefer med inflytande. Erfarenheten visar tveklöst på hur
framgångsrik denna typ av coachning är när den tillämpas.
Man ska heller inte glömma betydelsen av att projektledare som faktiskt sköter sina projekt behöver få synas och
lyftas fram.
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Business Case
Story
ning. Om vi bara tittar på kostnaderna för projektet så ser
vi ju bara att den beräknade kostnaden kommer att överskridas. Det jag behöver visa dem är att det blir konsekvenser av att intäkterna senareläggs också. Rådet till dem
måste vara att hålla tidplanen. Vi kan lösa deras önskemål
ändå genom att göra en leverans som ursprungligt avtalats.
Sen kan vi ta kompletteringarna efteråt.
Lite senare ringer han upp Markus. – Jag tror jag har
det underlag du frågade efter nu. Konsulten pratade ju
mycket om att man har stor nytta av ett riktigt och aktuellt
Business Case, och det tog jag fasta på. – Jaha, vad bra svarar Markus. Det verkar vara lite olika här. Jag tycker det
verkar vara vanligt att det saknas eller att det är helt inaktuellt. – Nämen jag använder det i den löpande planeringen
och uppföljningen av kostnader. Men det gäller ju också att
prognosen för intäkterna uppdateras. De kan ju förändras
om det blir förändringar i leveranstidpunkter eller enablers.
Man brukar prata om återbetalningstid för investeringen
men framför allt pratar man om Return Of Investment, ROI.
Härligt tänker Markus och säger: - Fint. Du verkar ha
full koll. Tänk om alla hade det… Jo du, tänker Thomas, där
fick du något att suga på….

arkus, förtagets CIO, har ringt runt till alla Keyaccounts i företaget. Ekonomichefen Katarina
har begärt en genomgång av projektverksamheten med
bland annat estimerat utfall. ”Hon vill att vi skaffar oss en
uppfattning av hur våra projekt levererar i förhållande till
de kostnader som de medför och presenterar det för
henne” hade han sagt. Thomas, Key-account och produktchef blev lite irriterad när han ringde. – Det kan jag väl
göra, men just nu har jag en pågående diskussion med en
kund, en leveransförhandling. Kunden vill utöka innehållet i
projektet. Men den kunden har ett fastprisavtal. Jag har
försökt förklara för kunden att de kommer att förlora mer
på en försening än det kostar oss att fortsätta arbetet. Just
det, hakar Markus på. I så fall riskerar de att deras produkt
är gammal redan när den kommer fram eller att en konkurrent hinner före och blockerar en del av marknaden. Fattar
de inte sitt eget bästa? Men du måste ändå ta fram underlagen till genomgången med Katarina!
Egentligen, tänker Thomas, så är det ju inte ett så
stort arbete. Om jag visar det Business Case som vi gjorde
initialt så blir det lätt att visa konsekvenserna av en förse105

V

Business Case
Fakta

arje initiativ har ett Business Case, även sådana
som inte har ett direkt intäktsmål. För att ta det
från början. När man skapar ett initiativ så kommer det att
innebära en kostnad, eller åtminstone en utgift. Om intäkterna kommer att överträffa utgiften så innebär det en investering. Det finns flera skäl för ett initiativ och därmed
med kostnaderna. Det kan även röra sig om att kunna fortsätta den nuvarande verksamheten på samma nivå. Om
initiativet innebär en nödvändig certifiering för att få fortsätta så blir den nuvarande intäkten nyttan av investeringen som då ska jämföras med nollalternativet med minskande intäkter.
Det kan vara oklart i projektsammanhang vad som
avses med olika begrepp. Vidstående bild försöker förklara
sammanhanget. I projektsammanhang pratas det gärna om
nyttorealisering eller nyttoeffekt. Ett annat populärt begrepp är projektets värde och inte minst vill man göra projektledaren ansvarig för den nytta som projektet levererar.
Bilden är ett försök att reda ut begreppen. Projektet skapar
förutsättningar för en verksamhet att leverera nyttor till en

mottagare. Projektledarens ansvar ligger i att de enablers
som arbetet i projektet leder till är användbara för verksamheten och att värdet av projektet motsvarar kostnaden
för det. Vill man kunna hålla en person ansvarig för effekten av initiativets projekt, behöver man i stället sjösätta ett
program med en programledare. I SofT™ och i diskussionen
om projektportföljer är förslaget att likställa ett program
med ett kostnadsställe.
I grunden är Business Case enkelt. Genom att göra
en investering i form av kostnader över en viss tid så kommer man erhålla ett större värde senare i form av intäkter
under en överblickbar period. Man brukar prata om återbetalningstid för investeringen men framför allt pratar man
om Return Of Investment, ROI under resultatets livslängd.
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En viktig egenskap hos ett Business Case är att påvisa konsekvenserna av en försening. Det som projektet uppmärksammar annars är ju bara att budgeterade kostnader kommer att överskridas. Men konsekvenserna för verksamheten av att intäkterna senareläggs är ofta långt större. Bästföre-datum förskjuts nämligen inte vilket ger en kortare
intjänandeperiod. Med att vara sen med en produkt riskerar man inte enbart att en konkurrent hinner före och
blockerar en del av marknaden. Den egna produkten riskerar att vara föråldrad redan från start. Inte sällan upptäcker
man det under projektets slutfas och man ställs då inför
valet att förlänga projektet ytterligare men i gengäld
komma ut med en modern produkt som då får en längre
livslängd. Dock med risk att förlora ytterligare marknadsandelar. Ett generellt råd brukar vara hålla tidplanen till varje
pris. Det kan vara värt att komma ihåg vid leveransförhandlingar med en motsträvig kund som vill höja ribban på projektets innehåll vid fastprisavtal.
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Det kunden förlorar kostar förmodligen mer än leverantörens kostnad för att fortsätta. Men vanliga att det saknas
ett Business Case eller att ett existerande blir helt inaktuellt. Lösningen på det är att den löpande uppföljningen
uppdaterar Business Caset med sin löpande planering av
kostnader och påföljande prognos. Parallellt ska naturligtvis sponsorn eller den intressent som äger affären uppdatera prognosen för intäkterna baserat på aktuellt utfall av
projektet dels avseende leveranstidpunkter men även på
eventuella förändringar i de enablers som blir projektets
resultat. Projektets prognos baseras på den periodiserade
budgeten, vilken ligger som en baseline för Business Caset
som referens. Den aktuella prognosen för kostnader visas
som en funktion av bokförda kostnader, lagda beställningar
och planerade kostnader. Alltsammans ska naturligtvis
anges med sina aktuella datum så att en redovisning av
projektets affärsmässiga utfall kan redovisas med tidskurvor enligt figurerna i texten.

K

Nyttorealisering och Nyttorealiseringsregister
Story
diskutera företagets utveckling ledningsgruppen: Vd, ekonomichef, controller och CIO. Det
låter kanske drastiskt, men det är av största
vikt att vi sätter lite fokus på hur vi utvärderar
om våra initiativ leder till Nytta för företaget.

rister, företagets grundare och numera utvecklingschef sedan han överlät posten som
verkställande direktör till Erik, har under en tid funderat
över företagets utveckling. Det har gått ett par år sedan
Erik tog över ledarskapet och Krister ångrar inte det för
ett ögonblick. Erik har skött det bra på det hela taget,
men sedan en tid tillbaka har Krister blivit varse att det
saknas något. Först hade han svårt att sätta fingret på
vad det var. Verksamheten rullade ju på och visade inga
röda siffror, tvärtom. Sen kom han på det och då var det
självklart – att han inte hade tänkt på det tidigare. Det
var vid ett frukostmöte med en presentation om nyttorealisering som det stod klart för honom. Utveckling &
framsteg tänkte han, det är det som saknas – och det är
jag som är utvecklingschef, varför såg jag inte det? Det
är ju pinsamt.
När kan kom tillbaka till kontoret skrev han genast ett mail till Erik, Katarina, Göran och Markus.

Vi har etablerat en utvecklingsgrupp. Vi har infört ett resurseffektiviseringsverktyg med ett
nytt sätt att arbeta. Vi har ett fungerade projektkontor och projektledningen fungerar alldeles utmärkt med hjälp bland annat av den nya
molntjänsten. Men vi måste tänka längre.
Några dagar senare sitter de samlade runt mötesbordet i hans rum. Han vänder sig till Vd:n, Erik, först: Du
gör ett jättebra jobb i företaget. Du har verkligen axlat
ansvaret och förvaltat det jag startade en gång i tiden.
När jag började verksamheten hade vi ett mål för ögonen och det har jag, och nu ni, sett till att vi har nått.
Nu rullar verksamheten på och det går bra för oss.
Men vi får inte glömma att det också sker en utveckling i världen omkring oss. Vi måste tänka framåt och

Jag vill att vi träffas snarast möjligt. Vi behöver

108

inte fastna i nuet. Då riskerar vi att vara hopplöst efter
helt plötsligt. Han tittar på dem och ser att de nickar instämmande. Till hans glädje ser inte Erik ut att reagera
negativt eller komma i försvarsställning. Tvärtom ser han
ut att vilja höra mer av vad Krister har att säga.
Krister fortsätter: Jag var och lyssnade på en väldigt
intressant presentation häromdagen. Den handlade om
Nyttorealisering. Det vill säga: Tar vi hand om det som
projekten levererar så att vi får full effekt av det och
uppnår vi de strategiska målen? Vilka förändringar och
åtgärder leder projektverksamheten till och framförallt:
hur mäter vid det? Det handlar om att öka värdet på företaget.
Nyttorealisering ska vara en sorts röd tråd genom
hela verksamheten. Från val av initiativ till måluppfyllelse.
Markus, CIO, lyfter handen. Okej, det låter ju sunt,
men hur ska det gå till? Jo, vi måste ha en strategi som
innebär att vi till att börja med beskriver varför och hur vi
ska tillämpa nyttorealisering av verksamhetsutvecklingen
och hur nyttorealiseringen ska bedrivas i kombination
med förändringsledning. Det tar jag på mig att göra.
Jag lärde mig att det finns fyra principer som man
ska ta i beaktande när det gäller projektverksamheten,

nämligen att man aldrig ska starta ett projekt om man
inte:
Kan specificera nyttorna
Vet hur man ska mäta nyttan
Vet hur nyttan ska realiseras
Vet vem som är ansvarig
Göran hejdar honom med en fråga: har du tänkt på hur
det ska göras då? Hur specificerar man nyttorna? Katarina
vill veta hur det ska gå till att mäta nyttorealiseringen.
Krister nickar och säger att det kan de diskutera,
men man bör göra en nyttorealiseringsplan där man tänker igenom och besvarar ett antal frågor. Egentligen kan
man tänka Business Case, fortsätter han. Sedan berättar
han att han talat med Konsulten och fått veta att det går
att använda molntjänsten och verktyget för detta.
Han tystnar och ser på de andra. Erik nickar. Självklart, säger han, är detta något vi måste ta till oss. Tack
Krister för ett utmärkt initiativ! Det andra instämmer och
de börjar diskutera hur de ska gå tillväga.
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Nyttorealisering och Nyttorealiseringsregister
Fakta

P

sammanhang vill man gärna betrakta projektkostnaderna
som ”Sunk Cost” för att förenkla uppföljningen. Rätteligen
bokför man projektkostnaderna som en tillgång som avskrivs årligen och belastar nyttokalkylen med motsvarande
belopp.

rojekt startas av en anledning och de initiativ
som leder till ett projekt måste ha ett Business
Case. För att motivera kostnaderna ställer man upp mål
med projektet. Nyttan som kan realiseras med projektet
ska naturligt uppväga kostnaden för projektet. Syftet med
initiativets projekt är att skapa de enablers som är förutsättningen för den förändring som leder till nyttan. Genom
att följa upp alla initiativ efter samma mönster, kan man
hålla ett register för att effektivt överblicka resultatet av
initiativen i en portfölj.
Hur skiljer sig nu nyttorealisering ifrån ett Business
Case? Är det bara olika beteckningar på samma sak för
olika åhörare? Inte riktigt, men nästan. Nyttorealiseringen
motsvarar intäktssidan i ett Business Case där projektkostnaderna och de fortsatta löpande kostnaderna för driftskostnader och underhåll hamnar på minussidan. I nytto-

Nyttorealiseringen startar vid TG5/ID4. Fram till ID5
utvärderas projektets SMARTA mål med de enablers som

110

projektet levererar.

kriterier brukar man ställa upp som krav för att kunna tilllämpa nyttovärdering.

SMARTA mål har följande egenskaper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyttorna måste specificeras
De måste vara mätbara
Enablers måste vara konkreta
Ansvaren måste vara tydliga

Specifika
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidsatta
Ansvariga

Det blir uppenbart att nyttorealiseringen utgör en fortsättning på de SMARTA målen genom att utvärdera hur väl
projektet lyckats med att uppnå dem för att sedan fortsättningsvis utvärdera den uppnådda nyttan för respektive
mål i ekonomiska termer. Detta är nödvändigt för en se-

Vid nyttorealisering betonar man vikten av att följa upp
utfallet av de nyttor som motiverade projektet. Följande

E-delegationens mall för ett nyttoregister
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Kapitel 3 Resursstyrning
Resursledningshjulet och projekten
Story

H

bestämma över resurser. Dessutom tycker jag inte att du
har redovisat nedlagd tid för de resurser du har haft hittills!
Sofia nästan skriker. Alva fortsätter: – Jamen du fattar väl
att vi måste bli klara. Jag vet att jag sa att vi skulle ha avslutat projektet till den sista den här månaden, men det kommer inte att hålla. Jag måste planera för åtminstone två
månaders förlängning. – Är du inte klok! Sofia kokar av
vrede. Det överflyglar uppstarten av det viktigaste projektet på två år. Jag behöver ha resurserna tillbaka som
planerat.
Alva vill inte ge med sig. Hon anser att projektets resurser självklart måste finnas kvar till dess att projektet är
klart. Förseningar är sådant man måste räkna med. På hennes förra jobb var det aldrig något snack. – Okej, säger hon.
Det går uppenbarligen inte att prata med dig. Jag tänker gå
till Helena. Hon som är ansvarig för projektkontoret måste
kunna bestämma hur resurserna ska användas i projekt! –

elena som är anställd i företaget som projektkontorschef har ända sedan hon anställdes för
en tid sedan haft lite svårt att hitta sin roll på arbetsplatsen.
När hon började hade hon en idé om att hon skulle vara en
spindel-i-nätet och ha kontroll på alla projekt. Det har inte
blivit så och egentligen vet hon inte riktigt varför. Däremot
börjar hon tvivla på att det här är ett jobb hon vill vara kvar
i. En dag går hon förbi ett av rummen i samma korridor
som hon sitter i och hör två av sina kollegor högljutt diskutera något. Hon hör att båda två är arga och oense om något.
Hon stannar till och lyssnar. Det verkar som grälet
handlar om resurser. Hon känner igen rösterna. Det är
Alva, en av projektledarna och Sofia som är linjechef. – Du
måste förstå att du inte kan planera resurser i ditt projekt
utan att prata med mig. Jag har också ansvar för att arbetsuppgifter blir genomförda i tid. Du har inte befogenhet att
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Nej du, det gör du inte, säger Sofia. Det här måste vi hantera i linjen.
Helena blir rådvill. Här kan hon inte stå kvar. Då blir
det ju uppenbart att hon tjuvlyssnat. Hon bestämmer sig
för att gå in i rummet i stället. – Hör ni, ni hörs i hela korridoren, säger hon. Lugna ner er båda två. Jag kanske kan
hjälpa till att lösa problemet. Som åtminstone du Sofia vet
så har ledningen anlitat en konsult som ska hjälpa oss att
bland annat effektivisera resursutnyttjandet i företaget. Jag
var med på en presentation som han gjorde häromdagen
där han visade något som kallades Resursledningshjulet. En
sak som han var väldigt tydlig med var att hela organisationen involveras när man planerar och belägger resurser. Det går inte att få ett bra resursutnyttjande om det är
oklart vem som ska planera och bestämma hur resursernas
tid ska användas. Man behöver också ha ett system för att
redovisa nedlagd tid. Vi kommer att införa en ny modell i
vårt företag för just detta.
Både Alva och Sofia lyssnar på henne när hon pratar,
så hon fortsätter att prata om resursledningshjulet. – Resursplaneringen är en iterativ process, den upprepas kontinuerligt. Det var därför Konsulten hade pratat om ett hjul det rullar på. Det här hjulet som han visade var indelat i
fyra delar. Det var visst meningen att varje del skulle repre-

sentera de olika rollerna i organisationen som behöver
samarbeta i resursplaneringen. Om jag minns rätt så är det
fyra områdena Portfölj, Habitat, Bokning och Planering. På
portföljnivån tittar man på den totala efterfrågan på resurser och tar ställning till vilka projekt som ska prioriteras
och när de ska genomföras. Man tar beslut om tilldelning
av resurser utifrån kompetens och organisationens tillgång
till resurser.
På habitatsnivån ligger beslut om vilka resurser som
ska användas och vilken organisation som man hämtar resurserna ifrån. Man talar om habitat och då menar man en
självständig del av organisationen som har en chef över
resurslinjecheferna. Det kan vara företagets egna eller
kanske man tar in vissa kompetenser från ett konsultbolag.
Sen den tredje delen var den som handlade om bokning av
resurser. I den delen gör projektledare och avdelningseller linjechefer överenskommelser om hur mycket de enskilda resurserna ska beläggas. Konsulten pratade om resurskontrakt. Det är som en överenskommelse mellan projektledaren och linjechefen där varje individs åtagande för
en viss period bestäms. Om projektledaren inte har använt
den resursen under den bestämda tiden så måste man
upprätta ett nytt resurskontrakt.
Den fjärde delen omfattar planering av arbetet. Den
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avser den planering som man gör inom projektet, till exempel veckoplanering som projektledaren eller teamledaren gör med var och en av medarbetarna.
– Så, mina damer, jag föreslår att ni i enlighet med
Resurshjulets hantering av resurser sätter er tillsammans
och försöker komma överens. Det kan ju vara så att det
krävs ett nytt beslut på habitatnivå, men det är väl bra om
ni kan gå igenom behoven först. – Det är faktiskt enkelt
fortsätter Helena. Du Alva gör ett förslag för hur många
timmar du vill använda varje enskild person som du behöver månad för månad framöver. Men kom ihåg att du
måste hålla dig inom budgetramen. Alla andra projekt som
du Sofia förser med resurser gör likadant och du själv gör
motsvarande reservering för begärd semester och linjear-

betet. Sedan blir ditt jobb enkelt som Excel. De projekt
som har prioritet av något slag får sina behov tillgodosedda och sedan delar de övriga på eventuell arbetstid
som blev över.
Sofia och Alva tittar misstroende på varandra och
sedan på Helena. Det ser ut som de tänker att hon inte ska
komma och tala om för dem hur de ska göra sitt jobb. Sen
säger Sofia: – Jag har faktiskt också pratat med den där
konsulten och som du sa Helena så vet jag att vi kommer
att göra förändringar i organisationen. Vi kanske skulle
försöka hitta en tid och se vad vi kommer fram till. Alva
inser att det nog är ett bra sätt att få loss de resurser hon
behöver för sitt projekt och tänker att hon nog ska kunna
argumentera för dem, så hon nickar. – Okej, säger hon.

”Utan resursledningshjulet stannar projekten av.
- Resurskontraktet är en viktig framgångsfaktor
och en verklig ”Silver Bullet”!
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Resursledningshjulet och projekten
Fakta

P

nyttjande är oklarhet mellan chefer på olika nivåer, projektledare och teamledare om vem som planerar respektive bestämmer och hur resursernas tid bäst kan användas. I synnerhet vid resurskonflikter. Det finns en allmän
uppfattning att resursplanering är en bieffekt av projektplaneringen. Inget kan vara mer fel men det förklarar i alla
fall bristen på resursplaneringsmodeller och tillika bristen
på resursplanering.

lanering och beläggning av resurser involverar hela organisationen. Möjligheter att optimera resursanvändning och utvärdera effektivitet i
resursanvändning har fallit mellan stolarna och brukar
saknas. Det saknas för det mesta även en strategi för
hur nedlagd tid ska redovisas, på vilket sätt och vilken
grad av noggrannhet som är tillräcklig och som accepteras av anställd personal. Konsulter är vana och vet
värdet av att dokumentera det de gör. Ytterligare en
faktor som i de flesta fall omöjliggör optimalt resursut-

Som namnet resursledningshjul antyder är resursplaneringen aldrig avslutad, utan utgör en ständigt pågående process. Modellen tar fasta på de olika roller som
är inblandade i resursplanering och den information som
behövs för överblick och planering av ett högt kapacitetsutnyttjande. Modellen innefattar även godkännanden
utan sedvanlig rundgång som brukar innebära att en till
slut godkänd planering redan passerat bäst-före datum.
Resursledningshjulet har en indelning i fyra segment
som speglar olika delar av organisationen i samarbetet
med att planera resurserna.
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Habitat
Utbudet av resurser beror på de huvudorganisationer, habitat, som beslutar över vad de egna resurserna ska delta i.
Ett habitat kan vara den egna organisationen med sina
resurser eller ett konsultföretag med ett ramavtal om att
tillhandahålla resurser med vissa kompetenser och i viss
omfattning under en bestämd period.

Bokning av resurser
Bokningen av resurser utgörs av de överenskommelser
som sker mellan projektledare och avdelningschefer avseende hur mycket de enskilda resurserna ska arbeta för respektive projekt så att varje resurs blir fullbelagd men inte
överbelagd. Projektledarens uppgift blir att begära resurser
i rätt omfattning, vilket sker i form av individer som allokeras och blir bokade i nödvändig omfattning. Linjechefens
uppgift är att belägga sin personal i överensstämmelse
med de prioriteringar som satts på projekten. Detta upprättas som ett resurskontrakt där varje individs åtagande
fastställs i omfattning fram till ett bestämt datum. Ej uttagen tid av projektledaren efter denna tidpunkt förfaller och
måste omförhandlas.

Portfolj
Efterfrågan på resurser avgörs här och bestäms genom att
ägare av initiativ och portföljer väljer projekt som tilldelats
en budget och en tidpunkt för slutförande. I arbetet med att
bestämma vilka projekt som ska bedrivas måste även organisationens möjligheter att leverera de rätta resurserna i
rätt omfattning beaktas.
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Planering av arbetet

Resurskontraktet

Den mest individnära planeringen görs mellan individen
och teamledare i respektive projekt. Denna planering görs
som en veckoplanering inom ramen för det resurskontrakt
som gjorts upp mellan projektledaren och individens linjechef. Individens uppgift blir att i samråd med ledaren av
respektive Teamwork delta i den omfattning som resurskontraktets bokning på projektet anger. Samtidigt ska individen planeras för fullt resursutnyttjande varje vecka.

Resurskontraktet är inte enbart en symbol för överenskommelsen mellan resursens chef och en projektledare, utan
även ett aktivt element. Resurskontraktet räknar av rapporterad tid och gör så att varje individ vet återstående
timmar att göra och till vilket datum dessa måste vara
gjorda för att inte förfalla när kontraktet löper ut. Kontraktet kan redovisa vilken beläggning återstående timmar innebär och därmed hjälpa till så att man inte ständigt skjuter fram planeringen tills dess det blir omöjligt att hinna
göra återstående arbete i tid. Något som är vanligare än
man tror och som orsakar förseningar av projekten.

”Att planera resurser i projekt är en sak - Att planera
beläggning mot projekt är en helt annan sak.
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Strategiska val av projekt och resurser
Story

M

resurser. Vi ska inte prata om hur vi väljer projekt, utan om
nästa steg. Det vill säga hur vi fördelar våra resurser på ett
strategiskt optimalt sätt. Vi vet ju att företaget behöver bli
mer resurseffektivt och med den här modellen kommer vi
att kunna fatta bra beslut, det är jag övertygad om. Det är
många som rycker i och behöver resurser, såväl i linjen som
i projekten. Nu ser han att det är flera som nickar instämmande. – Nu ska ni tänka i termer av utbud och efterfrågan. Om vår verksamhet är en marknadsplats så representerar projekten efterfrågan och utbudet är de resurser som
vi förfogar över. Det behöver inte bara vara inom vår organisation utan hit kan vi även räkna till exempel inhyrd personal och personal i våra kontor på andra orter. På strategisk nivå ska vi alltså se till efterfrågan. Vilket innebär: finns
det resurser med rätt kompetens och i rätt omfattning?
En av projektledarna lyfter handen. En fråga – hur
menar du att det ska gå till då? Hur ska de som ska göra
den bedömningen veta vad som behövs? Det måste vara
näst intill omöjligt att överblicka.

arkus, företagets CIO, har fått uppgiften att
införa en ny modell för resurshantering. Han
har kontinuerlig kontakt med en konsult som ska hjälpa
dem att göra rätt analyser och komma igång med den nya
modellen. Nu har Markus kallat ledningsgruppen och projektledarna till ett möte för att presentera och diskutera ett
område som kommer att beröra dem mer eller mindre direkt.
Konsulten pratar ganska mycket om det som han kallar resursledningshjul som innehåller fyra områden som ska
vara involverade i planeringen av resurser. Ett av områdena
handlar om strategier och strategiska val vid resursplanering, och det är det som dagens möte ska handla om.
Markus väntar till alla har satt sig sedan tar han till orda.
Han har stämt av dagens agenda med sin Vd Erik för han
anar att det kan finnas några som inte kommer att gilla vad
han har att säga. Det finns ju alltid en skara som inte gillar
förändringar. Han drar efter andan – Välkomna allihop.
Idag ska vi prata om strategiska val när det gäller beslut och
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Markus nickar bekräftande, men påminner sedan projektledaren. – Som du kanske minns så bad Konsulten alla er
projektledare att tala om vilka typiska kompetenser som
era projekt involverar och ange behovet månad för månad eller hur? Nu har alla linjechefer fått den listan och
för varje person i deras organisation talat om vilka individer som skulle kunna vara användbara och svara upp mot
de olika kompetenserna. Det har visat sig att många personer i organisationerna besitter flera kompetenser.
Det vi gör innebär i praktiken att vi upprättar en
tjänstekatalog för varje habitat, där det framgår vilka
tjänster habitatet kan erbjuda baserat på kompetensen
hos medarbetarna. Omfattningen av varje tjänst beror på
hur många resurser som har den kompetens som krävs

för respektive rubrik i tjänstekatalogen.
Konsulten kallar nu våra olika regionkontor för habitat,
därför att det sitter en chef som styr över sitt rike med dess
innevånare, men samtidigt är den här chefen en månglare
som vill erbjuda sitt överskott av mantimmar till sina grannriken som behöver låna in resurser. Vi har med Konsultens
hjälp lyckats där Babels torn misslyckades. Vi har ett gemensamt språk när det gäller behov av resurser och tillgång på
resurser. Mina vänner ut och shoppa till era projekt! Just nu
är det öppet hus. Konsulten gjorde lite resursanalyser igår
och om man lyfter blicken några månader fram förbi nästa
kvartal finns det en hel del ledig kapacitet.

”Portföljstyrning är att välja de initiativ
man vill genomföra och veta vad man har
resurser att göra.
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Strategiska val av projekt och resurser
Fakta

D

et finns mycket att säga om val av projekt och
det pratas och skrivs om balanserade portföljer.
Man avser då att det ska vara en rimlig avvägning mellan
kortsiktiga intäktsmål och mer långsiktiga strategiska mål
om marknad och positionering. I organisationer som styr
sin tjänsteproduktion genom att organisera verksamheten i
projekt är valet baserat på hur organisationen bäst kan
utnyttja resurserna. Hur rangordning av initiativ och pågående projekt sker kan vi inte gå in på här utan vi börjar
vid det steg som följer. Nu följer nämligen frågan om det
finns resurser med rätt kompetens och i rätt omfattning.
För att göra den bedömningen behöver man kunna
avläsa om de nödvändiga resurserna finns i den omfattning
som krävs och dessutom har obokad tid under den period
som det nya initiativets projekt kommer att löpa. I primitiva
organisationer söker man namngivna personer och i organisationer som kommit längre söker man resurser med en
önskad kompetens. Även i små organisationer kan det vara
svårt att överblicka de enskilda resurserna och i lite större
organisationer kan det vara svårt att överblicka beläggning-

en av kompetenser som är utspridda på olika avdelningar. I
organisationer som finns på flera orter eller som anlitar
underleverantörer genom ramavtal måste man gå tillväga
på ett mer systematiskt sätt.
Lösningen ges av att se verksamheten som en marknad med utbud och efterfrågan. Portföljer med projekten
utgör efterfrågan. Utbudet är de resurser som finns till-
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gängliga per organisationsenhet eller summerat för ett habitat. Habitat är den organisation vars chef fattar beslut om
egna resursers engagemang men inte på personnivå utan i
form av erbjuden kapacitet per resurskompetens. Ett habitat omfattar ett antal organisationsenheter/avdelningar
med sina resurser. Den organisationsenhet som äger
portföljen ingår normalt i ett habitat som har en tillgång av
de resurser som projekten i portföljen behöver. Ibland vill
man driva fler projekt än vad den egna organisationen har
resurser för och då kan man utvidga möjligheten till fler
lediga resurser genom att avläsa andra habitat som ingår i
organisationen eller i det nätverk som samarbetar eller
utgör underleverantörer. Begreppet Habitat används i mo-

dellen för att beteckna den organisation som sammanställer
resurser från alla avdelningar i form av erbjuden respektive
tillgänglig kompetens för en efterfrågad tidsperiod.
Vid planering av ett projekt görs överenskommelser på
flera nivåer. För att tillämpa Lean och resursoptimera verksamheten tillämpas även bufferttänkandet från Critical
Chain vid beräkning av projektets löptid. Detta ger den nödvändiga flexibiliteten som Habitatet behöver för att kunna
lova leveranser av resurstimmar som bestämts samtidigt
som en längre period automatiskt ökar chansen att hitta
tillräckligt med timmar av rätt kompetens genom att söka av
de habitat som har samarbete med portföljägaren om resurser.
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Taktiskt val vid leverantor av resurser
Story
säger hon. Jag har faktiskt en helt motsatt situation hos
mig. Jag har haft lite problem att belägga alla fullt ut, men
jag har inte tagit upp det med ledningen ännu. Det brukar
ju vara lite upp och ned och jag tänker att det kommer att
vända igen. – Jamen då skulle jag ju kunna typ låna några
av dina medarbetare under en period, säger Henrik. Jessica
ser lite fundersam ut. – Ja, det skulle du nog, men vi kan ju
inte bara flytta omkring folk hur som helst. – Nej det förstås, men det måste väl finnas något sätt att lösa det på.
Om det är okej för dig så kan jag kolla det. – Gör det, men
jag kan inte lova att kommer att funka.
När Henrik kommer tillbaka till sitt kontor vill han ta
tag i möjligheten att låna resurser från det andra filialkontoret. Han lyfter luren och ringer till Katarina, ekonomichefen som sitter på huvudkontoret, som han fick bra kontakt
med på förra firmafesten. – Tjena Katarina. Har du tid en
stund? Jag har en resursfråga som jag behöver diskutera
med någon och jag tänkte att du nog har en bra överblick
över situationen på företaget. Han förklarar vad han och
Jessica diskuterade vid lunchen. – Du, säger Katarina, som
du kanske har hört att vi har tagit hjälp av en konsult för att
analysera vår verksamhet och ge förslag till hur vi kan för-

å företagets filialkontor är Henrik chef. Geografiskt är filialkontoret förlagt till en annan ort än
huvudkontoret och huvudsysselsättningen på det relativt
lilla kontoret är försäljning. Från huvudkontoret har man
uttryckt en önskan om att öka försäljningen och det finns
ett förslag om att starta ett projekt för att se hur man ska
kunna nå bättre resultat.
Nu är Henrik bekymrad. Hur han ska få resurser till ett
sådan projekt och samtidigt visa bättre resultat? Han tror
att det är det som krävs av honom. Egentligen behövs det
inte så mycket extra resurser och de behövs bara under en
ganska begränsad period på sex månader. – Jag kan ju inte
belasta min befintliga personal för då tappar vi ju ytterligare försäljning under tiden. Undrar om jag ska ta in en
eller två personer utifrån eller om det finns någon eller
några personer på huvudkontoret som vill och kan göra
detta, tänker han. – Nästa vecka ska jag luncha med Jessica.
Jag kanske ska höra med henne hur hon skulle göra. Hon är
ju också filialkontorschef. På onsdagen i veckan därpå
träffar han Jessica på en av pizzeriorna i staden där hennes
kontor ligger. Efter en stunds ”hur är läget, hur mår familjen”-prat tar han upp sitt problem med henne. – Jaha, ojdå
122

ändra organisationen för att bli mer resurseffektiva. Konsultens förslag går ut på att man ska göra en tjänstekatalog
och ange vilka kompetenser vi kan erbjuda. Sedan noterar
vi individuell kompetens och vips kan vi bättre samverka
mellan linjeverksamheten och projekten för att utnyttja den
kompetens vi har optimalt. Konsulten menar att den som
behöver resurser, till exempel projektledare och du själv nu
Henrik, ska kunna vända sig till den som äger resurserna för
att få vad man behöver.
Konsulten säger att om man tänker på en person i
taget och allokerar ut den personen på heltid så blir det lätt
fel. Då låser man in den medarbetaren och dessutom är det
ineffektivt, man kommer att bränna budgeten för snabbt.
Exempelvis, det knepiga för dig nu är att du behöver mellan
en halv och ibland nästan två personer på heltid under en
bestämd period. Istället för att försöka lägga pussel redan
nu när du egentligen inte vet när du behöver det kommer
du få ett åtagande från Filialchefen på 960 timmar över de
sex månaderna som ditt projekt löper. Sedan kan du boka
in de timmarna i resurskontrakt per månad när du vet hur
mycket du behöver. Henrik skiner upp, men det är bra för
jag vill inte ha så många timmar den första månaden när vi
knappt kommit på rull, kanske bara typ 80 timmar och månaden därpå är de högst 140 timmar. Sedan kommer en
rusch men det är svårt att sia om nu.

- Du säger att Jessica kanske har lediga resurser och
inom min enhet har jag också tillgängliga resurser som du
skulle behöva. Varken Jessica eller jag har hela ditt behov
men tillsammans skulle vi nog kunna täcka det. Det är bara
det att det blir för joxigt för oss att hantera var och en. Det
som Konsulten trycker mycket på är att resursbehoven ska
behandlas på strategisk nivå först. Det innebär att ledningsgruppen hanterar de olika projektens behov samtidigt som
den tar hänsyn till företagets strategiska mål. Katarina fortsätter – Du kan säga till dem att du vet vilka individer som är
lediga men det är ledningsgruppen som tar beslut om hur
de ska användas.
Konsulten har förklarat det som alla vi medarbetare
tillhör något som kallas habitat. Habitat betyder ungefär
hemvist och vårt filialkontor utgör ett sådant. Habitaten har
tillgång till vissa kompetenser i den omfattning som individerna har tillgänglighet och klassning. Det som jag tycker
verkar jättebra med den här typen av modell är att vi linjechefer kan ”sälja” kompetenser, så när jag inte har full beläggning kan jag låta vissa medarbetare arbeta på andra
ställen i organisationen. Då blir min beläggning och mina
siffror mycket bättre. Jag tycker det är superbra. Henrik lyssnar på Katarina. Det där låter ju bra, tänker han. Jag ska
skynda mig att räkna på vad jag behöver och lägga in ett
äskande till ledningen så fort som möjligt.
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Taktiskt val vid leverantor av resurser
Fakta

R

esurser verkar alltid vara ett bekymmer, inte
minst i organisationer som är utspridda geografiskt eller sådana som man försöker slå ihop till en gemensam enhet. Ett bra sätt att förlora kontrollen är det allt mer
populära konceptet med att outsourca hela genomförandet
av utvecklingsverksamheten för IT. Det behöver inte vara
så om man tillämpar några enkla principer.
Synsättet är sådant att projekten representerar efterfrågan av resurser och ska kunna vända sig till linjeenheter
som äger resurserna för att få de resurser som projektet
behöver. Att heltidsallokera en person till ett enda projekt
är synnerligen ineffektivt och av andra orsaker helt olämpligt. Garageprojekt var omtalade på 80-talet men numera
värdesätts den individuella kompetensen och att samverka
som effektivare. Idag inser man att begreppet Lean måste
gälla även inom tjänsteproduktion. Man ska alltså inte slösa
med produktionsresurserna när det gäller personal heller.
Vi behöver hantera företagets kapacitet att leverera
tjänster i form av kunskapsbaserat arbete som vilken annan

produktionsfaktor som helst. Flygplan ska tillbringa sin
mesta tid i luften och en medarbetare ska inte behöva
känna sig överflödig på sin arbetsplats. På avdelningsnivån
pratar man individer och allokering. På habitatnivå
uttrycker man sig i termer av kapacitet av en viss kompetens. Det gör det möjligt för projekten att äska omfattning
och planera för att använda kompetenser i en behövd omfattning utan att bestämma sig för personer på en gång.
Detta underlättar och gör det möjligt att bedöma möjligheten till ett projekt genom att mäta belastningen på orga-
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Resursbokning till ett nytt initiativ som ska realiseras i ett
projekt görs alltså i tre steg:
1.
På habitatnivå bestäms ramarna för de resursvolymer (mantimmar) som habitatet ska bidra med fördelade på de kompetenser som efterfrågas. Projektet ska säkra den bedömda omfattningen av de
aktuella kompetenserna över projektets löptid. Det
innebär att habitatet reserverar resurser i ett SLA så
att de efterfrågade kompetenserna i planerade projekt finns och kan besättas av fysiska personer.
2.
Åtaganden i form av SLA-er från habitatets sida ska
infrias genom att namngivna resurser med motsvarande kompetenser bokas mot ett assignment och
ett resurskontrakt upprättas med den omfattning
som behövs för att nå upp till basplaneringen under
en överskådlig tid.
3.
Planering av resurserna per vecka på ett Teamwork
inom ramen för bokningen i resurskontraktet.

nisationen och genom att titta på det resterande utbudet
av varje kompetens under den period som projektet är
tänkt att löpa. Genom en smart PSA-tjänst kan ett habitat
visa hur många mantimmar varje kompetens är tillgänglig
om man ser över en period på t.ex. tre månader, sex månader, etc. En resurs kan erbjuda kompetenser inom ramen
för flera tjänster i tjänstekatalogen och adderar till kapacitet. Samtidigt drar man ifrån den bokning av timmar som
redan finns och får på så sätt fram ledig kapacitet för varje
typ av kompetens och tjänst. Ett projekt (assignment i modellen) kan nu boka upp volymer av en sökt kompetenser i
förvissning att denna bokning motsvaras av en eller flera
fysiska personer som senare allokeras till projektet genom
resurskontrakt i motsvarande omfattning. Detta åtagande
från ett habitat kallas i modellen för Service Level Agreement (SLA).
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E

Resursbokning och belaggning
Story
om hur vi ska arbeta nu och det är verkligen en bra metod
som han har. Jag tycker att det vore väldigt bra om du lär
dig från början hur vi ska sköta styrning av resurserna och
bemanning så slipper vi missförstånd om det oss emellan.
Innan vi hade det nya systemet och modellen var det inte
ovanligt att det blev diskussioner och missförstånd mellan
projekten och linjearbetet.
Efter lunchen dagen därpå söker Erika upp Sofia för
deras genomgång. – Va bra att du har tid! – Kom in och sätt
dig. – Jag tänkte att jag först i korta drag kan berätta om
mitt ansvar i förhållande till ditt som projektledare när det
gäller resurserna och sedan tänkte jag att vi kan upprätta
de resurskontrakt som är aktuella för ditt projekt. Vad tror
du om det? Erika nickar. Det låter bra tänker hon, och säger
det också.
– Då så, då sätter vi igång, säger Sofia. Man kan säga
att jag som linjechef har flera roller. Förutom att se till att
linjen producerar det vi förväntas producera måste jag se
till att min personals beläggning är rätt. Sedan har jag också
ansvar för att se till att de bokningar som projektledarna
gör av resurser stämmer med de prioriteringar som led-

rika har precis tillträtt sin nya tjänst som projektledare för ett förändringsprojekt på ett av lokalkontoren. Det är ett ganska litet projekt, men det ska
ändå bemannas med ett antal medarbetare. Det är Erikas
första projektledarjobb och hon är inte riktigt säker på hur
hon förväntas göra. Henrik som är chef för kontoret hade
sagt något om en modell som företaget har infört och
som skulle vara en stor hjälp för henne. Hon vet att åtminstone en av hennes resurser ska komma från den avdelning som Sofia är chef för.
Erika har bestämt sig för att ringa Sofia och ta reda
på hur hon ska gå till väga med bemanningen av projektet. – Hej Sofia, det är Erika, projektledare för det nya
projektet på lokalkontoret. Jag har förstått att du har resurser som jag vill ska ingå i mitt projekt. Henrik pratade
om den nya modellen men han sa inte så mycket om hur
den fungerar. Ärligt talat, dig och mig emellan, så tror jag
inte han visste riktigt. Skulle du ha tid att hjälpa mig?
– Visst kan jag det. Om du kommer hit i morgon efter
lunch så har jag tid. Jag har pratat en del med Konsulten
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ningen har gjort. Det innebär att jag ibland måste göra modifieringar i projektledarnas bokningar. Det kan handla
både om neddragningar och om förskjutna resurser till projekt. Ibland faktiskt tidigareläggning.
– Så det innebär att linjechefer dels har ansvar för
linjearbetet, både produktion och bemanning, dels för projektens resursförsörjning? – Nja, jo det kan man väl säga
men när det gäller resursplaneringen till projekten så är det
ju projektledarens bokningar som är underlag. Men det är
linjechefen som justerar bokningarna för att minska resursslöseriet enligt vårt Lean-program. Sedan är det jag som
attesterar tidrapporterna. I början hade jag lite svårt att
skilja på de olika rollerna, linjechef å ena sidan och
”konsultchef” som ska förse projekt med resurser å andra
sidan. Det är i rollen som ”konsultchef” som jag gör resurskontrakten med projektledarna och bokar upp resurserna.
Det gäller också att se till att resursernas kompetensprofiler
är uppdaterade. Det är också i den rollen som jag förväntas
ha koll på att sådana saker som att tillgänglighetsprofiler är
aktuella och att de tariffer vi tillämpar är aktuella.
– Himmel, det låter som du skulle behöva vara två
personer ibland. – Nej då, det går bra. Jag tycker det är kul
och med den nya modellen så har det ändå blivit rätt tydligt
hur ansvaret fördelas. Ska vi prata lite om projektledarnas

ansvar eller har du kläm på det?
– Som projektledare har du ansvar för att bemanna
ditt projekt. Det gör du genom att välja resurser och göra
en preliminär bokning för det antal timmar du beräknar att
du behöver per resurs. – När ska man göra sådana bokningar då? – Det räcker med att göra en bokningsomgång varje
månad. I början på varje månad kommer ni projektledare
med förslag. Förslagen är baserade på ert återstående
behov för den återstående tiden, förstås.
De preliminära bokningarna blir ett förslag, en förfrågan, till linjechefen. Det var dem jag pratade om nyss när
jag pratade om linjechefens ansvar och som linjechefen
baserar resursplaneringen på. När linjechefen har tagit
ställning till projektledarnas förfrågningar gör linjechefer
och projektledare överenskommelser om medarbetarnas
deltagande i olika projekt. Det är de överenskommelserna
som är resurskontrakt. Det är så medarbetarnas totala beläggning sker.
– Om du vill kan jag visa dig hur du ska göra en resursförfrågan nu. För jag gissar att du redan vet vad du kommer
att behöva den närmaste perioden. Då lär du dig hur du ska
göra praktiskt och så kan jag antagligen ta ställning på en
gång så blir vi klara med resurskontrakten.
– Ja det vill jag gärna. Det vore en stor hjälp för mig.
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Resursbokning och belaggning
Fakta

U

ppgiften for Linjechefer

Linjechefer med personalansvar har förutom
linjens preliminära uppgift inom organisationen och utåt mot mottagare av tjänsterna även ansvaret för
den egna personalens beläggning. Det är också linjechefens
ansvar att se till att bokning av resurser överensstämmer
med prioriteringar som ledningsfunktionen gör vid projektbesluten. Svårigheten initialt är att särskilja en linjechefs
dubbla roller. Att vara verksamhetsledare för de tjänster
som linjeenheten producerar i sin så kallade silo och i rollen
”konsultchef”, som lånar ut eller säljer resurser till projekt.






Uppgifter for linjechefer i rollen som
”konsultchef”:




Se till att resursernas kompetensprofiler är uppdaterade
Ansvarar för att egna resurser presterar enligt förväntan i projekten.
Att tillgänglighetsprofiler och tariffer är aktuella.
Ansvara för och attestera tidrapporteringen.

Medarbetaren belaggs genom bokning respektive planering

Beläggning av resurserna till affärsmässig nivå.
Skapa resurskontrakt med projektledare.
Boka resurserna i överensstämmelse med projektens prioritet.

Lean, dvs. sköta verksamheten utan att slösa med resurser
kräver lite extra av organisationen. Man måste skilja på bok-
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ning och planering. Projektledare bemannar sitt projekt
genom att ange resurser och boka timmar till sitt projekt.
Projektledarens bokning utgör ett förslag som innebär en
förfrågan till linjechefen. Projektledaren anger resursens
deltagande med det antal timmar som behövs totalt i projektet och periodiserar det genom att boka resursen per
månad över den aktuella tidsperioden som resursen behövs. Alla projektledare gör på samma sätt vilket ger linjechefen överblick av behovet en godtycklig period framåt.
Planerad frånvaro för semester, föräldraledighet och deltagande i utbildningar och konferenser hanteras på samma
sätt. Den kanske viktigaste uppgiften för en linjechef i detta
sammanhang är att justera projektledarnas bokning av
uppdragen så att ingen medarbetare är överbelagd och inte
heller underutnyttjad. Projektledarens bemanning utgör ett
förslag som linjechefen kan behöva modifiera innan det
godkänns. De överenskommelser som linjechefen gör med
projektledare om medarbetares deltagande i uppdrag utgör ett resurskontrakt. Tillsammans med planerat linjearbete är detta medarbetarens beläggning.
Denna planering upprepas regelbundet. En tumregel
är att den period som planeras fullt ut är minst dubbel så
lång som planeringsintervallet. Inför varje planeringsom-

gång, som återkommer i början på varje månad kommer
projektledare med sina förslag på bokning baserat på återstående behov och återstående kalendertid för sitt projekt.
En linjechef kan inte godkänna bokningar som innebär att
projektets budget eller slutdatum överskrids. En projektledare som inte planerar alla återstående timmar i resurskontraktet blir av med de timmar som projektet tydligen inte
behöver. En projektledare ska inte kunna ha dolda reserver
som dyker som en oväntad beläggning och då kanske med
hög prioritet när projektet ligger i slutskedet.
Planering är vad resursen faktiskt ska arbeta med i det
korta perspektivet, dvs. två till åtta veckor framåt. Den görs
av resursen och ledarna för de Teamwork som tillhör de
projekt som en resurs har resurskontrakt på. Denna planering måste harmonisera med den bokning som gjorts på
månadsbasis i resurskontraktet.

”Lean är att motverka slöseri
med resurser. - Planera tillgänglig tid fullt ut!
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Beslutsgang vid resursplanering
Story

S

kunna ta det beslutet behöver både Sofia och Alva gå igenom och meddela sina respektive resursbehov.
Sofia tittar på Alva och säger: - Enligt den nya ordningen ska projektledaren göra en resursbegäran en gång i månaden så det är väl så du får göra. Tala om för mig hur
mycket resurser du behöver. Jag behöver veta vilka individer du skulle behöva och hur mycket du behöver av varje
individ varje månad. Utifrån det och från den prioritering
som ledningen har bestämt tar jag ett beslut om vilka resurser du kan få.
Jag måste som du förstår också titta på vilka resurser
som behövs i linjen för att det arbetet inte ska bli försenat.
Eventuellt måste vi ta in extra resurser under en period.
Men återkom till mig med en resursbegäran först. Sedan
stämmer vi av en gång i månaden till projektet har slutredovisat.
Med det beskedet går Alva tillbaka till sitt rum. Hon
räknar fram och tillbaka och kommer fram till vilka bok-

ofia och Alva har bestämt att träffas för att diskutera resursanvändning. Företagets ledning har beslutat att införa den beslutsmodell som Konsulten har introducerat. Sofia är linjechef och Alva är projektledare och
nyligen blev de oense om de resurser från Sofias avdelning
som arbetat helt eller delvis i Alvas projekt. Beslutsordningen och ansvarsfördelningen har inte varit tydlig och därför
de kommit till en punkt där Sofia trodde att hon skulle
kunna disponera sina resurser och Alva trodde att hon
kunde fortsätta använda dem i förlängningen av projektet.
Inför deras möte är det klart att ledningens avsikt är
att Alvas projekt ska genomföras trots att det kommer att
behövas en förlängning i upp till sex månader. Ledningen
har också meddelat att de ska tillämpa den nya modellen,
Resursledningshjulet med sina fyra sektorer. Det strategiska beslutet är klart genom att ledningen beslutat om
förlängningen och en tilläggsbudget. Det som återstår är
ett taktiskt beslut om varifrån resurserna ska tas. För att

130

beslutet från Sofia. Jag gillar faktiskt när det är tydligt vem
som har ansvar för vilket beslut. Nu är det dags för mig att
sätta igång med planeringen av aktiviteter per vecka och
bestämma vem i teamet som ska göra vad och hur mycket.
Arbetet i ett projekt skiljer sig inte i grunden från det vanliga arbetet med att skapa värde som utförs i en linjeorganisation. Visst finns det en definition av projekt, men den är
onödigt begränsande. Det är frågan om ett värdeskapande
som söker sina utförare i form av resurser.

ningar som är nödvändiga för att projektet ska kunna bli
klart inom den period som bestämts. Hon lämnar sin begäran till Sofia. Det dröjer inte länge innan Sofia tar kontakt
med Alva. – Hej, det ser ut som du i princip kan få de resurser du behöver. Jag har gjort några justeringar över tiden,
men jag tror att vi kan få ihop det utan att behöva ta in
extra resurser. Så det är bara att köra så stämmer vi av om
en månad.
Det här kan nog bli riktigt bra tänker Alva när hon fått

”Nyckeln till att vara Lean är resursoptimering av resursanvändningen.
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Beslutsgang vid resursplanering
Fakta

E

n enkel beslutsmodell och transparent
planering av resurser

Planering av resurser på projekt i matrisorganisationer innebär ett mångfacetterat problem. Svårigheterna finns på
flera plan och lösningen berör flera roller. Det engelska
begreppet är Resource Management and Capacity Planning. På svenska använder vi begreppet Resursledning.
Traditionell planering förutsätter att projekten gör en
nedbrytning av arbetet i aktiviteter som resurser planeras
mot. Sedan ska dessa planer konsolideras med påföljande
justeringar och kommunikation till berörda parter. En planeringsomgång förutsätter förhandlingar mellan chefer och
projektledare med hänsyn till de senaste prioriteringarna.
Härtill kommer projektdeltagarnas egna agendor och odokumenterade åtaganden. Detta arbete med många inblandade och återkopplingar som innebär upprepade omplaneringar kan ta väldigt lång tid, flera veckor är inte ovanligt
när antalet projekt växer. Planer som görs på detta sätt har
dessutom kort varaktighet och snart är det dags för en ny

planeringsomgång. Kommentarer som: ”Ska vi planera eller
arbeta i projektet?” brukar ofta muttras i fikarummet.

En framgangsrik resursledning forutsatter foljande:
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Beslutade projekt måste garanteras utlovade resurser i rätt tempo och i rätt tid.
Projektledare måste kunna kommunicera sitt aktuella resursbehov och vara flexibla.





Resurser får inte vara överplanerade vare sig på kort
eller lång sikt.
Avdelningschefer behöver styra resursernas beläggning med hänsyn till prioritet.
Planer måste kunna uppdateras utan upprepad återkoppling och ändringar från parterna.

Strukturer, roller och ansvar vid projekt
Projektverksamheten lever inte sitt eget liv i en organisation utan måste vara djupt förankrad i linjeorganisationens struktur. Projekt är inte längre enbart ”något roligare
än det vanliga arbetet i linjen” utan ett sätt att organisera
en verksamhet på för större effektivitet, transparens och
samarbete.

Resurshjulets cykel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Beställarorganisationen
Projektportföljen rangordnas
Lista med initiativ som kan genomföras
Hemvisten för kompetenserna kontaktas
Service Level Agreeement utfärdas
Projektledare begär resurskontrakt
Linjechefer bedömer beläggning
Linjechefer ger resurskontrakt

Resursens planeras i ett Teamwork
Tidrapportering och uppföljning

Efter de inledande besluten i ledningen om vilka projekt
som ska drivas och projektens respektive tilldelade budget
och vilka habitat som ska bidra med resurserna, så återstår
roller som är aktiva med resursanvändningen i projektet.
Det är rollerna: linjechef, projektledare, ledare av Teamwork och projektmedarbetare, som alla har en tydlig inbördes beslutsordning.
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Projektledaren

prioritetsordningen och göra nödvändiga justeringar för att
resursen varken ska bli över- eller underplanerad. Projekt
långt ner i prioritetsordningen får finna sig i att bli utan
resurser den närmaste tiden. Linjechefen måste också ta
hänsyn till de egna linjeaktiviteterna för samma period.

Varje månad innebär en ny planeringsomgång som startar
så snart föregåendes månads rapportering klarats av och
konsoliderats. Projektledare gör en resursbokning utgående från resurskontraktens kvarvarande omfattning i timmar och bäst-före datum genom att ange vad som behövs
varje månad inom resurskontraktets period. Alla återstående timmar i resurskontraktet måste bokas annars försvinner de ur kontraktet. Det får inte finnas dolda reserver
som dyker upp som överraskningar i beläggningen och då
riskerar att försena andra projekt. När det finns utrymme i
habitatens SLA-er kan projektledare begära fler timmar och
även ändra perioden för resurskontraktet. Alternativt kan
nya projekt läggas till i portföljerna. Linjechefer kommer att
lägga sitt pussel för att optimera beläggningen på alla projekt utifrån maximal resursanvändning enligt mantrat i
Lean om att minimera resursslöseriet.

Ledare av Teamwork
När linjechefen har godkänt bokningarna av varje resurs är
det dags för ledare av Teamwork (projektledaren kan också
vara en ledare av ett Teamwork) att planera det faktiska
deltagandet för varje resurs i varje enskild vecka. Denna
planering är naturligtvis intimt förknippad med planeringen
av innevarande sprint och nästkommande. Ledaren av ett
team måste se till att den totala volymen för veckorna
stämmer med bokningen av resursen på månadsbasis så att
man utnyttjar de bokade resurstimmarna men inte överskrider antalet timmar. Den planering som teamledaren gör
syns i respektive medarbetares dialog så att alla vet hur
mycket de ska delta med under varje vecka i respektive
projekt. I en molntjänst kan individen själv ta ansvar för och
göra denna planering. Planering upprepas varje vecka för
att kompensera eventuella avvikelser från planeringen i
utfört arbete föregående vecka.

Linjechefen
Linjechefer tar ställning till bokningsbegäran av resurser
som kommer från projektledarna. Varje projekt har en tilldelad prioritet som linjechefen har till uppgift att följa vid
planering av beläggningen för varje resurs. Utifrån det blir
planeringsprocessen given. Linjechefen behöver bara följa
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Verkningsgrad for resursanvandning
Story

B

hov över tid och det händer att man inte har full beläggning. Alla gör så gott man kan, det är jag övertygad om,
men som sagt, det är inte så enkelt. Jag slår vad om att om
vi går bordet runt och frågar alla så kommer vi att få lika
många sätt att göra planeringen på. Man behöver också ta
in projektledarna i planeringen, men idag ska vi hålla oss till
linjen och er som är linjechefer och det som berör er i den
positionen.
Så börjar presentationen. I ungefär en timme pratar
han och visar bilder och diagram. Alla lyssnar. När han är
klar öppnar han för frågor. Direkt kommer flera stycken.
Han pekar på en kvinna i vänstra raden: – Ja?
– Jag förstår inte varför vi inte kan fortsätta som vi har
gjort hittills. Projekten får disponera den eller de personer
de vill ha. Hur de sen använder resurserna är deras ensak.
Jag tycker det är ett bekvämt sätt och jag har verkligen inte
tid att hålla på med deras planering.
– Ja men då går det ju som går också. Om man gör så,
så innebär det att projektledaren blir beläggningsansvarig.

eläggning av resurser i ett företag ställer ofta till
vissa problem. Många gånger låser man upp resurser som sedan inte utnyttjas fullt ut. Resurser som skulle
behövas i olika projekt är låsta till linjen och tvärtom. Erik,
företagets Vd, har diskuterat detta med Konsulten som
arbetar med en effektivare resursanvändning i företaget.
Ledningen har sedan länge tyckt att resursanvändningen
skulle behöva följas upp på ett bättre sätt och att tillgängliga resurser användas mer effektivt.
Konsulten har föreslagit att de ordnar en coachning av
linjecheferna till att börja med. Konsulten ska inte själv
hålla i dagen utan en av hans medarbetare som är expert
har kommit dit för att visa hur man på ett lätt sätt kan
räkna ut resursernas beläggningsgrad. Nu sitter de alla runt
det stora bordet i ledningens konferensrum.
– Ni har ju allihop ansvar för resursplanering och beläggning i era olika avdelningar. Det är mycket arbete och
det är många gånger svårt att få ut så mycket man skulle
vilja av de resurser man har. Det är ju också skiftande be-
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den kostnaden ligger på cirka fyra procent. Ett uppdrag om 100 timmar för en person har en löptid på
cirka fyra veckor. Det ger en timme av planering och
rapportering inklusive möten, planering och uppföljning. Jämför gärna med Scrum. Enligt den metoden så
ska man ha ett 15 minuters möte varje morgon och
den tiden brukar ingen hålla! Sug på den karamellen.
Lägg sedan till utvärdering av sprinten och planering
av nästa. Detta är en självklar och uppenbar produktionsfaktor till kundens båtnad och ska betalas av
kunden. Konsekvensen av att man inte inkluderar den
är att kunden får betala för lite, någon måste betala
för den tiden och det är vanligtvis vi. Vi får alltså dålig
lönsamhet om projekten inte inkluderar denna uppenbara värdeskapande uppgift och arbetskostnad i
projektet.

– Blir projektledaren beläggningsansvarig? Hur menar
du?
– Jag menar att vissa veckor så kanske det inte finns
full sysselsättning i ett projekt. Det kan vara en kedja
av saker som inte är klara eller man väntar på något
av någon anledning. Då kommer projektledaren att
behöva hitta på onödiga arbetsuppgifter eller ha en
medarbetare som inte har arbetsuppgifter och kommer att fördriva tiden genom att småprata med de
andra och förstöra deras koncentration. Det är också
ett arbetsmiljöproblem med undersysselsättning, det
tär på människor som vill göra rätt för sin lön. Det är
dessutom så att projektbudgeten inte är uppbyggd på
det sättet.
Nästa fråga eller snarare invändning kommer
omgående: Du pratade om rapportering och planering. Men personalen brukar säga att om de ska hålla
på och rapportera och planera så tar det tid från det
arbete de håller på med. Den tiden och därmed kostnaden sätts på det administrativa kontot som skenar
iväg. Det går inte. Svaret på det är enkelt: Kostnaden
för planering och uppföljning är en del av projektets
eller aktivitetens kostnad. Man brukar räkna med att

Han tittar ut över de samlade linjecheferna. En
fråga till kommer. Den här gången från högra sidan av
rummet. En medelålders man säger: – Vi har ju vårt
mantra, företagets mantra som är företagets slogan,
att vi ska överträffa kundens förväntningar.
Konsultens svar på det är att det är ogenomtänkt. Han tycker faktiskt att han kan säga det. – Det
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är faktiskt rätt korkat, eller så tror ni att kunden är
korkad, vilket ju är att underskatta kunden.
– Hur menar du då? – Jo, när ni överträffar kundens
realistiska förväntningar kommer någon annan att
betala för det, oftast företaget. Vi måste i stället lita
på att våra kunder förstår vad saker kostar och räkna
med att betala den kostnaden.
En fråga från mitten av rummet. Det är en
kvinna som ser ganska positiv men undrande ut. –
Jamen hur ska vi bära oss åt då? – Nyckeln är att det
är vi som linjechefer som måste vara mer aktiva och
se till att varje person jobbar på rätt ställe vid rätt
tidpunkt. Det gör vi genom att se till att det alltid finns
uppgifter och aktiviteter i pipeline som medarbetaren
kan växla över till när projekten inte tar all tid. Jag har
hört att en individ som ska utnyttja sin arbetstid optimalt ska ha två ordentliga engagemang och så ska det
finnas ett till. Då är han eller hon fullt debiterbar.
– Men man brukar ju säga att det kostar att hålla
på och växla mellan olika aktiviteter. – Det är en myt.
Det är inte sant. Om det inte handlar om att växla
mellan olika uppgifter flera gånger om dagen. Normalt är man involverad i något under en vecka eller så
och sedan växlar man. När man är mycket involverad i

den ena uppgiften kan man ändå komplettera eller svara på
frågor om den andra. Det går alldeles utmärkt att hålla rätt på.
Ni har säkert mer än ett barn, kanske två eller tre som har
flera fritidsaktiviteter. Då vet ni att det fungerar.

Så här känner sig många i vår organisation just nu med
ostrukturerade krav från många håll. Det ska vi ändra på.
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Verkningsgrad for resursanvandning
Fakta

H

elst skulle man vilja ha ett enda nyckeltal som
man hela tiden bevakar och som verksamheten
utvärderas mot. Verkningsgraden för resursanvändningen
skulle kunna vara ett sådant nyckeltal. Idag använder sig
t.ex. konsultföretag av nyckeltalet beläggningsgrad. Definitionen av det är enkel. Först tar man fram antalet timmar
som använts för att skapa värde eller nyttor i linjeverksamheten eller projekt. Dessa timmar utgör täljaren (ovanför
strecket) i ekvationen. Sedan tar man antalet tillgängliga
timmar för alla resurser inklusive chefer och administrativ
personal för den organisationsenhet man vill utvärdera.
Detta antal timmar utgör nämnaren (under strecket) och
sedan räknar man ut kvoten. Detta sätt att räkna ger det
som brukar kallas beläggningsgrad eller om man så vill produktivitet, åtminstone brutto. För att få ett sannare nyckeltal, nämligen verkningsgraden, måste man kompensera
antalet timmar som använts med respektive verksamhets
och projekts kostnadsindex (beskrivet på annat ställe). Che-

fer och administrativ personals tid ska heller inte vara en
osynlig tillgång utan räknas in i nämnaren. För att få siffrorna korrekta ska även eventuell övertid läggas till tillgängliga resurstimmar, dvs adderas till beloppet i nämnaren.
Verkningsgraden som nyckeltal kan användas för alla
typer av tjänsteverksamheter och det kan även användas
för att jämföra organisationsenheter med varandra och
även tillämpas mellan företag. Verkningsgraden talar däremot inte om vilken verksamhet som är lönsam bara om
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tiden används effektivt och som planerat. Men det är sedan relativt enkelt att beräkna lönsamhet per timme med
traditionella ekonomiska nyckeltal baserat på de reella
intäkter varje effektiv timme genererar där den använts.

resurser med rätt kompetens att de är på rätt projekt vid
rätt tidpunkt. Att t.ex. kräva att projekten har resurser på
heltid är ett slöseri och motverkar Lean. Dessutom gör man
projektledaren beläggningsansvarig vilket försvårar projektens möjlighet att klara sin budget. Det leder i sin tur till
ett lågt kostnadsindex vilket ger lägre verkningsgrad för
resursorganisationen. Det är alltså i själva verket ett sätt för
passiva linjechefer att skjuta sig i foten. Det är genom att
projektens effektivitet förbättras och genom att allokera
fler timmar till rätt projekt som resursorganisationen kan
visa upp ett bättre index för verkningsgraden.

Redovisning av resurseffektivitet och verkningsgrad
Verkningsgraden och därmed produktiviteten hos en organisation kan mätas utifrån planer och utfall. Verkningsgraden visas med ett så kallat ISO-diagram vilka ofta används av ekonomer, meteorologer och på kartor. Skärningen av beläggning och effektivitet projiceras längs med ISOkurvan till en reell beläggning som kan avläsas på värdeaxeln och som därmed visar verkningsgraden. Effektiviteten
räknas ut automatiskt baserat på redovisad tid och planerat arbete. Flera avdelningar kan redovisas i samma diagram. En hög verkningsgrad betyder att projekt klaras planenligt och att resurser planerats för ett högt kapacitetsutnyttjande.

”När ett projekt överträffar
kundens förväntningar är
det någon annan som betalar.

Motiverar samarbete med projektledare
Genom att mäta verkningsgraden utökas ansvaret från att
enbart belägga de egna resurserna till att en linjechef blir
ansvarig för att de projekt där de egna resurserna används
går framåt som planerat. Det innebär förutom att de har

– Frågan är bara vem?
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Projektets langd och Sudoku-planering
Story

M

en vad är Sudokuplanering? Sudoku bru-

kar jag lösa, men i projektsammanhang?
Lina som är CIO:n, Markus medarbetare och sidekick har just berättat för Maria om en smart lösning som
Konsulten hade pratat om vid ett tillfälle när hon träffat
honom för att lära sig mer om effektivt resursutnyttjande. Maria hade suttit vid sitt skrivbord och undrat hur
hon skulle ta sig an resursplaneringen för sitt nya projekt
när Lina kom förbi. Lina hade då nämnt något som hon
sa att Konsulten hade kallat Sudoku-planering och som
Maria inte riktigt hade fattat. Lina hade också sagt att
det gick bra att kontakta Konsulten direkt, så hon funderar på att göra det. Sedan ska hon träffa sin linjechef och
göra upp resurskontrakt för de fyra resurser som hon
räknar med att behöva.
Hon hämtar andan och ringer upp Konsulten. Han
svarar direkt och säger att han visst har tid (han har alltid tid för att prata om projekt). Hon beskriver delar av

samtalet som hon hade med Lina och att Lina nämnt Sudoku. Hon lyssnar på vad han säger och upprepar hans ord
när hon gör anteckningar i blocket framför sig på skrivbordet.
– Jaha, så enkelt. Man ska få alla rader och kolumner
att stämma, precis som i ett sudoku. Raderna är de olika
projekten, linjearbete, andra engagemang inklusive semesterplaner. Kolumnerna är veckor och månader. Det är
full tid per vecka och som under varje månad ska stämma
överens med resurskontraktet. Sedan får man lägga pusslet
tills allt blir rätt. Och man orkar därför att det finns ett beslutsstöd och en resursledningsmodell som gör så att all
tillgänglig tid för medarbetare fördelade på kompetenser
stämmer överens med beslutade projekts budgetar över
många månader framöver. Men det måste finnas en förutsättning till – en inbyggd flexibilitet så att en resurs kan
jobba när det är som mest effektivt. Varje individ ska utnyttjas fullt ut men inte överplaneras. Viktigt att ha en dia-
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log med linjechefen!
– Det innebär två saker. Varje person måste ha två till
tre projekt som pågår och kunna växla mellan dem. Det
innebär också när man planerar ett projekt för första
gången då bokar man den enskilde resursens beläggning till
högst cirka 50 procent i genomsnitt. Det ger den nödvändiga flexibiliteten inför oväntade störningar utan att sluttiden förskjuts.
Då förstår jag också varför alla som pratat med Konsulten nu kan säga hur långt ett projekt med en viss budget
kommer att bli. Genom att bestämma sig för hur många

resurser som jobbar parallellt i projektet blir ju kalendertiden given samtidigt som det finns en inbyggd flexibilitet.
– Okej, då förstår jag. Ja, jag ska träffa min linjechef
nu i eftermiddag för att gå igenom resursplanering och
upprätta resurskontrakt. Vi brukar se över resursallokeringen regelbundet varje månad och då tittar vi på det
kommande halvåret. Det är ju linjechefen som har ansvar
för prioriteringen så det är ju viktigt.
Du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Maria lägger på luren - Sudokut har definitivt en lösning!

”Projekt och resurser går att lösa efter samma
principer som ett Sudoku när det finns inbyggd flexibilitet och en kontroll över kapacitetsutnyttjandet.
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Projektets langd och Sudoku-planering
Fakta

P

lanering av resurser på projekt i matrisorganisationer är ett mångfacetterat problem. Svårigheterna finns på flera plan och lösningen berör flera roller.
Det engelska begreppet är Resource Management and Capacity Planning. På svenska använder vi begreppet Resursledning.
Traditionell planering förutsätter att projekten gör en
nedbrytning av arbetet i aktiviteter som har beroenden till
varandra. En sådan beroendekedja visar på den kortaste
genomförandetiden och utgör den så kallade kritiska linjen.
Resurser ska sedan planeras mot var och en av dessa aktiviteter. I nästa omgång ska planerna konsolideras med hänsyn till andra projekt med påföljande justeringar och kommunikation till berörda parter. En planeringsomgång förutsätter förhandlingar mellan chefer och projektledare med
iakttagande av de senaste prioriteringarna. Härtill kommer
projektdeltagarnas egna agendor och odokumenterade
åtaganden. Detta arbete med många inblandade och återkopplingar som innebär upprepade omplaneringar kan ta

väldigt lång tid, många veckor är inte ovanligt när antalet
projekt växer. Planer som görs på detta sätt har dessutom
kort varaktighet och snart är det dags för en ny planering
inför nästa period. Kommentarer som: ”Ska vi planera eller
arbeta i projektet?” hörs ofta.
En framgångsrik resursledning förutsätter följande:

Beslutade projekt måste garanteras utlovade resurser i rätt tid.
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Projektledare måste kunna kommunicera sin önskade planering och vara flexibla.
Resurser får inte vara överplanerade vare sig på kort
eller lång sikt.
Avdelningschefer behöver styra resursernas beläggning baserad på prioritet.
Planer måste kunna uppdateras utan upprepad återkoppling och ändring från parterna.

Den loptid ett projekt behover
För att uppfylla kraven för en sudokuplanering behöver
man skapa den nödvändiga flexibiliteten. Genom att titta
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närmare på hur en planering brukar se ut får man en
S-kurva som baseras på en fördelning av timmar över en
period. Exemplet i figuren visar hur det typiska utseendet
på S-kurvan för en person som utför en uppgift.
Det förefaller som att en beläggning i genomsnitt på
50 procent av full tid är en lämplig strategi. Baserat på
detta nyckeltal går det att bestämma en relation mellan
budget, projektlängd och antal resurser som är engagerade
i ett projekt. Ett exempel ger att ett projekt på 1200 timmar
med fyra resurser behöver en löptid på fyra månader. Bilden nedan visar på ett ganska normalt förlopp för ett fyra
veckors estimat som görs under åtta veckor.

Kapitel 4 Teamwork
Teamwork nar arbetet gors av team
Story

F

ia har satt sig hos Jocke i besöksstolen bredvid
hans skrivbord. Hon är ledare för det team som
han ingår i nu. – Du Jocke, du vet ju att projektet vi håller
på med just nu beräknas slutrapportera ganska snart. Jo,
det visste han ju. Faktiskt hade han funderat en del på vad
det skulle innebära för hans del. Han gillade det här arbetssättet, att jobba i team med arbetskamrater som det för
det allra mesta var kul att jobba ihop med. Men nu när projektet närmade sig slutfasen visste han inte hur det skulle
bli. Antagligen skulle han gå tillbaka till arbetet i linjen tills
det dök upp ett nytt projekt där hans kompetens skulle
komma till användning. Jocke hade först inte riktigt gillat
det här med att vara bokad per månad för att sedan ändå
planera veckorna men sedan upptäckt att det gav den flexibilitet som behövs i det korta perspektivet och som gjorde

att projektet ändå kunde ligga på plan efter varje månad.
Fia fortsätter: – Företaget har som du vet, beslutat att
införa en ny modell som medför en del förändringar när
det gäller projektarbetet. Vi har testat nu att arbeta i team
och i den nya modellen är team, och Teamwork, centrala
begrepp. Det betyder att vi kommer att fortsätta att jobba
med team, ett eller flera, i våra projekt framöver. Jocke
nickar men han säger ingenting utan väntar på att Fia ska
fortsätta och det gör hon. – Jag har förstått att du har trivts
med att jobba i det här teamet. Han nickar igen. – Ledningen vill att vi ska prova att ha ett team som består av olika
kompetenser som skulle vara liksom permanent och kunna
anlitas av olika projekt. Det skulle betyda att ni, om du vill
vara med, utgör ett Teamwork med medarbetare som kommer från olika avdelningar.

144

Jocke fattar inte riktigt hur hon menar men han vill gärna
fortsätta jobba i team, helst med samma arbetskamrater
som under den här perioden, men det skulle funka med
andra också. Det viktigaste är att de är justa och också vill
jobba i teamet. – Menar du att jag skulle sluta på avdelningen och bara vara i Teamworks i olika projekt? – Nä,
du kommer fortfarande att ha din anställning i linjen,
men det blir min uppgift att samordna och planera varje
teammedlems aktiviteter och anpassa backlogg, ha dialog med projektledarna som ska äska resurser i linjen.
Det är inget du kommer behöva bekymra dig så mycket
om. Vi, jag och teamet, gör en tydlig planering vecka för

vecka för när de bokade timmarna ska levereras.
– Okej, jag tycker det låter spännande. Du har rätt i att
jag gillar det här arbetssättet.
– Du är medveten om att det kommer att ställa lite
större krav på planeringen och rapporteringen, men med det
nya verktyget så blir ju det så mycket lättare med de sakerna.
– Ja, jo jag vet att det kanske är min svaga punkt men jag har
faktiskt blivit bättre på det, som du vet.
– Det låter bra. Då tar jag och pratar med din linjechef
och så återkommer jag till dig.

”Teamwork i projekt utgör ett lag, där deltagarna har
en gemensam uppgiftslista och en egen planering.
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Teamwork nar arbetet gors av team
Fakta

V

em vill inte vara en del av ett team? Men det är
lättare att prata om team utifrån en känsla att
alla ska få vara med. Lite grand som att alla får vara Lucia
- på dagis i alla fall. Man är heller inte i ett team enbart
för att man arbetar på samma avdelning eller har samma
gruppchef i linjen. Det räcker inte heller med att delta i
samma projekt. Det som behövs är att man arbetar ihop
och delar på aktiviteter och sammanhang i projekten. I
modellen är team ett centralt begrepp. Inte bara som en
grupp individer utan därför att man arbetar tillsammans.
Detta poängteras genom att varje projekt organiseras i
ett flera Teamwork. Varje Teamwork har en egen plan
och en egen uppsättning aktiviteter som kallas backloggvid agila metoder.
Resurser är bokade att delta i ett projekt genom ett
resurskontrakt som projektledaren upprättar med linjechefen. Bokning på projektet anger hur mycket resursen

ska arbeta med projektet varje månad. Arbetet bedrivs i
Teamwork och där behövs en planering per vecka för större
tydlighet. Den planeringen avgör vilken kapacitet teamet
har under de närmaste veckorna. Därför måste varje person göra en planering vecka för vecka när de bokade tim-
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jämförs med planeringen i Teamworket. Ett alternativ

marna ska levereras. Planeringen per vecka ska stämma
överens med bokningen per månad i resurskontraktet.
Teamworkledaren har här en central roll med att samordna
det planerade deltagandet för teamets alla medlemmar
och anpassa backlogg och aktiviteter så att det blir balans i
planen. Tidrapportering görs mot resurskontraktet men

till att skapa Teamwork i varje projekt är att ha agila
Teamwork som tar uppgifter till sin backlogg från olika
projekt. Då rapporteras arbetstid på det Teamworkets
resurskontrakt men tiden speglas mot respektive projekt på vilka arbetet görs.
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Kanban eller Att-gora-listor
Story

D

et pågår en diskussion vid ett av borden i lunchrummet en dag. Konsulten som varit på företaget på förmiddagen sitter vid ett av de andra borden och
lyssnar lite förstrött till en början, men allt mer intresserat
allt eftersom intensiteten i diskussionen ökar.
Han känner inte igen alla vid bordet men förstår att
det är ett par projektledare och så känner han igen Lina
som är så kallad side-kick till företagets CIO Markus, som
han haft mycket att göra med sedan företaget engagerade
honom. Konsulten hör plötsligt att en av projektledarna
säger: – Jag har jobbat som projektledare förut så jag vet
faktiskt vad jag pratar om. Det är inte alls nödvändigt att
tillämpa någon projektmodell när man jobbar i projekt. Jag
tycker det är mycket bättre att jobba fritt och inte vara så
låst av planering och rapportering i tid och otid. Det tar
bara en massa tid. Jag brukar köra med Kanban och har en
jättebra tavla som jag använder för att sätta upp lappar och
flytta vartefter.

Det blir tyst ett ögonblick. Alla tittar på honom. – Men
funkar det? Hur vet du att ni blir klara i tid? – Det är väl
alltid lite problem med det ena eller det andra i ett projekt.
Ibland uppstår förseningar eller det dyker upp saker man
inte har räknat med. Så är det, det vet ju alla.
– Jaha, men så tror jag inte du kan jobba så här på
företaget, säger en av de andra projektledarna. Vi ska
tänka Lean, det vill säga att vi inte ska slösa med resurser
och det låter det ju som man gör om man inte har några
ramar att hålla sig till.
– Det är faktiskt så att Kanban är ett av de viktigaste
verktygen i Lean, svarar den första, som Konsulten inte
känner igen. Så jag vet att det funkar jättebra.
Strax därpå kommer företagets Vd Erik och sätter sig
vid Konsultens bord och han kan inte följa diskussionen vid
det andra bordet längre.
Senare på eftermiddagen samma dag, efter det planerade mötet med Konsulten har Markus bestämt ett möte
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om varje mek har tre bilar på gång samtidigt. Den första
har han tittat på och kommit fram till att han behöver beställa nya delar. Den får då stå och vänta tills de nya delarna kommer. Under tiden kan han jobba med bil nummer
två. När det uppstår en väntetid på den också så börjar han
med den tredje. Har han fler bilar än så på gång riskerar
han att glömma bort att till exempel kolla om de nya delarna till den första bilen har kommit och så kan den bli stående längre än nödvändigt. Om man tillämpar Kanban så
ökar man möjligheterna att utnyttja resurserna på ett
effektivt sätt.
Man vill ju inte heller att någon av bilmekanikerna ska
ha många bilar som står och väntar, det är inte heller optimalt. Man kanske har beställd nya delar till flera bilar. Så
kommer alla delarna på en gång. Om alla bilarna ska fixas
av en och samma kille, eller tjej, så blir ju det en flaskhals.
Då är det bättre att någon annan rycker in. Någon som
kanske väntar på delar till de bilar han, eller hon, har ansvar för. Man anpassar kapacitet och bemanning.
– Jaha, så du menar att man med Kanban-metoden kan
arbeta mer effektivt, både i projekt och i linjen men att det
inte räcker som metod?
– Just det. Konsulten sa att man kan kontrollera linje-

med Lina. Hon har blivit mer och mer involverad i hans arbete med resurseffektiviseringen och samarbetet med Konsulten. – Jag har haft möte med Konsulten och han råkade
höra diskussionen ni hade vid lunchen idag och att en av
projektledarna sa han bara vill tillämpa Kanban i sitt projekt. – Jag vet. Det var den nya killen Klas som sa det. De
andra blev rätt förvånade och Alva sa åt honom att det inte
kommer att funka här.
– Jag tänkte att jag skulle berätta för dig vad Konsulten sa om att arbeta i Lean och med Kanban. Han sa till att
börja med att en projektledare i det här företaget kan inte
bara jobba med så intuitiva metoder som Kanban är. Han
sa att Kanban är en agil teknik som man kan använda för att
tillämpa Lean. Den ger stöd i planeringen så att man kan
styra flödet av uppgifter så att det inte uppstår glapp eller
överbelastningar. Man vill ju ha ett så jämt flöde som möjligt. Det är ett arbetssätt som är eftersträvansvärt både i
projektverksamheten och i linjearbetet. Man vill ju ha en så
resurseffektiv verksamhet som möjligt även i linjen. Konsulten tog upp ett exempel med en bilverkstad.
– En bilverkstad? – Ja tänk dig en bilverkstad med ett
antal bilmekare. Varje bilmekaniker jobbar med att reparera och serva bilar som kommer in. Det mest optimala är
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projekt. Det finns ju för det mest en tid för när något
måste vara klart även i linjen. Så man behöver inte
förändra arbetet särskilt mycket. Om man vill kan
man planera även linjearbetet i fasta tidsintervall.
Tricket är att planera och följa upp resursanvändningen på samma sätt som i projekt. Om man
gör det i fasta intervall till exempel per månad och
inte planerar om under tiden går det till och med att
använda Earned Value Management för att räkna ut
hur effektivt arbetet i linjen är.

arbetet på samma sätt som i ett projekt genom att tillämpa
agil teknik som Kanban tillsammans med en resursplanering. Man kan också ha en fullständig styrning och uppföljning av resurserna i hela verksamheten. Man får mer transparens i linjearbetet och då behöver inte projektledarna
klaga över att linjen sväljer alla resurser.
– Sa inte Konsulten något om hur det ska gå till när
man använder en agil metod i linjen? Då har man väl inte
någon dead-line att jobba mot?
– Jodå, men det han sa var att man faktiskt har det
även i linjearbetet, även om det inte är lika tydligt som i ett

”Lean och resurseffektivitet nås genom en kombination av
burnrate, resursledning och synliggörande genom Kanban,
backlogg och en roadmap.
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V

Kanban eller Att-gora-listor
Fakta
ad menas med Kanban?

Alla projekt går inte att planera på traditionellt
sätt genom att göra en arbetsnedbrytning av
lösningen till ett väldefinierat mål. Dessutom vill många
arbeta i projekt med agila metoder. Personer som arbetar i
projekt arbetar även med underhåll och linjearbete. Det
finns ett akut behov av samplanering här. En realistisk resursplanering kan uppnås med genom att kombinera plane-

uppnås med genom att kombinera planeringen av uppgifter
med metoder som Kanban, Lean, Scrum, DSDM och andra
tekniker som bygger på avgränsning och periodisering med
att resursboka tiden fördelat på både linjearbetet och arbetet i ett agilt team.

Kanbantavlan visar antal uppgifter i varje processteg
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Vad ar Kanban?

anpassning till kapacitet och bemanning. Linjearbete och
Kanban passar bra ihop.
Tekniken bygger på att man trimmar antalet pågående uppgifter tills det känns bra för de som jobbar
med uppgifterna. På frågan ”när blir det klart” erhålls
svaret ”det får vi se” eller ”vi jobbar på så fort det går”
etc. Här finns det nu utrymme för en förbättring när det
gäller att göra även linjearbetet transparent. Det räcker

Kanban är en agil teknik som ger stöd för planering och att
tillämpa Lean. Lean innebär att undvika slöseri. Metoden
Kanban används för att styra flödet av uppgifter så att det
inte byggs upp flaskhalsar. Utmärkande för metoden är ha
en begränsning i antalet samtidiga uppgifter. Kanbantavlan
i ovanstående figur har ett maximalt antal samtidigt pågående uppgifter angivet ovanför varje processteg för en
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med två åtgärder. Den ena åtgärden är att ha en resursplanering som visar hur mycket varje person kommer att ägna
sig åt linjearbete det antal veckor som täcker in den period
som man vill överblicka. Det andra som krävs är att varje
uppgift förses med en uppskattning av antalet timmar för
att lösa uppgiften. Stoppa in uppgifterna i ett Excelblad och
avläs sedan vid vilken dag den sist inlagda uppgiften blir
klar! Givetvis bygger det på att tidsuppskattningarna stämmer något så när. Med lite statistikkunskap går det att ange
ett konfidensintervall men det sparar vi till nästa kurs och
Lichtenbergs analys.

intervall som återstår i fönstret eller till deadline. Sedan är
det bara att jämföra det med summan av bedömningarna
för de uppgifter som finns kvar i aktuella kolumner på Kanbantavlan. Genom att avläsa antalet planerade timmar för
ändamålet, som kan vara ett uppdrag, ett projekt eller linjearbete är det nu tydligt hur stort arbete som teamet kan ta
på sig. Det kan vara uppdelat på större eller mindre arbetsuppgifter som en eller flera arbetar tillsammans med. Vissa
metoder anger att en uppgift ska klaras av på högst en dag
andra tillåter uppgifter som ska vara klara under innevarande vecka.

Planera linjearbete mot en deadline eller i ett
fonster

Planera i ett fast tidsintervall
De nu mest använda ramverken som tillämpar ett fast
tidsintervall är DSDM/Atern med sin Timebox och Scrum
som tillämpar sprintar. Vissa ramverk räknar timmar i perioden och andra försöker hålla reda på en velocity, dvs. antalet bedömningspoäng eller ”lappar” som kan avverkas av
ett visst team under en sprint på ett visst antal veckor. Att
tillämpa timmar för att beräkna kapacitet och att följa upp
planering och utfall måste ändå anses överlägset. Andra
bedömningsgrunder blir mer godtyckliga och försvårar
transparens.

Linjearbetet kan kontrolleras på flera olika sätt. Vanligt är
ett fönster som är fast eller förskjuts varje dag och där nytillkomna uppgifter ska klaras av inom en viss tidsperiod.
Detta är vanligt inom verkstäder eller varför inte sjukvård
med sin vårdgaranti att få behandling inom tre månader.
Ett annat alternativ kan vara att planera mot en deadline.
Det finns ofta ett datum till vilket ett antal uppgifter måste
vara avklarade. Så är det med tidningar och andra publikationer eller varför inte ett event eller en milstolpe. Det är
lätt att avläsa antalet planerade resurstimmar i det datum-
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Agilt med Scrum och DSDM
Story

P

– Låter som en nätt liten utmaning säger Erika och ler.
Alva ler tillbaka – det finns sätt, olika metoder och verktyg,
som du har till din hjälp. Jag tänkte vi skulle prata om hur
du kan göra för att planera dina resurser. Du har väl redan
de resurskontrakt du behöver? Erika nickar jakande.
– Det finns som sagt flera olika sätt att göra på, men
ett som funkar bra tycker jag är en kombination av de metoder som kallas Scrum och DSDM. Åtminstone ett av mina
Teamworks jobbar enligt den kombinerade metoden och
jag är jättenöjd med hur de levererar. Det är det team som
leds av Fia, du vet. Vi hade en del snack med Konsulten
innan Fia körde igång och han visade oss just sin modell
som har en kombination av båda metoderna. Jag skulle
rekommendera dig att tillämpa modellen som Konsulten
har även för ditt projekt.
– Om man har ett pågående projekt så är det enklast
att börja planera aktiviteter efter hur resurserna redan är
planerade under en överskådlig tid. Nu är ju inte det här ett

å lokalkontoret har Erika just tillträtt sin nya tjänst
som projektledare för det nya projektet som ska
syfta till att öka omsättningen på det kontoret. Hon har inte
jobbat som projektledare förut och för att få lite hjälp med
hur man tänker när man planerar resurser och arbetar agilt
och med Lean så har hon bett Alva som är mer erfaren att
komma och hjälpa henne att komma igång.
– Som du vet, börjar Alva, så är din uppgift som projektledare att dels leverera projektet i tid, dels uppfylla det
syfte som var målsättningen för projektet. Du vill också att
beställaren ska vara nöjd och det blir den rätt säkert om
den anser att resultatet du levererar motsvarar den kostnad han haft. I ditt fall vill du alltså att ledningen ska bli
nöjd med de förändringar ni kommer fram till måste genomföras och känna att det var en bra investering att tillsätta det projekt du leder. Ett så kallat Lyckat projekt! Alla
är glada!
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som ska göras under den kommande dagen. Sen flyttar Fia
omkring lapparna på tavlan.
I Scrum-metodiken bedömer man inte tidsåtgången för
de olika delarna. Man planerar och rapporterar inte heller
resurstimmar på de olika aktiviteterna. – Och DSDM då?
– DSDM och Scrum har många likheter och gemensamma
egenskaper fast med DSDM är man mer inriktad mot innehåll, sluttid och kostnad. Man prioriterar krav som i Scrum
men pratar om timeboxing i stället för sprintar. En timebox
är också en bestämd tidsperiod. I DSDM håller man hårt på
den och hinner man inte med så ändrar man snarare innehållet än tiden. I DSDM blandar man därför prioriterade
funktioner med ”bra att ha” som kan utelämnas när de viktiga funktionerna är jobbigare än planerat.
Det finns förstås en massa mer, men jag tycker vi pratar om Konsultens modell i stället nu. Där är det jag som
projektledare som är det som i Scrum och DSDM kallas för
produktägare och Fia som ledare för Teamwork motsvarar
en Scrum-master, fast hon är också en resurs i teamet. Det
kan också vara flera Teamwork i ett projekt. Då arbetar teamen med varsin backlogg. När man redovisar gör man det
inte med hjälp av milstolpar utan leveranser mot en Product
Backlog. I konsultens modell SofT™ motsvaras det av le-

pågående projekt, men du har ju resurskontrakten så du vet
hur mycket du kan belägga dem över tiden, det blir nästan
samma sak.
– Men vad är det där Scrum då? och vad var det du sa
- DSDM? – Jo, om man arbetar enligt Scrum gör man så att
sätter upp ett antal krav och målsättningar tillsammans med
kunden och beställaren. De blir en så kallad Backlogg. Backloggen är alltså en lista över saker som ska klaras av. Listan,
backloggen, kan visserligen förändras under tiden, men det
är backloggen som man jobbar emot. Så du ska alltså börja
med att upprätta en sådan backlogg. Då brukar man i första
hand välja de krav som tillför värde och som kan färdigställas inom två till fem veckor. Den tidsperioden brukar man
kalla sprint. Sen ska urvalet poängsättas enligt en skala som
kallas Fibonacci-serien, men det kan du prata med Fia om.
Du kan höra med henne också hur man tillsammans med
produktägaren gör en utvärdering av resultatet och sen hur
man bestämmer innehållet i nästa sprint.
– Grejen är i alla fall att man bryter ned backloggen i
delar som ska klaras av dag för dag. Jag har sett att Fia använder Post-it lappar som hon sätter på en tavla som är
indelad i olika fält. Sen samlar hon hela teamet varje dag till
ett jättekort möte där de pratar om gårdagen och om vad

155

verablerna i projektets roadmap. Dessutom använder man
ett system för ändringar som kallas CCB. När man arbetar
agilt blir det ju en del ändringar fram och tillbaka. Hela lösningen är inte heller bestämd från början. När du sätter dig
med beställaren och diskuterar vad som ingår i projektets
roadmap leder du ett CCB. Förresten ska helst hela teamet
vara med så att de blir involverade och känner sig delaktiga.
Det är en viktig poäng i både Scrum och DSDM.
Det är praktiskt att kombinera CCB och sprintplaneringen i samma möte. Du ska alltså börja med att välja ut
uppgifter från projektets roadmap för nästa timebox, som
ni kan göra på till exempel fyra veckor. De aktiviteter som
är typ en dag långa utgör nu er sprintbacklogg. Sedan planerar du tillsammans med de andra inför varje dag hur ni

arbetar i till exempel en fyra-veckorsperiod.
Du planerar din tid i teamet kanske åtta veckor
framåt. Det ger en bra stabilitet inför planeringen av
nästa fyraveckorsperiod. Du kan också ha längre planeringsperioder om du har ett projekt som är långt. Ditt
kommer ju att vara längre, så om du vill kan du göra en
sexmånadersplanering redan nu. I modellen bygger det
på att varje person planerar sin tid i det team man tillhör i
projektet oavsett hur många team det finns i projektet.
Ditt projekt har ju bara ett team, så du tidplanerar varje
individ.
– Okej. Jag ska ta mig ett snack med Fia också, men
då vet jag hur jag ska ta mig an detta. Jättemycket tack
för hjälpen!

”Även agila projekt kan lösa uppgiften inom sin budget och tidplan med flexibilitet och under full kontroll och transparens.
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S

Agilt med Scrum och DSDM
Fakta
CRUM

Scrum-teamet använder sina kunskaper och erfarenheter
tillsammans med insikter om produkten med dess bakomliggande behov och uttalade krav och tar sig an uppgifter
från den lista som utgör en Product Backlog. Man brukar
välja de krav som är lämpligast att göra och som bäst tillför
värde vid tidpunkten och som kan färdigställas inom en
period på 2-5 veckor i en så kallad sprint.
Processen är den att teamet tillsammans med produktägaren gör ett urval från en Product Backlog. För varje
del i urvalet ges en bedömningspoäng för dess svårighetsgrad på en skala. Skalan är initialt baserad på gyllene snittet
dvs. Fibonacci-serien. Sedan bestämmer man ett slutdatum
för en demonstration där man tillsammans med produktägaren utvärderar resultatet och bestämmer innehållet i
nästa sprint. Urvalet från Product Backlogg bryts ner och
bildar en Sprint Backlogg i delar som ska kunna klaras av
under en dag. Man brukar använda Post-It lappar och en
white board som ges en indelning för användning av metodiken i Kanban (Kanbantavla).

Scum är en metodik för att i ett sammanhållet
utvecklingsteam arbeta fram en ny eller förbättrad produkt. En produktägare definierar ett antal krav och
målsättningar för den produkt som ska utvecklas eller förbättras. Detta utgör en Product Backlog som från tid till
annan ändras beroende på nya insikter om vad produkten
bör klara eller som ofta att lösningen på det bakomliggande
behovet inte kunde bestämmas fullt ut.
Ett Scrum-team består av de kompetenser som behövs för att täcka in olika områden som programmerare,
designer, test etc. Det finns en Scum Master som leder teamet och teamet kommunicerar sina tankar om uppgifterna
med produktägaren. Vissa företrädare för metodiken anser
att den ersätter projektarbetsformen som de anser föråldrad. Det är även vanligt att man har ett Scrum-team som
tar sig an uppgifter (backlogg-item) från flera olika håll
(projekt) och representerar ett tillämpningsområde och då i
praktiken arbetar som liten linjeorganisation.
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Scrum-mastern samlar teamet varje dag till ett kort möte
om 15 minuter där gårdagens arbete utvärderas och de
nästa 24 timmarna planeras. Under detta möte är det
scrum-masterns uppgift att flytta lapparna på Kanbantavlan.
I Scrum-metodiken ingår inte att bedöma tidsåtgången för olika delar och därmed inte heller planering av
resurstimmar med tidrapportering på olika aktiviteter. I
stället använder man sig av tidigare erfarenheter för hur
många poäng det aktuella teamet brukar klara av under en
normal sprint. Detta brukar kallas teamets velocity.

Eftersom man i Scrum inte planerar och följer upp tidsanvändning har man utvecklat andra metoder för att styra
arbetet för att klara att hålla slutdatum eller för att i tid
ändra förutsättningarna. Det vill säga ändra innehåll och/
eller demonstrationsdatum. Men eftersom man planerar
innehåll och sprintomfång baserat på nyckeltalet velocity,
passar det bra att redovisa med ett burndown diagram.
Det är ett diagram som visar återstående arbete som
funktion av tiden. Sprintens poängsätts på y-axeln och
sprintens längd på x-axeln. Sedan drar man en diagonal
baserat på att varje person i teamet är allokerad på heltid.
Varje dag noterar Scrum-mastern sedan hur mycket som
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Dynamic Systems Development
Method (DSDM)

teamet har kvar. Avviker upparbetningstempot från diagonalen kan man välja att ompröva innehåll eller sprintlängd.
Scrum har ett fokus på att skapa en produkt och att varje
sprint helst ska tillföra värde till produkten och i princip
ska varje sprint även innebära en ny release av produkten.
Product Backlog omprövas och fylls på så länge som det
kan motiveras utifrån ett affärsmässig värde.
Arbetssättet i Scrum som innebär att fler blir involverade och arbetar tillsammans mot närliggande mål ger
stark motivation och en högre produktivitet. Vissa företrädare anser att projekttänkandet har spelat ut sin roll. Det
är ändå att kasta ut barnet med badvattnet. Ett mer balanserat synsätt är att det går utmärkt att tillämpa Scrummetodiken med projektarbetsformen, som är nödvändig för governance och ledningsfunktionen i en
organisation. Genom att kombinera arbetssättet i
Scrum med DSDM får man transparens och den
styrbarhet som behövs för att kontrollera en verksamhet vare sig den bedrivs i linjen eller i projektform.

Källa: The DSDM Agile Project Framework for Scrum,
som rekommenderas i sin helhet.
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DSDM har många gemensamma egenskaper med Scrum. Inte
minst mantrat ”Människor och samarbete är viktigare än
processer och verktyg”. Däremot är DSDM mer orienterat
mot att stödja att arbetet görs i en projektarbetsform mot ett
definierat innehåll, sluttid och kostnad. Utmärkande drag är
timeboxing och prioritering av krav. På samma sätt som för
Scrum så finns det en flexibilitet i den levererade lösningen
av projektets målsättning. På föregående bild visas grund-
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principerna för DSDM i faksimil. Mer från samma källa kräver ingen motivering men kräver en extra förklaring.
Timebox är en fixerad tidsperiod enligt ovan som inte
får förändras och där resursplanering är självklar. Inom
Scrum är inte perioden lika helig eftersom produktfokus
dominerar och användarna ofta frånsäger sig projektansvaret visavi tid och kostnad som är underordnade. DSDM däremot tar det på högsta allvar och hanterar projektets mål-

sättningar genom att i stället modifiera innehållet. Utifrån
prioriteringar mellan olika krav gör man en planering där
de absoluta ”måste” kraven högst ska vara planerade att
förbruka 60 procent av de planerade resurstimmarna. Ser
man till att hålla timeboxens period oförändrad kan man
dessutom utvärdera sprinten med Earned Value Management. Principen beskrivs bäst genom ytterligare ett urklipp:
Burndowndiagrammet kan även användas vid timeboxing,
fast med större precision. I stället för att rita en diagonal
tar man den verkliga resursplaneringen. Eftersom en timebox inte sträcker sig mer än högst sex veckor framåt i tiden
borde individernas planering vara möjlig och stabil. För att
kunna utvärdera sprintens verkliga progress och effektivitet räcker det med att även registrera rapportering av den
tid som används till sprinten. Resursplaneringen bildar
sprintens Level Of Effort för ett Teamwork i SofT™ Initiative
Management Model

Teamwork®.
Projektledaren motsvarar produktägaren och ledaren
för ett Teamwork motsvarar en Scrum-master i Scrum, bortsett från att i SofT™ är ledaren för ett Teamwork även en av
resurserna i teamet. Projektets Product Backlog är gemensam för alla och det kan finnas flera Teamwork som tillsammans betar av denna lista som alltså utgör överenskommelsen med projektets. Produktägaren tillika projektledaren
redovisar projektet för Sponsorer och andra intressenter
med hjälp av milstolpar och leveranser från Product Backlog
samt förhandlar återstoden i ett Change Control Board, CCB,
där intressenterna deltar.
I vidstående bild
visar kurvan avklarade
leverabler,
att man klarat av
lite mer än planerat. 

Teamwork i SofT™ Initiative Management
Model
Det arbetssätt som ovanstående beskrivning av Scrum och
DSDM visar stämmer väl överens med uppbyggnaden av
projektstrukturen och Teamwork i Solutions for
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I ett projekt som består av ett assignment med flera
team (arbetslag) som i SofT™ kallas Teamwork kan
varje team tillämpa olika tekniker. De samordnar ändå
resultaten mot samma målbild och leveranserna ingår i
en gemensam Roadmap med milstolpar mot initiativets
målbild. Bilden nedan illustrerar processen.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utse intressenterna
Definiera initiativets omfattning
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Krav på lösningen
Gör en Roadmap (WBS eller en produktbacklog)
Definiera Teamwork med respektive arbetsmetod
Arbeta periodiserat i timeboxar eller sprintar
Leverera leverablerna enligt initiativets Roadmap
Stäm av lösningskraven
Redovisa mot milstolpar
Utvärdera progressen mot målbilden

Skalbara agila ramverk
Story

D

växla fokus, men jag kanske har missförstått det? För mig
ser det ut som att man inte kommer ha någon kontroll alls.
Det verkar som man startar ett projekt utan att veta när
något kan levereras eller när det ska vara klart. Det för
tankarna till ytterligare en saga; den om mannen som gick
till skräddaren med ett tyg för att få en kostym uppsydd.
Skräddaren ber honom komma tillbaka nästkommande
fredag för att se hur det går. Så går veckorna och det slutar med att skräddaren efter mycket om och men levererar något i storlek av en tumme.
Lugna ner dig, säger Markus när Thomas har fått
mala på en stund. Du behöver inte oroa dig. Det är inte
som du tror. Så sent som igår pratade jag med Konsulten
om beläggning och han skickade över två bilder som illustrerar det på ett bra sätt. Jag ska maila dem till dig så ser
du. Men vi tar det där med aktivitetsnedbrytning och
tidrapportering först. Det finns faktiskt fördelar med det
agila paradigmet. Vi kommer inte tappa kontrollen — tvärtom skulle jag säga.

et är onsdag förmiddag och Thomas, produktchef på företaget, sitter vid sitt skrivbord. Han
är lite irriterad efter ett samtal med en av projektledarna
tidigare på dagen. Samtalet hade handlat om arbetsmetod i projekten och i teamen. De pratar om agila metoder,
att de är trötta på aktivitetsnedbrytningar och tidrapportering. Hur sjutton tänker de att det ska fungera då? Ska allt
bara löpa på och så får man se hur det går? De pratar om
det som om det är något nytt och innovativt, som en lösningen på alla problem. Han plockar upp telefonen och
ringer upp Markus, företagets CIO som har jobbat mycket
med det nya systemet som företaget har satsat på. Han
borde väl se klart på detta tänker Thomas medan signalerna går fram. Vad är det här egentligen, säger han när Markus svarar. Är det inte ett luftslott? Jag känner mig som
barnet i sagan om Kejsarens nya kläder. Alla pratar om hur
bra och fint det är, men jag kan inte se något alls. Dessutom förstod jag att man pratar om att varje person ska
vara fulltidsallokerad till ett och samma team för att inte
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Vi kommer att ha kontroll över såväl tidplaner och resursanvändning som budget och effektivitet. Men det stämmer att vi tar bort tidrapporteringen under en förutsättning. Och det är att ledaren av ett Teamwork lägger in alla
deltagares deltagande dag för dag i molntjänstens teamkalender under sprintplaneringen. Då får man till att börja
med rätt antal resurstimmar under sprinten och kan med
utgångspunkt från Velocity-värdet timmar/fibonacci-poäng
från föregående sprint, räkna ut hur många backloggspoäng som kan hinnas med under sprinten och därmed planera rätt beläggning av uppgifter. Dessutom säger Konsulten att när medlemmarna i ett team planerat sin närvaro
under sprinten i Teamworkets kalender så behövs det ingen ytterligare rapportering av arbetstiden. Om man dessutom fördelar planeringen av dagarna i proportion med de
projekt som man jobbar åt fördelas kostnaderna rättvist på
de olika projekten i molntjänsten.
Att enbart arbeta med
en uppgift i taget är en kostsam ineffektivitet eftersom
man aldrig i början och slutet
kan arbeta till sin potential. I
praktiken arbetar man under
samma sprint med felrättning

från föregående sprint och med att initiera uppgifter i nästa
sprint förutom uppgifterna i pågående sprint. För att få en
mer jämn beläggning måste man vara engagerad i flera
uppgifter och projekt. Det finns en tumregel som säger ett
eller tre projekt är idealet.
Jaha, säger Thomas, det låter ju genomtänkt. Men
kan man verkligen vara engagerad i flera projekt samtidigt?
Blir man inte lite splittrad av det? Nej, om du tänker efter så
är det ju så vi gör hela tiden. Du har väl barn? Med tanke på
alla sagorna? Då vet du ju att man kan hålla koll på skolaktiviteter, fritidsaktiviteter, hämtningar och lämningar för
flera barn. Okej, men jag kan fortfarande se problem med
rapporteringen. Tänk på den oplanerade frånvaron till exempel. Det kommer också att funka, säger Markus eftersom
det påverkar värdet för teamets Velocity. Ring upp Konsulten så kan han förklara det i detalj för dig.
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Skalbara agila ramverk

N

Fakta
framgångsrikt och i stora organisationer där man misslyckats med att skapa överblick försöker man nu att skala upp
arbetssättet med många självplanerande team som inte
längre enbart är en del av ett projekt utan tar sig an uppgifter från flera projekt.
Det finns många fördelar med det agila paradigmet
och även när man vill införa den på en portföljnivå. Men
man behöver inte kasta ut barnet med badvattnet utan kan
ha full kontroll över tidplaner, budget, resursanvändning
och effektivitet. Man behöver inte ens tidrapportera, under
förutsättning att man verkligen planerar enligt det agila
paradigmet. Vi är vana vid att varje projekt är komplett med

är projekt började tillämpa agila metoder för
att genomföra projekt var det inte tillräckligt
att ersätta vattenfallsmetoden med Scrum eller något
motsvarande. Det man hade tröttnat på var att göra aktivitetsnedbrytningar vilka sedan skulle ges ett estimat i
varje del och tidrapporteras på lägsta nivå i syfte att följa
upp projektet. Teoretiskt är modellen otadlig men i praktiken har den fungerat dåligt, i synnerhet inom tjänstesektorn och vid utveckling och underhåll. Medarbetarnas
engagemang är en av de viktigaste komponenterna för
att öka produktiviteten. Man arbetar i ett sammanhängande team och planerar i ett kort perspektiv och bestämmer sent hur en funktion ska lösas. Det är här som skillnaden gentemot vattenfallsmetoden ligger. Med tiden
har dock fokus skiftat till själva samarbetet inom ett
team och inte minst teamets behov av trygghet med
självbestämmande av planering och uppföljning gentemot företagsledningen. Helst ska man inte heller rapportera tid. I liten skala har man upplevt arbetssättet som
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resurser, objectives, en roadmap med leverabler och milstolpar. Den operativa planeringen görs med resursplanering och aktivitetsplanering enligt kritiska-linjen, Kanban
eller timeboxar/sprintar. Av skäl som tidigare beskrivits är
det ineffektivt med fulltidsallokering av en person till ett
projekt. Samtidigt vill man undvika att en person hoppar
okontrollerat mellan många uppgifter. Lösningen går mot
att varje person huvudsakligen är engagerad i ett team som

gör lösningar åt flera projekt för att få ett jämnt arbetsflöde. Utmaningen är nu istället att se till att den nödvändiga ledningsfunktionen med kostnadsuppföljning av varje
projekt fungerar och att teamen inte nöjer sig med en bekvämlighetsnivå på planeringen. Lösningen bygger på att
vid sprintplaneringen göra en nedbrytning av projektens
backlogg till taskar i en sprintbacklogg enligt metodens
modell samtidigt som teamledaren ska notera hur individerna i teamet kan närvara under de dagar som sprinten
pågår. Om arbetet under sprinten berör flera projekt får
vissa dagar belasta respektive projekt proportionellt. Gör
man detta vid sprintplaneringen behöver inte medarbetarna i teamet rapportera tid.
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Normal oplanerad frånvaro och störningar kommer
att påverka sprintens Velocity uttryckt i timmar/
(Scrum)-poäng vilket ger ett börvärde inför planeringen av nästa sprint.



Utfallet av planeringen räknas som rapportering och
belastar respektive projekt vilket nu kan följas upp
med normala metoder inklusive Earned Value Management.

Kapitel 5 Organisation

P

Kallarforetag eller mogen organisation?
Story

roduktchefen Thomas har sökt upp Krister för att
diskutera ett problem som har dykt upp i produktionen. Krister är företagets grundare och numera utvecklingschef. – Har du tid en stund? Jag har en sak, ett
problem, som jag har funderat på en tid nu som jag skulle
vilja höra din åsikt om. Vår Vd har ju inte din erfarenhet i
företaget så jag tänkte att det vore bättre att prata med
dig.
Trots att företaget har vuxit och Krister inte är så aktiv
i ledningen eftersom han valt att anställa både en Vd och
en CIO är det ändå många som vänder sig till honom
eftersom hans anda i företaget är stark. Efter en stunds
diskussion lämnar Thomas Kristers rum. Han känner sig
nöjd med Kristers förslag. Han vet att han måste få Vd:s ok
för att genomföra den förändring som Krister har föreslagit.
Han tror inte att det ska vara något problem. Erik brukar ju
lyssna och acceptera eller godkänna idéer och förslag om

man har bra argument.
– Hej Erik. Jag har funderat på en förändring som jag
skulle vilja tala med dig om och få din välsignelse till att
genomföra. Det är ingen stor grej men jag tror det blir en
stor förbättring. Jag pratade med Krister om det och han
tyckte att det var bra, eller det var till och med hans idé.
Erik suckar lite. – Ja ja kom in. Thomas går in och
sätter sig en av de två besöksstolarna framför Eriks stora
skrivbord. När han har gjort det ser han att Erik inte ser ut
som han brukar. Han ser snarare väldigt irriterad ut och en
rodnad börjar sprida sig på hans hals.
– Thomas, om du har något problem så ska du ta upp
det med den som är ansvarig för det område det berör
eller med din chef. Du ska inte gå till Krister, det kan du inte
göra. Han har inte den rollen längre.
– Som du minns så tog jag ett initiativ när jag anställdes som Vd att det här företaget måste gå från att vara ett
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Vi inför den här modellen för att vårt företag ska kunna
växa och inte hindras av gamla vanor och en otydlig organisation. Om vi ska kunna expandera verksamheten så måste
det bland annat vara tydligt att olika roller har olika ansvar.
Erik vänder sig om och pekar på en ny tavla som Thomas inte sett förut. För att ni alla ska förstå det här på ett
personligt plan så fick jag den här av konsulten. Han påstod
att jag skulle få användning av den. Vad tror du han menade med det?
– Okej. Thomas läser på tavlan. Han nickar att han
förstår.
– Krister är fortfarande viktigt för oss, men vi måste
ha blicken över horisonten och ha en organisation som inte
hänger på en persons erfarenhet.

så kallat källarföretag till en mogen organisation. Det innebär alltså att vi bygger en organisation där alla har tydliga
och väl utvecklade roller och ansvarsområden. Som du nog
vet har vi skapat ett organisationsschema där allas roller
tydligt framgår. Du kan inte mena att du inte känner till det.
Eftersom det inte räcker med ett tydligt organisationsschema har vi också infört ett ramverk. I en mogen organisation måste det också finnas en process för till exempel att
planera mantimmar och värdeskapande uppgifter. I projektorganisationer som vår är det inte så tydligt som i produktskapande verksamheter. När det är mantimmarna som
är produkten blir det någonting annat.
Thomas kommer i försvarsposition. Han vill förklara
varför han vände sig till Krister, men förstår samtidigt att
det inte tjänar något till. Erik fortsätter att prata. Han har
lugnat sig lite och irritationen har lagt sig. Han börjar prata
om en modell som företagets ledning har beslutat tillämpa.
Det är ett nytt beslut, säger Erik, så jag kan förstå att du
inte känner till den modellen ännu. Vi kommer att presentera den i nästa vecka, och den kommer att hjälpa oss med
transparensen. I modellen vi valt, Solutions for Teamwork ®
är tydligheten i ansvaren tydligt uttalade. Man använder
något som kallas RACI-modellen. I första hand är ansvaret
kopplat till en chef i linjen.
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Kallarforetag eller mogen organisation?
Fakta

F

öretag startas för det mesta av en eller ett par
personer. Varje person bidrar med en unik kompetens och den kompetensen kommer vara förknippad
med den personen i en oöverskådlig framtid. Många av
våra stora organisationer är sådana. Det är vanligt förekommande i organisationer där medarbetarna stannar kvar
i företaget eller organisationen under en stor del av sitt
yrkesverksamma liv. Man börjar kanske som utvecklingsingenjör och är med att utveckla en ny produkt. Så småningom går karriären vidare upp i hierarkin men när det
dyker upp lite kvistiga frågor med avseende på produkten
så vänder man sig till de som varit med från början även
när deras ansvarsområde är ett helt annat.
Utmärkande för ett källarföretag, litet som stort är att
man vänder sig till den individ som man tror sig veta är den
som bäst kan lösa ärendet. I en mogen och utvecklad orga-

nisation är roller och ansvarsområden väl utvecklade och
man vänder sig till den som har ansvaret i sin roll. Efter en
tids tillväxt finns flera personer med samma kompetens.
Specialistkompetenser brukar samlas till specialiserade
avdelningar som hanterar sina typer av uppgifter. Idag vill
man frångå denna indelning i så kallade silos för att effektivare utnyttja samarbetseffekter. Dessutom har ju personer
efter några år tillägnat sig färdigheter och kompetens inom
flera områden. När en organisation växer ytterligare kommer den bilda systerorganisationer eller köpa upp eller slås
samman med andra. Det innebär en ytterligare ansvarsnivå
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som kommer att ingå i resursallokeringsprocessen. I modellen kallar vi det för habitat och det är en organisationsenhet med eget resultatansvar och därmed en chef och
ledningsgrupp. På avdelningsnivån pratar man gärna om
individer som har vissa kompetenser. På nivån habitat talar
vi i termer kapacitet att leverera tjänster med viss kompetens. I resursallokeringsprocessen spelar habitat en viktig
roll för att optimera resursutnyttjande och samarbete i
organisationer som växer genom sammanslagning med
andra organisationer eller egen utlokalisering.
Nu behöver man ju inte kasta ut barnet med badvatt-

net. Den kunskap som sitter i väggarna hos företag där
grundarna är kvar kastar ljus över nödvändigheten av den
kategorisering som RACI-modellen föreslår. Det viktiga är
att skilja på vem man ber om råd och vem som ska ta besluten.
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PMO / Projektkontoret— en funktion
Story

M

det är något man skapar och så finns det ett kort tag innan
det försvinner eller liksom faller i glömska. Det känns som
projektkontor är något temporärt man upprättar för en
kortare tidsperiod. – Ja tyvärr är det ofta så säger Helena,
men det är inte så det ska fungera enligt min åsikt. Projektkontor ska ses som en funktion i organisationen, inte som
något som ligger utanför. Sen kan man dela in den
funktionen i olika kategorier av funktioner beroende på
projektstyrningens mognadsgrad inom organisationen. Det
handlar om tre olika funktionskategorier.
– Du får gärna avbryta mig om du inte förstår eller om
du undrar över något. Jag går igång rätt mycket på det här
med projekt och projektkontor, eller PMO som de också
kallas, säger Helena. Markus nickar. – Fortsätt du säger han
och ler mot henne.
– Okej. Då har vi den första funktionen. Här har
PMO:et en stödjande funktion. Stödet kan bestå av hjälp till
projekten när projektledaren ber om det. Det kan till exempel vara hjälp med olika mallar eller expertis för olika av-

arkus, företagets CIO, och Helena som nyligen
anställts för att upprätta och leda företagets
projektkontor har bestämt att de ska äta lunch tillsammans
idag. Han bad henne om det av två skäl. Dels vill han passa
på att lära känna henne lite bättre dels vill han få bättre
kunskap om hur ett projektkontor fungerar.
De har bestämt att träffas på en restaurang en bit från
kontoret för att inte bli störda av kollegor som annars riskerar att dyka upp. På slaget tolv är han på plats. Hon kommer emot honom från andra hållet. – Jag passade på att
göra ett litet inköp på vägen, säger hon och ler. Kom så går
vi in. När de har fått sin mat och pratat om lite av varje så
leder hon in samtalet på det som det var meningen att de
skulle prata om (och som är lite av hennes favoritämne)
nämligen projektstyrning och mer precist om projektkontor.
– Vet du något om hur projektkontor fungerar frågar
hon honom. Han ser på henne en stund innan han svarar.
Ja lite, säger han sen. Men det främsta intrycket är väl att
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gränsade frågor. Den här stödjande funktionen behövs
bara när projektledarna är oerfarna och behöver tränas.
Personligen tycker jag att allmän projektkunskap och absolut mer avancerade kurser ska köpas in. Projektkontoret har inte kapacitet att ta fram kursmaterial. Och efter
ett tag blir det mycket inavel. Bättre att outsourca till en
internationell gångbar utbildning i till exempel PRINCE2.
Det kan man få över hela världen och begrepp och roller
kommer inte ifrågasättas på lokal nivå. Det blir inte lönsamt med egen speciell personal för utbildning. Den
andra funktionen är en kontrollerande funktion. Den här
funktionen är bra när det handlar om organisationer som
vill få bättre kontroll över de projekt som pågår. I en sådan organisation kan man skapa ett PMO för att få en
enhetlighet i projektstyrningen, redovisningen och uppföljningen. PMO:et i den här funktionen ger support till
projekten och kontrollerar dem.
– Jaha, men hur går det? Projektledarna vill väl inte
bli kontrollerade? – Jo men det brukar gå rätt bra. Syftet
är ju att förbättra och det måste finnas ett stöd hos ledningen, annars går det inte. Det bästa stödet är faktiskt
att ni chefer i ledningen visar att ni är intresserade av
redovisningarna. Vi införde ju PULS-möten för ett tag sedan och de fungerar inte så bra. Problemet är att alla che-

fer inte prioriterar mötena och dyker upp. Trots att det är
deras pengar och förbättringsprojekt som står på spel.
Kommer du ihåg hur det var i småskolan när skolan hade
uppträden för föräldrar och dina kanske inte var där och
lyssnade på det du hade förberett? Men det viktigaste av
allt, säger Helena är att de måste använda rapporterna som
tas ur systemet i molnet. Inte bara för att de ska ha rätt
utseende utan för att då måste de mata systemet med aktuell information. Det är väldigt pedagogisk, för de stället
för att försöka se bra ut för er chefer.
– Sen har vi ytterligare en variant. I den tar PMO:et
över ansvar för projekten från ledningen och linjen. Det här
är en lite knepig situation eftersom projektkontoret ofta
blir en ”speed bumber” och befattningsnivå i organisationen och det blir problem med gränsdragning till kostnadsställechefer och andra befattningar. – Det låter som vi
skulle behöva variant två, en ren kontrollfunktion som du
pratade om, säger Markus. Vi har ju rätt stora problem med
att hantera våra projekt nu. Vi har ju, som du vet, anlitat en
konsult också för att effektivisera resursanvändningen.
– Jo jag vet. Det är en himla bra kille som nog kommer
att göra stor nytta. Jag har pratat en del med honom redan.
– Så ett PMO, som du säger, kan göra massor av saker
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bra. Det måste vi absolut undvika. Se här jag tog med ett

och fylla en stor funktion. Men det måste väl bli problem
ibland med till exempel ansvarsfördelning i organisationen.
Det kan ju inte vara helt solklart alla gånger, eller?
Det har du rätt i. Det finns några saker som jag inte
tycker ska ingå i ett PMO:s uppgifter. Om man har dem
klara för sig så blir gränsdragningen tydligare. Det är till
exempel inte projektkontorets uppgift att välja eller prioritera projekt, eller att vara projektägare eller projektledare.
PMO:et ska inte heller ha ansvar för projektens genomförande. Om man har det klart för sig, så brukar det fungera

klipp.
– Det låter som vi har rätt kvinna på rätt plats, utbrister Markus. Du verkar veta vad du pratar om. Själv har jag
rätt mycket att lära när det gäller projekt och projektstyrning. Inte för att jag behöver bli någon expert egentligen,
men det är ju bra att kunna lite.
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PMO / Projektkontoret— en funktion
Fakta

I

idag är nedslående, övergripande planering saknas trots
stora insatser i system och utbildning i dessa. Kunskapen
om planering i praktiken och hur man skapar övergripande
kontroll tappades bort någonstans på vägen.
Många organisationer vill därför komma tillbaka på
banan genom att upprätta ett projektkontor även kallat
PMO, som står för någon av varianterna Projekt/Portfolio/
Program Management Office. Beroende på mognadsgrad
inom organisationen med avseende på projektstyrning brukar man dela in funktionen i tre kategorier.

ntresset för PMO har varit stort länge, säkert mer än
de senaste 20 åren. Begreppet innebär en ambition
att ha kontroll och överblick av projekten inom en organisation. Fortfarande är det oklart bland dem som arbetar
och föreläser hur det arbetet bäst bedrivs och synliggörs.
Att det finns ett problem med hur projektkontor ska arbeta
visar sig i att många projektkontor startas och försvinner,
ofta inom en treårsperiod. Men eftersom det bakomliggande behovet inte försvinner och så gör man ett nytt försök och de startas upp igen. Innan datoriseringen av planering och projektadministration tog fart bestod en stor del
av arbetsinsatsen av att göra och sammanställa planering
och rapportering från utvalda projekt. I uppgifterna ingick
att prata med projektdeltagare, delprojektledare, etc. Det
tog sin rundliga tid att göra en masterplan för projekten. I
en större organisation kan det ta flera månader innan alla
sagt sitt. Ingen vill tillbaka till den tiden med dess ineffektiva och i många stycken manuella hantering. Resultatet

Stödjande funktion
Här tillhandahåller projektkontoret hjälp till projekten med
mallar och expertis när projektledaren påkallar det. Detta
fungerar i organisationer där projekten för det mesta fungerar bra på ett självständigt sätt utan strikt kontroll. Det
sista är vad företagsledningen hoppas på eller tänker att
”Hälsan tiger still” till dess rekylen drabbar dem.
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Kontrollerande funktion
Hos organisationer med en ambition att få bättre kontroll
över pågående projekt och likforma hur projekt styrs, redovisas och följs upp, skapas ofta ett projektkontor. Ett projektkontor som har den rollen inte bara erbjuder support i form
av metoder, modeller, mallar, verktyg etc. utan har även till
uppgift att verifiera att denna support efterfrågas och att
etablerade metoder tillämpas. Detta fungerar när det finns
stöd hos ledningen. Att ha en sådan funktion ger bra förutsättningar för att lyfta nivån och resultatet av projekten
inom en organisation.





Däremot är uppgiften att effektivisera den övriga organisationen genom att skapa transparens i projektverksamheten. Projektkontorets uppgifter är bl.a.






Styrande funktion
Här flyttas ansvaret för projekten till en organisation som tar
över en del av företagsledningens och linjeorganisationens
uppgifter och ansvar. Det är här som funktionen PMO blir en
organisationsenhet och beträder ett minfält.





Ingen av nedanstående punkter borde ingå i uppgifterna för
ett PMO.




Vara Projekt/Portföljägare
Ansvar för genomförande och kvalité
Vara en godkännande instans

Välja vilka projekt som ska bedrivas
Tillhandahålla/anställa och chefa över projektledare
Prioritera projekten
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Tillhandahålla portföljstruktur
Äga och förvalta projektmodell
Äga och förvalta styrmodell för initiativ
Äga och förvalta styrmodell för resurser
Tillhandahålla programvara för beslutstöd och
projektredovisning
Övervaka alla processer
Granska och avge avvikelserapporter
Stödja chefer i att förstå sina roller visavi
projekten.

Fardplanen for att uppna ett projektkontor
Story

H

elena har nyligen anställts för att vara chef över
det projektkontor som ledningen har beslutat
att upprätta. Hon träffar ledningen igen efter det att hon
genom att gå igenom tidsrapporteringen i företaget har
identifierat de projekt som är igång. – Som ni själva har
noterat så är projektverksamheten rätt spretig och följaktligen blir resursanvändningen inte så effektiv som den borde
kunna vara. Min slutsats, som jag också har diskuterat med
konsulten ni har anlitat, är att alla måste tillämpa samma
metoder.
Hon fortsätter: – Alla projekten måste vara transparenta för att ni i ledningen ska kunna få korrekt information. På den punkten är Konsulten också mycket bestämd.
Om det ska fungera så måste samtliga medarbetare som på
något sätt är berörda få möjlighet att lära sig att arbeta
enligt en sådan metod. Det finns också en stor brist i tydlighet i strukturen. Alla medarbetare har inte klart för sig vilka

som har ansvar för vad och vilka de olika rollerna är, till exempel vem som har ansvar för respektive resursplanering och
fördelning av resurser, var prioriteringar och beslut ligger och
så vidare. En annan sak som är viktig när vi ska få ordning på
projektverksamheten är att termen projekt används för att
beskriva så många olika typer av verksamheter. Det kan vara
allt ifrån uppgifter som inte är så omfattande till stora fleråriga komplexa uppdrag. Helena tror sig veta att begreppet
projektportfölj är ett okänt på företaget, men det är dags att
lära om.
Helena säger: – Jag skulle vilja börja med att gå igenom
hur organisationen bör se ut. Som det är nu så pågår projekt
på olika ställen och på olika nivåer, både på huvudkontoret
och på lokalkontoren. Det finns också några pågående program. Men till att börja med ska vi titta på hur man kan skapa
en tydlig projektorganisation där alla vet vem som har ansvar
för vad. Grunden har ni lagt genom att vi nu upprättar ett
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projektkontor. Jag skulle också vilja introducera begreppet
projektportfölj och sedan lägga in de olika projekten i relevanta portföljer. Jag har som jag sa tidigare haft kontakt
med Konsulten om hur man ska gå tillväga för att införa
projektkontor. Han har ju en modell för att styra initiativ
som han introducerat för i alla fall några av er. Markus och
några till nickar instämmande. Jag tycker att det ser ut att
vara en bra modell som skulle skapa just en enhetlighet i
projektarbetet. Men tillbaka till projektkontoret och hur
det ska skapas. Konsulten föreslog att vi ska göra en Roadmap för det och för genomförandet av den nya projektorganisationen.
Nu hejdar Erik, företagets Vd, henne. – En roadmap,
en sorts plan menar du? Vet du hur det ska gå till? Är det
något som du har jobbat med tidigare? – Ja, en färdplan
skulle man kunna säga svarar Helena. Jag kommer att ha
Konsultens stöd med det, men det är klart att jag har jobbat med så kallade roadmaps tidigare.
En roadmap, säger Helena, den består av olika steg.
Man kan tänka sig en trappa med de olika åtgärderna på
olika steg. Identifieringen av projekten i företaget och sedan konstatera vilka projektportföljer som är aktuella att
dela upp projekten på. Det är det första steget. Man går

sedan vidare med en inventering av projekten där målet är
att placera dem i respektive portfölj beroende på vem som
är projektägare. Om vi då upptäcker att det finns projekt
som inte kan kopplas till ett kostnadsställe eller där det inte
finns någon identifierad beställare, måste ni ta ställning till
om det ska leva vidare, men då med ett identifierat kostnadsställe och beställare, eller om det ska avslutas. Det är
steg 2.
I steg 3 kommer jag att titta på resurstillgången och
hur resurserna används. Detta ska göras såväl i det lite kortare perspektivet och på längre sikt, för en tidsperiod på
mer än två månader bort. I steg 4 går man igenom uppföljningen och hur den ska ske. Vid steg 5 ligger beslutsprocessen. Varje rapport till ledningen måste vara likadan. De ska
visa resursplaneringen och uppföljningen, effektivitet, mål
och så vidare. I det sista steget, steg 6, säkerställs nyttorealiseringen.
Hon förstår att hon har gått lite för fort fram när hon
ser att det är flera i gruppen som ser lite frågande ut. – Det
kommer att ta ett tag att få det här på plats och vi kommer
att få tillfälle att diskutera både i grupp och enskilt under
processen. Jag tror ändå mycket på det här och den modell
som Konsulten vill introducera. Det kommer att bli en
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mycket effektiv organisation.
– Jo en sak till. Projektkontoret är bara en katalysator
för ert ledarskap. Vi på projektkontoret kommer att se till att
projekten drivs professionellt och är transparenta. Vi fattar
inga beslut och ingen projektledare eller linjechef behöver
rapportera till oss. Genom Konsultens molntjänst har vi full
koll och kan föreslå åtgärder i projekten när det finns avvikelser och brister i projektledarskapet avseende transparens, planering, etc.
Erik tänker tillbaka på det förra styrelsemötet när han
fick kritik för att han inte kunde redogöra för företagets projektverksamhet. Han hade lyckats ducka för frågan eftersom
fikavagnen dök upp så lämpligt. Nästa gång kommer han
vara väl förberedd.....

”En färdplan utan mål och
en karta kan leda till omvägar och förseningar.
En MC kille ville undvika motorvägar på färden till
klubbträffen och vägvisaren gav ovanstående färdplan.

178

Fardplanen for att uppna ett projektkontor
Fakta

P

MO for en existerande organisation

Alltför många försök till PMO strandar på att
man börjar med beslutsmodell och processer
för att sedan söka ett verktyg som passar. Samtidigt är det
fullt med pågående projekt som man inte vet så mycket
om. I stället kan man gräva där man står. Inventera, strukturera och skapa ordning på framgångsfaktorerna. Det är
den enkla delen som inte kräver någon speciell modell. Att
ha en plan och en färdplan (på engelska roadmap) är ett
nödvändigt inslag för att kunna komma ända fram till målet.

Portfoljstruktur

organisationen. Portföljen kan inte vara kopplad till en person som inte har en befattning och ansvar i linjeorganisationen. Personer slutar eller får nya arbetsuppgifter, men
en befattning består. Säkrast är dock att knyta portföljen till
linjeorganisationens enheter och helst sådana med ett budgetansvar. Det finns alltid en chef till en sådan organisation

Indelning i portföljer och dess tillhörighet är en absolut
startpunkt för att ge en fast grund att stå på i det fortsatta
arbetet. Det förenklar överblicken av det som pågår och var
ansvaren ligger. En portfölj får inte hänga i luften utan
måste vara kopplad till ett organisatoriskt ansvar i linje-
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och därmed finns det alltid en portföljägare som bör intressera sig och kan hållas ansvarig för portföljen.

kompetenser som behövs under olika perioder. Ett längre
projekt kan sällan vara planerat på individer hela vägen till
avslut. Det får räcka med den period som omfattas av linjens
krav på framförhållning. Däremot behöver resurserna i form
av kompetenser vara planerade för hela projektet eller helst
ett halvt år framåt.

Inventera projekt
Man måste hitta varje verksamhet som använder resurser.
Det kan vara linjearbete, underhållsåtaganden och naturligtvis projekt. Varje sådan verksamhet måste vara transparent när det gäller de mest basala framgångsfaktorerna.

3 Roadmap & Milstolpar, gärna agilt
Projektet måste ha en tydlig färdplan som är förankrad hos
beställaren och de relevanta intressenterna. En färdplan
eller roadmap ska innehålla alla enablers och även övriga
leverabler som ska levereras eller dokumentation som intressenter ska granska och verifiera (t.ex. klara myndighetskrav). En avprickad färdplan gör att projektets utvecklingsoch konstruktionsdel kan avslutas. Milstolpar och andra
händelser ingår också i färdplanen.

1 Baseline
Varje verksamhet måste ha en avgränsning i form av budget
och definierad slutpunkt. Det kan räcka med antingen budget eller slutpunkt. Det ena ger sig utifrån det andra. Med
en enkel algoritm kan man räkna ut antingen budget eller
kalendertid. För linjeverksamhet är det budgetåret som
gäller och dess budget. Verksamheten eller projektet behöver ha en periodiserad basplan, med minst upplösningen
kvartal men helst månadsvis. Det måste finnas en beställare med budgetansvar, en operativt ansvarig beställare
och en projektledare som ansvarar för genomförandet och
överlämning.

4 Projektets effektmål och krav på lösningens enablers
Själva anledningen till initiativet och det beslutade projektet
måste vara dokumenterad och förankrad. Styrgruppen och
övriga intressenter måste vara tydlig med vilka som är intressenter och deras ansvar och mandat. Det här måste vara
dokumenterat och accepterat tillsammans med beskrivning
av delmålen med deras acceptanskriterier. RACI-modellen är
till god hjälp här.

2 Resursplanering i projektet, gärna agil
Det måste finnas en upparbetningsplan för resursanvändningen uppdelad på de nödvändiga kompetenserna eller på
individer när det är möjligt. Vem som jobbar när eller vilka
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5 Ändringskontroll
När projektet lyckats formulera en komplett roadmap och
har definierade enablers och leverabler samt intressenter
måste fortsatta beslut bokföras. En rutin för projektets
ändringar och tillägg måste tillämpas. Här finns det väldokumenterade system för CCB hantering.
6 Kostnadsuppföljning

går till är utförligt beskrivet i metoden Resursledningshjulet.

Uppfoljning och dashboard
När det finns strukturer och ansvariga roller för de olika befattningar och projekten planeras transparent blir det meningsfullt med nästa steg. Att bestämma vilken typ av uppföljning som ska tillämpas är beroende på vem som ska ha
informationen. Det finns flera typer av diagram som passar
för olika sammanhang och även enkla trafikljusrapporter
som har sina tillämpningssituationer. Genom att bestämma
denna rapportering går det att ge tydliga instruktioner för
hur projektledare måste planera för att beslutad rapportering ska bli en realitet.

Projektet måste ha kontroll över alla planerade, beställda
och fakturerade inköp tillsammans med kostnaderna för
användning av resurser.
7 Risk management
Det är viktigt att projektledaren analyserar, värderar och
kommunicerar möjliga risker. Risker med stor sannolikhet
eller mindre med stora konsekvenser måste förebyggas.

Beslutsprocess
Nu kommer vi till ett besvärligt avsnitt som ställer högre krav
på tydlighet i organisationen. Det handlar ytterst om nya
arbetsuppgifter som inte ryms inom ramen för linjearbetet
och pågående projekt och som alltså kommer ställa krav på
resurser utöver det som är planerat. Det kan vara små uppdrag inom den egna linjeorganisationen eller större initiativ
som berör flera linjeenheter. Det finns även helt oplanerade
uppgifter som enbart tar enstaka timmar och som en enskild
medarbetare ska kunna besluta och leverera på egen hand.
Detta avhandlas i detalj i en styrmodell för initiativ.

Resursanvandning
Söker man en ”Silver bullet” är det ledning och styrning av
resurser man ska inrikta sig på. I detta skede av färdplanen
mot ett PMO kan man göra det med bra förutsättningar
och lyckat resultat. Det arbetet behöver dock en genomarbetad resursledningsmodell. Arbetet med resurserna måste
utmynna i en analys av resursanvändningen för att upptäcka överplanering eller underutnyttjande. När det finns
resurskonflikter måste dessa kunna undanröjas. Hur det
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Nyttorealisering
Hittills har det handlat om att hantera beslut om initiativ/projekt och resursanvändning på effektivast möjliga sätt.
Nu är det dags för att utvärdera om det också var rätt initiativ. Nyttorealiseringen börjar efter den fas av projektet
som kallas Hand Over. Här utvärderas vad som gjorts och
hur väl det stämmer med vad som man nu anser att man
har användning för. Detta sammanfattas även i det index
som visar hur lyckat projektet blev med avseende på
enablers och övriga leverabler. Modellen för hur Business
Case ska uppdateras för initiativets fortsatta utvärdering
förankras och uppföljningsperioden fastställs tillsammans
med hur utfallet ska mätas och presenteras. Efter förändringsarbetet med att införa ett projektkontor kan följande
mål och effekter förväntas vara uppnådda.

En tillämpad portföljindelning av projekt med tydligt
ansvar och ägande.

En anpassad process för planering av projekt.

En anpassad process för beläggning och uppföljning
av resursanvändning.

En anpassad styrmodell för initiativ och inprogrammerat schema för grindbeslut.
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En process för styrning av portföljens innehåll baserad på strategiska mål och ROI.
En process för prioritering av projekt och resurssäkring vid resurskonflikter.
Tidrapportering mot projekt och värdeskapande
linjearbete.
Transparent planering och uppföljning av projekt.
Process för progressrapportering och förankring av
projektens Objectives.
Redovisning av projekt med ett index för Lyckat
projekt.
Mätning av effektiv resursanvändning som verkningsgrad mot full tillgänglighet.
Relevant utbildade chefer i verksamheten, linjechefer, teamledare, projektledare, portföljägare,
etc. som förstår och använder informationshanteringen i systemet.
En fungerande och uppskattad projektkontorsfunktion.
Mätbar förbättring mot en baseline gjord vid uppdragets inledning och Gap-analys.

Forandringsledning och projektkontor
Story

N

också anlitat en konsult för att se över resurseffektiviteten och ge förslag till förbättringar.
För att få stöd och lite hjälp i sitt arbete har Helena
bett att få träffa Konsulten. Hon tror att han med sin
erfarenhet skulle kunna ge henne några idéer om hur
hon ska organisera arbetet i projektkontoret. Tidigare, i
det förra företaget, jobbade hon med en Excel-fil som
hon hade utarbetat på egen hand. Det hade gått ganska
bra till en början, även om det var jättemycket jobb och
en ofantlig mängd arbetstimmar som hade gått åt för att
få till den. Vartefter omfattningen och antalet projekt
ökade blev det svårare och svårare att använda Excelfilen som visade sig innehålla en hel del brister och direkta fel. Den här gången vill hon prova något annat.
När hon har gått runt och pratat med medarbetarna i organisationen så har hon märkt att det inte är helt
tydligt med ansvarsfördelningen. Vissa verkar vara rädda
att hon ska komma och ta över det som de betraktar

är Helena kom till företaget för att ta över ansvaret för projektkontoret förstod hon att det skulle
bli en del att göra. Till en början visste hon inte riktigt vad
hon skulle göra eller hur. Det fanns egentligen inte någon i
organisationen som hon kunde få hjälp och stöd av heller.
Det här så kallade projektkontoret visade sig vara en ganska
avsomnad verksamhet och ingen hade väl egentligen klart
för sig vad det skulle fylla för funktion. Ledningen hade en
ambition att förbättra projektverksamheten och trodde att
ett projektkontor med en ny chef skulle ta hand om det.
Helenas första tid går åt till att försöka bilda sig en uppfattning om hur man jobbar med projekt i det här företaget.
– Det här är ganska spretigt konstaterar hon. Jag förstår att
de känner ett behov av att göra något. Det är inte lätt att
följa upp, eller ens hitta projekten och det verkar finnas sådana som mer är att betrakta som uppdrag, alltså lite mindre
projekt, och sedan lite varierande storlek.
I samband med att Helena anställdes hade ledningen
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– Jag trodde väl det! Helena har träffat Konsulten. Hon
hade förklarat sin situation för honom och också berättat
om sina erfarenheter med Excel. Konsulten hade nickat
instämmande hela tiden.
”Ditt företag har anlitat mig för att genomföra en förändring i organisationen som ska förbättra resurseffektiviteten inte bara i projektarbetet utan i hela företaget. Jag
kommer att föreslå att de inför en modell för Operations
Excellence, och en metod för att styra initiativen från idé till
utvärdering.” Så hade Konsulten sagt. Han hade också sagt
att nya arbetssätt alltid tar tid att införa eftersom alla i organisationen måste lära sig att arbeta på ett nytt sätt. ”Men
det finns möjlighet att snabba på den processen. Man ser
till att resultatet av det nya arbetssättet syns på ett tidigt
stadium. När chefer och projektledare snabbt ser fördelarna så ökar viljan att använda den nya metoden”.
Konsulten hade hållit med henne om att hon skulle
behöva ett verktyg för att kunna sköta projektkontoret på
ett långsiktigt sätt. ”Man vill ju undvika att det går som
förra gången. Projektkontoret måste ses som en funktion,
inte som en organisatorisk enhet” hade han sagt och fortsatt: ”Du behöver också ett beslutsstöd för projektkontoret.
Då kommer du att uppfylla målet om förbättringar i projekt-

som sina ansvarsområden.
Hon skulle, utöver att få sitt eget ansvar helt utrett,
också vilja införa någon slags metod eller system för att
kunna ha koll på projekten och göra sitt jobb så bra som
möjligt. Samtidigt oroar hon sig för det motstånd som
hon kommer att möta. ”Kultur äter strategi till frukost”
brukar det heta och Helenas kollegor i nätverk brukar
sucka tungt över svårigheter de möter. Men Helena tänker på hur det var när det kom en vikarie till klassen. Den
vikarie som var orädd och professionell fick inga problem
medan andra lämnade klassrummet med gråten i halsen.
Helena brukar delta i nätverket för Förändringsledare hos Dataföreningen och är styrkt i sin uppfattning att
hennes jobb under uppbyggnaden till stor del är en förändringsledningsuppgift. Den måste gå hand i hand med
facilitering som innebär en handledning. Här gäller det att
se upp. Hjälper man till för mycket och gör jobbet åt dem,
kommer det att gå illa och man blir syndabock i stället.
Hon känner sig trygg med att hon kommer klara av sin
uppgift. I synnerhet genom att Konsulten som företaget
lyckats engagera vet hur man leder förändring och skapar
ett nytt jämviktsläge på en högre nivå av operativ effektivitet.
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nation av utbildare, facilitator och coach. När hon oroat sig
för kostnaderna och vad ekonomichefen skulle säga hade
Konsulten förklarat att det inte blir så kostsamt. Varje chef
och projektledare behöver bara träffa Konsulten några
gånger i ett par timmar först för att lära sig tekniken och
sedan för att bli van. Kanske fem till sex korta möten under
en period av fyra till fem månader. Och förresten så kostar
det nog mer i ineffektivitet och uteblivna intäkter att fortsätta som nu.
Helena känner att det här bär och kommer att bli roligt. Hon ser framför sig hur hon berättar om hur man framgångsrikt arbetar som projektkontorschef och förändringsledare för sina kollegor i nätverket.

genomförandet och resursanvändningen kommer att bli
effektiv”.
Så hade han faktiskt sagt. Det kommer att ta lite tid
och det kommer att ske gradvis. Om jag kan få ledningen
att acceptera att det behövs en modell, och ett verktyg, så
kommer det att gå. Det är ett bra sätt att avgränsa ansvarsområdena också. Jag hoppas att de beslutar sig för Konsultens modell och ber honom axla rollen som förändringsledare. Svårigheten ligger ju i det, det vill säga själva förändringen. En modell och ett verktyg – hur bra de än är och hur
bra som det är förankrat och diskuterat, så utgör de ändå
bara enablers, möjliggörare på ren svenska. Dessutom
måste det finnas en förändringsledare som är en kombi-

”Projektkontoret är navet för transparens i projektverksamhet och resursanvändning.
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Forandringsledning och projektkontor
Fakta
Forandringsledning och Dataforeningen i
Sverige

yckas med effektivisering

Varför misslyckas många initiativ till effektivisering av arbete i och genom projekt? Det läggs ofta ner omfattande resurser på utbildning och att utveckla modeller
och processer. Den felande länken är kanske att det saknas
en medveten satsning på förändringsledning? Man startar
ett projektkontor, utbildar i processerna och projektmodellen, skaffar en programvara och utbildar några användare. Sedan händer inte mycket. Projektkontorets personal
som har lite bättre koll på processer och system gör misstaget att börja hjälpa till, dvs göra uppgifter som ingår i projektledares och chefers uppgifter. Detta är ett ödestiget
misstag! Förändringsledaren måste se till att arbetet görs i
de roller och av de befattningar som ska finnas i sammanhanget. På samma sätt som en ekonomisk revisor aldrig
själv gör något i en klients bokföring måste projektkontorets personal lära ut hur befattningshavaren ska arbeta i
och ta ansvar för sin roll. Förändringsledning får heller inte
förväxlas med projektledning.

Nätverket, Dataföreningen i Sverige, har tagit fram följande ställningstagande för sitt arbete med förändringsledning inom nätverket. Målgrupp för nätverket är de
som arbetar med förändringsledning ur verksamhetsperspektiv i samband med IT-projekt.
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Metoden ADKAR och förändringsledning
Den vanligaste frågan de flesta ställer sig efter att en första
nyfikenhet har lagt sig är: ” Vad vinner jag på det här?”
ADKAR-modellen är väldigt tydlig med att varje person
måste förstå varför en förändring är nödvändig. Nästa naturliga fråga är då rimligtvis om det ändå är värt besväret
att lära sig ett nytt sätt att arbeta, alternativet är att kanske
bli uppsagd. När man förstår att det bara finns ett alternativ och bestämt sig för att det är bra, är man beredd att ta
till sig kunskap och färdigheter. Då behöver det finnas
enablers i form av ett IT-stöd och en närvarande tränare så
att individen blir framgångsrik. Slutligen behöver individen
bli bekräftad med att jobbet görs på rätt sätt och att chefer
”ser” dem och noterar det. På sätt och vis har behovet av
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det inte ändrats sedan vi gick i småskolan, den stränga läraren som gav beröm bara när man gjort läxan var alltid den
mest uppskattade. Inte den snälla man kunde lura, men
heller inte lärde sig något av.

eftersom förändringar kräver ny kunskap och träning. Förändringen behöver även ta en viss tid för att sprida sig genom organisationen. Genom att tidigt skapa synliga resultat
och tillämpa Learning by doing kan chefer och projektledare direkt se värdet av det nya sättet att arbeta. Man hinner upptäcka fördelarna och blir van redan efter några upprepningar med kunnigt stöd.
Det är definitivt en utmaning att vara effektiv i det
arbete som det innebär att införa ett projektkontor och
utveckla organisationen och dess roller. Utmaningen är att
åstadkomma en markant förbättring med en kvarstående
effekt och en linjeorganisation som hittar ett nytt jämviktsläge. En erfaren Förändringsledare är oftast nödvändig
för att facilitera chefer och ledare att tillämpa nya arbetssätt och verktyg. När målsättningarna är uppnådda och

Inforande av Beslutstod for Projektkontor
Att införa ett beslutstöd för projektkontor och nå målsättningen med ett förbättrat projektgenomförande och effektiviserad resursanvändning är ett omfattande förändringsarbete. Det är vanligtvis en långsiktig uppgift där effekten
inte syns förrän efter en lång tid och då en inledande entusiasm hunnit ebba ut. Talesättet ”Kultur äter strategi till
frukost” antyder behovet av ett tillvägagångssätt som tar
hänsyn till detta. Införandet av ett nytt arbetssätt tar tid

Acceptansen växer gradvis inom organisationen
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organisationen ska vidmakthålla det nya jämviktsläget kan förändringsledaren dra sig tillbaka.

”Förändringsledning med ett
transparent beslutstöd lyckas
bättre.

Kartan som visar uppgiften
Så här kan en karta se ut som redovisar uppgiften för
förändringsledning vid införande av ett projektkontor. På ena axeln återfinns de funktioner som ska tas i
bruk. På den andra axeln visas alla roller som är inblandade med en förändringsledning som ger stöd till
rollerna att fullgöra sina uppgifter efter det nya paradigmet.
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Kapitel 6 Rapporter och transparens
Medarbetarens planering och rapportering
Story

T

Kort sagt så är Jocke en kreativ och engagerad medarbetare som gärna arbetar med de uppgifter han fått, men de
administrativa uppgifterna är inte hans starka sida och de
har en tendens att bli liggande.
Idag ska Jocke ha ett möte med sin teamledare. Han
anar att det inte kommer bli något särskilt positivt möte.
Jag får väl ligga lite lågt och höra vad hon vill, men jag ska
ta tag i rapporteringen bara jag blir klar med det jag håller
på med just nu.
Prick klockan 14 knackar han på hos sin teamledare
som brukar kallas Fia. Hon sitter upptagen i ett telefonsamtal, men vinkar att han ska komma in. Hon avslutar samtalet och vänder sig mot Jocke. – Hej vad bra att du kunde
komma. Jag vill att vi ska prata lite om rapportering och
planering. Jag vet att du ligger lite efter med de sakerna
just nu och jag tror att vi ska kunna komma tillrätta med
ganska enkelt. Vår ledningsgrupp har anlitat en konsult för

idrapporteringen är ett gissel! Det tar alltid så
lång tid och så är det så svårt att komma ihåg
exakt vad man har gjort och hur mycket tid som gick åt. Jag
jobbar ju hela tiden för fullt med mina uppgifter. Tidrapporteringen tar bara upp tid i onödan.
Jocke är en mycket engagerad medarbetare som går
in med själ och hjärta i sitt jobb. Det kan bli många timmar
framför datorn och inte sällan sitter han kvar långt efter att
alla andra har gått hem eftersom han vill slutföra något.
Han tycker inte att det spelar så stor roll och förstår inte
alltid varför kollegorna, i alla fall vissa, är så petiga med
tiden. Han är medveten om att tidpassning inte är hans
starkaste sida och att han ibland har en tendens att vara
tidsoptimist. Det kan bli lite sena mornar ibland men tiden
går ju så fort, särskilt på mornarna. Jocke är också en social
person som gärna pratar bort en stund med en kollega.
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att se om vi kan utnyttja våra resurser mer effektivt. Konsulten som vårt företag har engagerat för resurseffektivisering sa att det kan finnas många skäl till varför tidrapporteringen skjuts upp eller inte blir av. Han sa att det finns hinder av olika karaktär och att de kan vara såväl tekniska som
mentala. Fia fortsätter: – För din del Jocke tror jag det är
lite av båda delarna.
Tveksamt nickar Jocke instämmande. Han tycker ju
rapporteringssystemet är för detaljerat och krångligt. Dessutom fungerar inte alltid inloggningen som den ska. Det
går väldigt långsamt och Jocke blir otålig och lite stressad
av det. Han förstår inte heller vad redovisningen fyller för
funktion.
Fia ser att han förstår vad hon har sagt. – Ansvaret för
att både planering och rapportering fungerar ligger i första
hand på mig och på ledningen. Jag har inte varit tydlig med
hur mycket nytta det gör om det fungerar. Inte minst för
att jag kan följa upp på ett bra sätt.
Men jag får inte glömma att säga att Konsulten också
betonade att det inte är fråga om någon anpassad redovisning som inte stämmer med verkligheten utan visar ett
önskat scenario. Det kan ju vara så att vissa medarbetare
vill dölja eller inte visa något. Det finns medarbetare som
inte vill redovisa att man lagt för lite tid eller att man har
lagt för mycket tid på något. Man vill ju redovisa enligt

plan, men så ser verkligheten inte alltid ut.
Jocke känner sig anklagad. Han har inget att dölja och
han verkligen inte att hans chefer ska tro det. Fia skyndar
sig att tillägga: – Jag menar inte att du har något att dölja.
Men jag vill att du ska förstå att rapporteringen är bra och
fyller en funktion. Man kan se hur mycket tid som behöver
läggas framöver för att uppgifterna ska bli klara inom sin
tidsram.
Det gör att Jockes motivation inte är på topp. Han ser
inte poängen med det som han upplever som tidsödande
och onödigt.
- Nu kommer vi till det som tror du kommer gilla. Vi
inför en modell för planering och rapportering som innebär
att det blir mycket enklare för dig och dina arbetskamrater.
Du kommer att rapportera direkt mot projektet du arbetar i
och du kommer inte behöva redovisa hur du har fördelat
tiden på olika aktiviteter. Du och jag kan planera hur du ska
jobba, per vecka och vi behöver inte planera längre fram än
vad du kan överblicka, det vill säga bara drygt en månad
framöver. Vad tror du om det?
Jocke känner sig bättre till mods. Ett enklare system
skulle underlätta och det här låter ju jättebra. Fia är verkligen en bra chef tänker han när han lämnar hennes rum. De
har bokat in tid redan nästa dag för att gå igenom planeringen och rapporteringen enligt den nya modellen.
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Medarbetarens planering och rapportering
Fakta

M

edarbetare vill vara delaktiga, inte styrda. Existerande system baserade på arbetsnedbrytning och tidrapportering fungerar i allmänhet inte i bredare
användning. Det behövs ett enklare program som passar
bättre ihop med hur dagens medarbetare ser på sin roll
som delaktig, inte underställd.
Dagens generation som nu kommer ut i arbetslivet
ställer sig positiv till att planera sin tid och vill att det ska gå
fort och lätt och att planera och att planerna inte ska vara
för detaljerade. Nu för tiden bestämmer man att man ska
ses, men inte så detaljerat när och var – det löser sig.

tillsammans med respektive projektledare. Linjechefen ser
till att arbetstiden blir fullbokad, men vem har lust att stå
utanför och inte vara med på viktiga arbeten. Den långsiktiga planeringen är inte på aktiviteter utan att delta i projekten och rapporteringen samma sak. I princip rapporterar
man bara att man deltagit. Däremot ska man planera att
vara tillräckligt aktiv på rätt projekt. Grundtanken i sudoku-

Enkel planering for individen
Det räcker normalt att planera sin delaktighet som en insats per månad. Den bokningen sköts av individens chef
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Enkel rapportering

planeringen och Critical Chain är att det finns en buffert
och att planeringen på alla ledder ska gå jämt ut. Tack vare
konstruktionen med resurskontrakt kan man hålla reda på
att tid används i rätt omfattning och som planerats. Men
även att återstoden av insatsen för varje projekt blir gjord
inom överenskommen tidsram. Detta underlättas genom
att varje person ges återkoppling med hur många timmar
som återstår och vilken beläggning som det innebär under
den återstående tiden.

Varje individ rapporterar direkt mot projektet och behöver
i rapporteringen inte ange hur tiden fördelats på olika aktiviteter. Genom att använda tekniker i Scrum och DSDM
tillsammans med Earned Value Management får man ändå
en väldigt god uppfattning om effektivitet och hur man
håller tidplanen i projektet. Indirekt kan man även avläsa
fördelning på olika arbetstyper eller kompetensområden
genom att varje resurskontrakt kan knytas till en roll i varje
projekt, eller att varje projekt ges det antal arbetstyper att
fördela tiden på. Det är naturligtvis inget som hindrar en
mer granulerad rapportering, men erfarenheten visar att
man bör låta bli. Det extra arbete som detta innebär är
sällan värt besväret och olägenheten samtidigt som kvalitén på rapporteringen tenderar att sjunka.

Veckoplaneringen
Individen behöver faktiskt enbart planera några veckor i
taget på de olika Teamwork man jobbar i. När arbetet sker i
avgränsade sprintar eller timboxar räcker det med att planera arbetsinsatsen eller snarare att man ska delta under
återstående veckor för innevarande sprint och veckorna för
den påföljande. För deltagandet i projektet för resten av
dess genomförande är det tillräckligt med den bokning per
månad som redan gjorts. Reglerna i resursledningshjulet
tillåter inte oplanerade reserver. Har projektledaren reserverat en medarbetare för sitt projekt måste man ange när
den medarbetaren ska arbeta med projektet. Däremot behöver man inte specificera med vad.

”Genom att tidrapportera
kan du visa att ditt jobb är
gjort 
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Story
som hade positiva nyheter när det gällde just hans tidrapportering. Hon berättade att företaget skulle införa en modell för planering och rapportering som innebär att det blir
enklare att tidrapportera. För Jockes del skulle det innebära
att han kan rapportera direkt mot projektet han arbetar i.
Det betyder dessutom att han inte behöver redovisa exakt
hur han har fördelat tiden på olika aktiviteter längre. Det
blir så mycket enklare på det sättet. Han tycker det är strålande eftersom rapportering på aktiviteter har varit ett
stort bekymmer som fått honom att tveka och skjuta upp
rapporteringen. De projekt han ska rapportera på dyker
upp i tidrapporteringens lista där står till och med hur
mycket som är kvar att rapportera i veckan och hur mycket
ytterligare tid han har på sig för att göra klart resten av
åtagandet. För flertalet projekt räcker det. Maria är den
enda projektledare som vill ha mer detaljerad rapportering
för vilken typ av arbete som gjorts och hon har därför lagt
in en lista med arbetstyper till projektet som visas vid
tidrapportering. Men det är för att kunden betalar olika
timtaxor för utveckling och projektledning. Och möten betalar man inte alls för. Det är visst något om att inte belasta

å olika ställen i företaget, vid olika arbetsplatser
och olika skrivbord sitter vid samma tidpunkt tre
teammedarbetare och funderar över sin tidrapportering.
Framför en dator sitter Jocke. Han har inte riktigt insett
värdet av tidrapportering utan tycker att det är bortkastad
tid som han kan lägga på annat.
I ett annat rum sitter Anna-Maria. Hon har länge varit
lite missnöjd med att det inte riktigt syns hur mycket tid
hon lägger ned egentligen på olika arbetsuppgifter. Hon
jobbar både med underhållsuppgifter i linjen och med projektarbete. Ofta blir det ungefär 50/50 fördelning.
I det tredje rummet, som egentligen är ett litet kontorslandskap, sitter Leffe. Han tillhör IT-gänget och är expert på bland annat IP-adresser. Han blir ofta kontaktad av
olika kunder som behöver hans hjälp i någon timme eller
så. Det tycker han är lite svårt att hantera när det kommer
till tidrapporteringen. Det händer också att han, liksom
Jocke, lånas in eller anlitas av andra projekt och behöver
göra tidrapporteringen mot det.
Jocke har nyligen haft ett samtal med sin teamledare
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budgeten. När Jocke markerar tiden från 09:12 till 11:45 i
den nya visuella kalendervyn ska han först välja projekt och
sedan välja arbetstypen projektledning. Han kan skriver
också att mötet var ett CCB så att det framgår att det verkligen varit projektledning eftersom han angav det som arbetstyp. Han tycker anteckningarna blir som en logg över
veckorna som visar att han verkligen gjort rätt för sig.
Anna-Maria jobbar med att korrigera CR-rapporter på
två olika produkter. För det ena uppdraget har kunden
gjort à conto-inbetalning till en timbank. Det räcker att hon
rapporterar tid på uppdraget men till varje tidrapporteringspost fyller hon i CR numret i kodfältet. Katarina, ekonomichefen har berättat att kunden är nöjd med redovisningen av hur timbanken används och att det numera aldrig är problem när de måste göra nya à conto inbetalningar.
På det andra uppdraget är det större förbättringsåtgärder åt olika kunder och det finns också en tidsuppskattning. Vid tidrapporteringen räcker det inte med att bara
välja rätt uppdrag. Hon ska även ange vilken förbättringsåtgärd hon arbetat på från uppdragets roadmap och dessutom ange arbetstyp. Kunden använder Earned Value Management för att följa upp och utvärdera uppdraget. I början
kände hon sig påpassad när de återkopplade hur hon presterade men nu känner hon sig i stället professionell när

hon kan pricka av i dess roadmap som planerat i rätt tempo
och att budgeten håller. Hon tänker på det som Konsulten
sa om att man inte behöver överträffa kundens förväntningar och det har lyft pressen från henne att hela tiden
överprestera och jobba över utan att rapportera.
Leffe å andra sidan tycker inte att tidrapporteringen i
sig är så besvärlig. Det som ställer till det för honom är alla
småuppdrag inom supporttjänsten som dyker upp och som
måste debiteras någon kund. Allt som oftast blir det inte av
att han rapporterar de där extra supporttimmarna eftersom det är lite krångligt. Nu har det blivit enklare. Han jobbar på 24/7-supporten och planerar all sin tid på Stand By.
Företaget vill veta hur mycket tid som är Stand By men vill
ändå få betalt för småuppdragen som dyker upp. Med den
nya kalendervy-rapporteringen har det blivit enkelt. Han
markerar närvaron som Stand By på sina arbetspass och
gör uppehåll för rasterna. Det fixar arbetstiden. När det
dyker upp ett samtal eller mail med önskad åtgärd, markerar han mellan vilka klockslag jobbet görs och väljer det
assignment som inte ger arbetstid men som har de debiteringskonton som ska användas. Där finns en lista med
kundkonton och han väljer det som ska belastas. Om det är
en ny kund ber han kunden om personnummer eller organisationsnummer och ett namn på den som ringer. Fakture-
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tycker att det blivit enkelt nu när de enbart behöver registrera sin närvaro och därmed arbetstid på sitt assignment som heter Hightech lösningar och sedan markerar i den visuella kalendervyn under vilka timmar de arbetar med en specifik lösning i något projekt och vilket roadmap-item det är. De förstår inte riktigt hur systemet arbetar men när de planerar tid för nästa sprint kan de avläsa
hur mycket tid som ska planeras beroende på hur många
veckor den löper över. De slipper till och med rita sin burndown diagram själva. Det gör systemet och visar hur de
arbetar jämfört med planerad burnrate och verkligt arbete.
De är inte lika förtjusta i EVM rapporten som gör att de inte
hinner spela nätpoker så mycket längre.
Alva, som är en av projektledarna som använder IPteamet, brukar komma förbi och diskutera lösningarna
ibland och berättar hur nöjd hon är med deras rapportering
som gör att hon har full koll på ekonomin och progress tack
vare att de markerar när de arbetar med hennes uppgifter.
Hennes uppföljningar är alltid uppdaterade och Helena på
projektkontoret kan gå direkt in i projektets dashboard och
ha en aktuell bild av projektet. Förut fick Alva ägna både en
och två kvällar före PULS-mötena med sura kommentarer
från sin sambo till följd.

ringssystemet ordnar fram adressen och skickar fakturan.
På fakturan kommer det att stå mellan vilka klockslag arbetet gjordes och uträknad debiteringstid och kostnad. Leffe
tycker att det är rättvist att Cicero IT support som inte tar
hand om kunderna blir debiterade när deras kunder ringer
och får hjälp av Leffe.
Leffe lyssnar ibland till diskussionerna i det agila teamet för test av IP-lösningar. Förut var de utspridda på flera
projekt och var ensamma med sin kompetens. De blev väldigt splittrade eftersom det inte är så mycket jobb hela
tiden i något projekt. Dessutom behöver de hela tiden
fråga varandra eftersom utvecklingen går så fort att ingen
själv kan vara uppdaterad på allt. Sedan Konsulten kom och
introducerade det nya synsättet på att arbeta i projekt
ökade både arbetsmotivationen och produktiviteten markant. Det bildades ett assignment för Hightech lösningar
med olika Teamwork i vilka specialister samplanerar sitt
deltagande efter det aktuella behovet. Teamworket för IPlösningar har tre personer knutet till sig och de planerar 40
procent av sin tid till Teamworket för IP-lösningar i assignmentet för Hightechlösningar. De ser till att planera så
att de jobbar i Teamworket samtidigt och betar av från sin
Backlogg. De arbetar fortfarande med en Kanban-tavla och
gula klisterlappar, men registrerar förstås i systemet. De
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vill man kunna ta rätt betalt för tjänsteproduktionen och
det gör man timme för timme även vid fasta kontrakt.
Tjänsteproduktion är det värde som skapas per timme av
en individ som använder sin tid och kompetens med avsikt
att skapa värde för en beställare vid arbete i linjen eller i
ett projekt även om det inte alltid ser ut så. Här är en avgörande skillnad mellan traditionell produktion vid ett lö-

ppföljning av arbetstid tillhör kärnverksamheten
och är av centralt intresse vid ett effektiviseringsarbete och det som kallas PSA system, Professional Services
Automation. SofT™ Initiative Management Model (IM2) har
en utformning som tillåter en hög grad av flexibilitet och
man kan välja detaljeringsgrad för uppföljning och debitering. Förutom att följa upp hur arbetet mot planer utförts
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pande band eller en arbetsstation och tjänsteproduktion. I
det förra fallet skapas värde när material sammanfogas
eller bearbetas. Vid tjänsteproduktion räknas all tid som
ägnas att skapa värde för en beställare inom ramen för
kalkylen. Härav följer att överproduktion (mer än kalkylerat) som enbart syftar till att överträffa kundens förväntningar inte skapar värde utan bara bidrar till slöseri med
resurser. Att överträffa kundens förväntningar till en kostnad som inte betalar alla timmar är således motsatsen till
Lean. Att uppfylla kundens förväntningar är rätt kvalité. För
att tillämpa PSA behöver man kunna registrera arbete på
varje sätt som gör det möjligt att tillämpa de produktionsprocesser som ett företag vill använda och sedan behöver
arbetet kunna översättas till en kostnad uttryckt i lämplig
valuta. Översättning av en rapporterad timme till en peng
kan ske utifrån ett antal möjliga scenarier. Beteckningarna
refererar till IM2 och tariffer har också brytpunkter och
gäller från angivet datum.

Individen har en kostnadstariff som utgör ersättningen till resursens organisationsenhet.

Individen har en generell tariff som tillämpas vid
debitering mot ett assignment.

Individen har skilda debiteringstariffer för varje roll i
tjänstekatalogen som individen kan axla.









Ett assignment har en generell tariff oavsett individ
eller en tariff för varje resurskontrakt.
Ett assignment kan ha arbetstyper med generell
tariff oavsett individ eller en tariff för varje resurskontrakt.
Individen kan ges en specifik debiteringstariff gentemot varje arbetstyp i projektet.
Tidrapportering för arbetstid kan göras på ett assignment och rapportering av debitering kan speglas
på ett annat assignment genom att ansätta en länk
per arbetstyp till ett annat assignment och arbetstyp.
Ad Hoc rapportering genom att vid tidskrivning på
ett generellt assignment ange en kod som refererar
till en kund för debitering av tid som markeras i en
kalendervy.

Ytterst handlar det om att se tjänsteproduktionen som ett
värdeskapande arbete, timme för timme vid kunddebitering eller en investering av de utförda timmarna som planerat i ett projekt. Processen IM2, portföljstyrning och SofT™
Resursledningshjul med sina processer ger förutsättningarna för en väldigt transparent verksamhet och därmed högt
utbyte av investeringen i tjänsteproducerande resurser.
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2.

Kostnadstariff är vad projektet betalar linjen
1.

2.

3.
4.

En individ kan ges ett resurskontrakt på ett assignment utan att någon tariff sätts på resurskontraktet. Då kommer den kostnadstariff som finns i
resursens egna egenskaper användas.
Kostnadstariffen är vad projekten betalar till linjen
för att använda resursen och motsvarar en självkostnad.
Kostnaden har ett startdatum med ett timpris som
avlöses vid nästa datum och nytt timpris.
En konsult som engageras till ett projekt blir det via
en linjeenhet. Konsultens timkostnad kommer då att
utgöra den kostnadstariff som projektet betalar till
linjen som i sin tur betalar konsulten.

3.

4.

Debiteringstariff är vad projektet kostar kunden.

En resurs som har ett resurskontrakt mot ett assignment
skapar en projektdebitering som utgör det värde som kunden debiteras för.
1.

Varje assignment har en defaultdebitering i form en
generell tariff med ett startdatum och timpris som
gäller fram till nästa datum och timpris.
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Ett assignment med definierade arbetstyper kan sätta
en unik tariff för tid som skrivs mot arbetstypen och
denna tariff ersätter då defaulttariffen.
För varje person kan en unik tariff anges i resurskontraktet mot ett assignment. Antingen anges en generell tariff för resursen eller en tariff per arbetstyp för
det assignment som resurskontraktet avser. Finns det
en tariff i resurskontraktet överrids den som anges i
assignmentet i punkterna 1 och 2.
Arbetspassdebitering tar hand om uppdykande
småuppdrag som kan vara helt oplanerade och till
och med saknar en kund/leverantörsrelation sedan
tidigare att relatera till. Detta förutsätter en tidrapportering med postindelning som t.ex. görs i en kalendervy. Arbetstiden redovisas mot ett assignment
som utgör tjänsten, t.ex. Support eller Stand By. För
att redovisa Ad hoc uppgiften markeras det tidsintervall som motsvarar arbetspasset. Sedan väljs ett assignment som motsvarar tjänsten eller ett kunduppdrag. I den post som läggs till görs en textkommentar
med en referens, som kan vara personnummer eller
organisationsnummer för en ny kund eller annan tidigare använd referens.

Generell resurs och roll debitering
I stället för att ange tariffen i assignment eller resurskontrakt kan man använda en enklare modell som utgår från
rollen eller individen eller både och…..
1.
Individen ges en generell debiteringstariff som används när ett assignment saknar angivna tariffer.
2.
Resursen kan ha en tariff specificerad för varje roll i
habitatets tjänstekatalog. Då måste en roll anges i
resurskontraktet för varje assignment.
3.
I tjänstekatalogen anges en debiteringstariff för
varje roll.

Sammanfattning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Generell assignmenttariff
Per assignment och arbetstyp
Per assignment, per arbetstyp och per resurs
Per assignment och per resurs
Per roll i tjänstekatalogen
Per roll i tjänstekatalogen och per resurs
Per resurs
En debiteringskod för en tidrapporteringspost

Trafikljusrapporten—RAG-rapporten
Story

F

ljus för att få grepp. Nu ångrade han sig. Nu känns det som
det inte skulle kunna bli för enkelt.
Han bestämmer sig för att ringa sin kompis och boka
in en ny golfrunda. Då skulle han kunna leda in samtalet på
projekt igen och ta reda på hur det funkade med den där
trafikljusrapporteringen.
Innan han hann göra det ringde Konsulten de hade
anlitat för att få hjälp att optimera företagets effektivitet.
Konsulten är ju expert på initiativ- och projektstyrning. Han
borde väl ha någon idé om vad man kan göra. Det visar sig
att Konsulten, som hade ringt för att höra om Erik hittills
var nöjd med hans arbete, hade en hel del att säga om trafikljusrapporteringen och också om annan rapportering.
– Du har tur hade Konsulten sagt till honom i telefonen. Med den nya modellen ni inför nu så kommer det att
bli väldigt lätt. Konsulten hade sagt att rapporteringen i
modellen är utformad så att den genereras automatiskt ur

öretagets Vd Erik är frustrerad. Nu har han ägnat
alldeles för lång tid åt att försöka förstå alla pilar
och grafer som ska visa hur de olika projekten går. – Jag
brukar inte tycka att jag är dum, men jag fattar faktiskt inte
mycket av det här. Det kan väl inte ens vara nödvändigt att
det ska vara så krångligt. En liten konspirationstanke smyger sig in i hans tankegång. Det kanske är så det är. Om
man inte kan förstå och tolka informationen om hur de
olika projekten går så går det ju inte att kritisera projektledarnas arbete. Han minns plötsligt ett samtal han hade haft
efter golfrundan med en gammal studiekompis nyligen.
Han hade väl inte lyssnat helt uppmärksamt, men kompisen hade pratat om hur de använde ett ”trafikljussystem”
för projekten på det företag som han var Vd för.
Erik hade tänkt att trafikljus lät så förenklat och att
det var bättre att få mer detaljerad information om projekten. Han hade undrat om det räckte med rött eller grönt
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projektledare inte vill visa att projektet inte går så bra. Man
kanske inte klarar av att leverera enligt plan eller riskerar
att överskrida sin budget. Som projektledare hoppas man
kanske att det kommer att lösa sig och vill inte att ledningen får ögonen på att man klarar projektet och att det finns
problem. I värsta fall kanske man blir av med jobbet och då
är det väl bättre att jobba vidare, mörka lite, och hoppas att
det ordnar sig. Att man kan hämta upp i tid.
Konsulten hade betonat att det förstås är möjligt att
redovisa avvikelser, både godtagbara och icke godtagbara.
Det kommer alltid att uppstå avvikelser i projekt. Det gäller
att lära sig att göra en avvägning från fall till fall. Avvikelser
kan vara okej om det till exempel är ett projekt som är i
början, eller inte okej alls om projektet är i sitt slutskede.
– Okej, det där låter ju bra, det bästa ur två världar. Jag ska
nog boka in den där golfrundan med min gamla kompis när
vi har modellen på plats och berätta för honom hur bra det
bli.

projektens normala planering och uppföljning. Det innebär
att de rapporter som genereras inte är subjektiva och inte
lämnar något utrymme för enskilda individers bedömning.
Det blir alltså inga subjektiva rapporter. De baseras uteslutande på fakta som alltid finns tillgänglig i verktyget. Med
dartdiagram visas det verkliga faktabaserade utfallet i varje
projekt. Erik förstår inte riktigt men vågar sig på att fråga –
Men vad ska man då ha trafikljusen till? – Jo vid projektredovisningarna som kallas PULS-möten har varje projektledare två minuter på sig att redovisa status på sitt projekt.
Då kommer RAG-rapporteringen till pass. Projektledaren
kan framför allt redovisa rött när man vill påkalla hjälp från
de chefer som ska vara där. De som använder pulsmetodiken brukar säga att man ska omfamna avvikelser. Det är väl
att ta i, men det är inte bra att försöka dölja dem. Vi chefer
har ju en viktig uppgift i att stötta våra projektledare .
Konsulten hade sagt att det ofta är svårt att få en tydlig bild av ett projekt som pågått ett tag. Trafikljusen, eller
RAG-rapporteringen, som den också kallas har kommit till
för att ledningsfunktionerna har svårt att formulera hur en
tydlig och klar rapportering ska se ut. Man vet inte och har
ofta inte någon erfarenhet. Tyvärr vet inte projektledarna
det heller. En annan nackdel med RAG-rapporteringen är
att den blir väldigt subjektiv. Det kan vara så att man som

”Trafikljus är bra vid
PULS-möten, men ersätter
inte projektredovisning
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Trafikljusrapporten—RAG-rapporten
Fakta

K

RAG — Red, Amber, Green

valitetssakra projektet med transparent redovisning

fritt fram. Bakgrunden till RAG rapportering är svårigheten

Det är ofta förbluffande svårt för en utomstående att få en
tydlig bild av ett projekt som pågått ett tag. När projektet
startas finns det oftast en planering för att kommunicera
genomförandet till projektmedlemmarna. Alltför sällan är
utformningen av planer gjorda i syfte att förmedla ett projekts framsteg för en styrgrupp eller ge intressenterna en
tidig förvarning när ett projekt har problem och avvikelser.
Konsekvenserna av denna brist blir ofta kraftiga förseningar som utan att förebyggas smyger sig på dag för dag .
RAG står för Red, Amber respektive Green och anspelar på funktionen som trafikljus för att reglera trafiken.
Fast här blir det ju tvärt om. Trafikljus ska ju reglera trafiken – det är ju inte bilarna som ska tala om när de vill ha

för en ledningsfunktion att tydligt tala om hur de ska få en
transparent rapportering. De vet helt enkelt inte och nöjer
sig därför med en skärv. Ett annat problem är att många,
kanske till och med de flesta projektledare inte heller vet
det. De kan göra planer för aktiviteter etc. i projektet men
det blir för detaljerat för en ledningsfunktion som snabbt
behöver bilda sig en uppfattning. Då väljer man att låta projektledaren tolka utfallet av sitt projektledningsarbete själv
och uttrycka det i trafikljusens färger. Denna bedömning görs
sedan på några lättfångade områden som budget, tidplan,
milstolpar och risker. I den bästa av alla världar är en sådan
rapportering uppriktig om än med brister. Och att de chefer
som är berörda genast träder in och hjälper till att lösa pro-
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blem som indikeras av en röd signal. Men inte sällan anpassas budskapet till den rådande kulturen. Erfarenheten av
att vara uppriktig med att berätta om problem är att projektledaren är besvärlig, inte så kompetent eller så förminskas problemet och ignoreras budskapet.
I modellen SofT™ är informationen utformad så att
rapporteringen till projektets intressenter och chefer automatiskt ska genereras ur projektets normala planering och
uppföljning. Den vanliga redovisningen med trafikljus baserad på subjektiva bedömningar ersätts med faktabaserad

information som alltid är tillgänglig och redovisas med intuitiva grafer. Det går förstås att baserat på fakta redovisa avvikelser klassade som godtagbara eller ej. Dock måste bedömningen väga in i vilket skede ett projekt befinner sig. Ett projekt som har lång tid kvar kan ha stora avvikelser utan att
det oroar och sådana som borde vara i slutskedet enligt plan
får inte uppvisa några avvikelser alls.
Med ett dartdiagram får man transparens istället för
godtyckliga bedömningar. De relaterar sällan till fakta utan
baseras på subjektiva bedömningar och ibland finns det en
dold agenda.

Dartdiagrammet visar utfall mot plan, plan mot budget och hur långt man kommit jämfört med baseline.

Måluppfyllnad
Kostnader
Planering
Baseline
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Dartdiagrammet
Story

F

öretagets controller Göran sitter och tittar in i
skärmen till sin dator. Han hade kommit till jobbet
idag med ambitionen att skaffa sig ett bättre grepp om företagets olika projekt, dels för att lära sig lite mer om hur
uppföljningen går till, dels för att senare kunna diskutera
uppföljning och planering, bland annat med Helena som är
chef för projektkontoret.
Han hade börjat med att ta fram de dokument i Word
och Excel som han tyckte verkade relevanta. Efter någon
timmes intensivt bläddrande, räknande och funderade har
han tappat sugen. Han lyckas inte få någon bild av hur det
ser ut. Det verkar spreta åt alla möjliga håll. – Men det kan
väl inte vara möjligt tänker han. Finns det inte någon mer
samlad information? Hm, information... Markus, han är ju
CIO, han borde ju veta var man kan hitta den här typen av
information.
– Markus hur brukar du göra när du ska kommunicera
information om våra projekt? Var hittar du det samlat? – Ja
alltså, jag brukar be Lina som hjälper mig med allting. Hon

är så himla duktig och snabb och vet hur hon ska göra. Sen
brukar jag få några bilder med olika diagram, staplar för det
mesta. Det är så jag brukar göra. – Jaha, det var ju inte till
så stor hjälp. Är det okej om jag frågar Lina var hon hämtar
informationen då? – Visst gör det. Hon är suverän på det.
– Det brukar vara en hel del joxande med det säger
Lina när han söker upp henne vid hennes arbetsplats. Jag
brukar använda Excel för att göra sammanställningar och
sen gör jag bilder till Markus utifrån det. Problemet är att
det kan vara svårt att få fram bra underlag från projektledarna. De gör inte på samma sätt allihop och en del verkar
faktiskt inte har riktigt koll själva. Grejen är att det många
gånger är sån brist på tempo. En del projektledare verkar
inte bry sig så mycket om tidrapportering, andra kör någon
slags ”det ordnar sig-attityd” medan några har full koll på
både tid, budget och rapportering. Jag gör så gott jag kan
med det jag kan få ihop, men det är helt klart att vi skulle
behöva ett sätt att få en enad och framför allt fullständig
information. Du kan gärna ta det med Markus, så kanske
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han kan påverka så att vi får fram något enhetligt. Dessutom skulle det spara oss alla mycket tid. Jag har försökt få
till en samlad bild genom att importera planer och tidrapporter till Excel, men det är jättesvårt. Man behöver få in
samma typ av rapportering från de olika projekten, bara
det är en utmaning. Sedan har jag inte lyckats hitta ett
lämpligt diagram som jämför rapporterat med planerat.
Det blir ju bara staplar per vecka men inte något som visar
var man egentligen borde vara.
När Göran har gått tänker Lina tillbaka på senaste
gången hon gick och pratade med en av projektledarna för
att få underlag till en presentation åt Markus. Det som
hade börjat med en ganska trevlig pratstund hade nästan
spårat ur. Projektledaren hade känt sig ifrågasatt och pressad av hennes frågor. – Kan du inte visa mig, hade Lina frågat. Jag skulle vilja se hur du gör för att följa ditt projekts
budget, leveranser och så. Hur gör du för att hålla tempo?
Har du någon baseline? Hur vet du om ni håller er inom
ramarna?
– Tja du kan ju titta på tavlan där borta. Där sitter det
notis-lappar som jag använder för att hålla koll. Och så har
jag gjort iordning ett Excel-blad som funkar sådär. Jag är
inte så bra på Excel, men det går rätt bra ändå.

Efter det mötet hade Lina tänkt att det här går inte
längre. Vi måste göra något. Jag kan hantera, eller jag är
faktiskt jättebra på Excel så jag skulle kunna prata med
Markus om att göra något samlat för företagets projekt.
Tills dess kan jag ju börja skissa på något så jag har något
att visa honom. Man skulle ju vilja visa att ett projekt är
mitt i prick så att säga.
Det hade visat sig vara lite svårare än hon trott, precis
som hon hade sagt till Göran. – Det har nog blivit dags att
ta ett litet samtal med Markus om detta tänker hon.
Markus tar sig gärna tid att prata med henne. De har
ett väldigt bra samarbetsklimat och uppskattar varandra.
Uppföljning av resursbudget säger du – jaha, jag som
tycker du gör så snygga presentationer åt mig. Men vet du,
alldeles nyligen tog ledningen beslut om att anlita en konsult för att se över hur vi använder våra resurser och
komma med förslag till hur vi kan utnyttja såväl resurser
som kompetenser på ett mer effektivt sätt. Jag har suttit en
hel del med Konsulten den sista tiden och han har många
idéer och tankar om vad vi skulle kunna göra i företaget.
– Han är en trevlig typ som snackar rätt mycket, men
det är bra. Jag kan inte påstå att jag hittills har förstått allt
han säger, men nu härom dagen pratade han faktiskt om
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just uppföljning och nåt diagram som han har konstruerat.
Jag tror han håller på en del med dart också för han gjorde
hela tiden kopplingar till dartdiagram och Bull’s Eye. Det
vara ganska fiffigt därför att tavlans omkrets motsvarar projektets hela budget. Ett varv visar även dess tidsaxel med en
visare som rörde sig och visade hur långt projektet borde
kommit. Eller - det tog ett tag tills jag förstod att det egentligen var basplanens framskridande som visaren visar. Det
som tände mig på alla cylindrar var att det diagrammet visade just det som inte fanns bland alla diagram i Excel. Nämligen att det gick att se inte bara rapportering mot planering

utan även hur långt rapportering borde ha kommit för
att projektet ska vara klart i tid. Diagrammet visar också
om man bränner för mycket resurser för tidigt med för
lite resultat. Han hade satt ett pajdiagram i mitten som
ett Bull’s Eye. Är projektet mitt i prick så följer pajens
utfyllnad visaren för basplanens framskridande.
– Okej så du menar att det finns någon som vet hur
man skulle kunna få ordning på det. Vet du hur mycket
tid jag har lagt ned på det? Det vore ju helt suveränt om
det gick att få det på ett lätt sätt. Låt mig få träffa honom
är du snäll.

”Dartdiagrammet visar när ett projekt är
mitt i prick.

Ett projekt i balans
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U

Dartdiagrammet
Fakta
ppfoljning av kostnader och resursbudget med dartdiagram

Dartdiagrammet säger det mesta i en enda bild. Den grundläggande principen är att hela varvet representerar projektets fulla budget och målbild. Avsikten med att konstruera detta diagram är att ge en lätt och gripbar bild av ett
projekt för chefer med högre befattning. De ska överblicka
ett stort antal projekt och måste snabbt kunna sålla fram
de projekt som behöver deras uppmärksamhet. Därför är
det viktigt att alla projekt redovisas på exakt samma sätt
med samma grafer. Dessutom passar denna bild väldigt bra
när en portfölj med projekt redovisas i ett bubbeldiagram.
Diagrammet har fem delar. Uppräkning från centrum och

3.

4.
5.

Det yttre bandet ska visa totala budgeten som hela cirkelns
omslutning. Visaren anger hur stor del av projektet som
bör vara klart vid redovisningstillfället. Detta förutsätter en
basplan för upparbetningen av projektets budget. Basplanen är en av framgångsfaktorerna och ett måste i varje
projekt och är nödvändig för att det ska gå att utvärdera
hur projektet går. I diagrammet visas avvikelser från börvärden med rött. Den yttre ringen, som visar basplaneringen för den periodiserade upparbetningen av projektets

ut mot periferin med beskrivning:
1.

Uppnått värde utgör ”Bull’s Eye”.

2.

Rapporterade resurstimmar eller kostnader.
Ett projekt i balans

Planerad resurs, dels på individer och dels på kompetens utan individkoppling eller inköp uppdelad på planerade respektive beställda poster.
Basplaneringens överensstämmelse med budgeten.
Visaren anger hur stor del av projektet som borde vara
gjord enligt basplanen.
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och på att projektets mål inte kommer att uppnås fullt ut
inom beslutad budget och tid utan att det vidtas åtgärder.
Segmentet som visar planering och avvikelse mot budget
visas som ett gap mot den totala budgeten vid underplanering eftersom det kan tillåtas när projektets sluttidpunkt
ligger långt fram. Vid planering över budget visas ett rött
segment när position kl.12 passeras.

budget, måste omfatta hela projektets budget. Det är lätt
hänt att man glömmer att uppdatera basplanen när budgeten utökas. I dartdiagrammet visas den andel av budgeten
som inte ingår i basplanen med ett rött segment av ringen.
Visaren anger hur stor del av budgeten som bör vara upparbetad och hur stor andel som ska vara klar vid den aktuella tidpunkten. Avvikelsen visas med rött när leveransernas värde ligger efter. Det segment som visar upparbetad
tid eller kostnader ska ligga jäms med visaren. Ligger upparbetningen före så har det kostat mer än planerat att klara
leveranserna och motsatsen visar på en trolig försening.
När avvikelserna från bör-värdet är lika stora för redovisad
tid och uppnått värde, är projektet enbart försenat. När
avvikelsen för värdet är större visar det på ineffektivitet

Dartdiagrammet passar väldigt bra vid uppföljning av
projektportföljer. Det framgår tydligt vilka projekt som
har bekymmer och vilka som snart ska vara klara.
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Ackumulerad tidslinjerapport
Story
ringar i hans huvud. Hon pratar om det ena och det andra
som de gjort. Det låter visserligen bra, men det verkar inte
riktigt som om hon har något konkret att basera sina bedömningar på. Borde det inte finnas en plan som visar vad
man ska göra och som man kan jämföra aktiviteter, budget
och resursåtgång emot? Han avbryter henne med en fråga.
Hur är läget idag? Hur ligger ni till? – Jo, säger hon, du förstår nu är vi ju i slutet av månaden och jag har inte fått in
rapporterna än. Det innebär att jag inte kan ge dig en uppdaterad bild idag. Han blir lite förvånad över hennes svar.
Men varför använder du inte planeringen? För att få en
uppfattning om utfallet för innevarande månad ska du använda planeringen eftersom det är den mest troliga prognosen när det finns en plan och addera det till det konsoliderade utfallet. När han ser att hon inte riktigt är med på
vad han säger tycker han inte att det är någon idé att fortsätta. Han har inte mycket användning för hennes subjektiva bedömningar. – Du, vi gör så här. Jag vet att företaget
har anlitat en konsult för bland annat projekthantering.
Kolla med honom hur du kan göra för att få all den information du behöver så ses vi igen om en vecka.

nder ett projekts gång träffas beställaren och
projektledaren för att stämma av. Det är ett
sätt för beställaren att få insyn i hur projektet framskrider.
Ibland finns det problem som behöver diskuteras eller
vägval att göra.
Alva har jobbat som projektledare en tid i företaget
och har nu ansvar för ett lite större projekt som är planerat att bli klart om arton månader. Projektet har redan
varit igång i sex månader och Alva känner sig ganska nöjd
med de sex månaderna som gått. Det är det största projekt hon har varit ansvarig för, men det är en rolig utmaning. Idag ska hon träffa beställaren för en gemensam
avstämning av läget.
Projektets beställare kommer från en av företagets
stora kunder och är en van och erfaren beställare. Det är
första gången han jobbar med Alva och de känner inte
varandra så bra ännu. Han är nyfiken på hur det går för
henne och på hur projektet går. Han hoppas att det går
bra och ser fram emot att träffa henne. När han har lyssnat en stund på Alva börjar några små varningsklockor
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Alva blir förtvivlad. Han dissar henne helt. Det kan
inte vara möjligt. Hon ska visa honom nästa vecka att hon
visst har kontroll.
Hon ringer upp konsulten som han pratat om och som
hon redan kände till, men inte har pratat med tidigare.
– Hej, jag heter Alva och är projektledare på Företaget. Jag jobbar just nu med det största projekt jag har haft
ansvar för någonsin och känner att jag skulle behöva lära
mig lite mer om hur jag ska sköta uppföljningen på ett bra
sätt. Beställaren av projektet är väldigt missnöjd och har
skällt ut mig efter noter. Först blev jag arg sedan insåg jag
att det faktiskt är en rimlig begäran. Jag har förstått att det
inte är tillräckligt att förlita sig på rapporteringen innevarande månad. Konsulten bekräftar det som beställaren har
sagt till henne tidigare på dagen. Rapporteringen är aldrig
helt komplett. Alla kanske inte har rapporterat, en del
kanske inte har rapporterat fullständigt. Det kan finnas
glapp och luckor. Det gör att man till exempel riskerar att
underskatta kostnaderna eller inte upptäcker förseningar i
tid. För låga kostnader mot planerat t.ex. är snarare ett
tecken på förseningar än att det går bättre.
Man behöver kunna se om man lägger ned för lite tid.
Det är en risk i början av ett projekt när man tycker att man
har så gott om tid. Då kan det så kallade studentsyndromet
uppstå. Det innebär att man tror att man har så mycket tid

och att det inte gör något om man inte gör alla timmar som
planerat. Men tyvärr är det så att de timmar man inte
gjorde igår inte kan tas igen nästa dag, utan den förlorade
tiden måste man räkna med att ta igen i slutet, när projektet skulle varit klart. Oj oj, tänker Alva. – Högt säger hon:
- Okej, vad ska jag göra?
Det visar sig att Konsulten har ett så kallat ackumulerat tidslinjediagram som hon kan använda. När det är dags
för nästa möte med beställaren kommer hon väl förberedd.
– Jag har en konkret rapportering att visa dig idag. Tyvärr
kommer du inte bli så glad nu, men jag är övertygad om att
du blir det inom kort. Jag fick ett så kallat Ackugram, en
ackumulerad tidslinjediagram av konsulten du hänvisade
mig till. Efter att jag hade tagit fram min basplan och lagt in
alla uppgifter visade det sig att det var rätt illa. Men till din
tröst ska jag säga att nu kommer jag att använda det här
hjälpmedlet och göra de omplaneringar som behövs för att
vi ska vara på banan snart igen. Hon fortsätter att prata och
visa honom utfall mot basplan, leveranser och planering.
Hon visar honom konkreta diagram med kurvor som han
kan tolka. Efter mötet känner sig Alva nöjd. Det här kommer att funka alldeles utmärkt säger beställaren och tar
med sig Alvas rapporter för att visa sin egen ledningsgrupp.
Alla projekt får problem. Skillnaden ligger i att upptäcka
dem i tid.
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Ackumulerad tidslinjerapport
Fakta

F

ör lite mer erfarna projektledare och intressenter
är en ackumulerad tidslinjerapport, även kallad
ackugram, väldigt talande och säger det mesta som behövs
om hur ett projekt ligger till.
Uppbyggnaden är enkel med en kostnadsaxel och en
tidsaxel. Avgränsningslinjer i form av budget respektive
projektets sluttid. Fördelen med ackugrammet är att det
även framgår när det saknas information där man borde
förvänta sig en sådan. Diagrammet visar:
1.
Totalt allokerad budget med eventuella tillägg
2.
Estimerade kostnader med ändringar
3.
Basplanering av upparbetning
4.
Rapporterad tid och kostnader
5.
Återstående planering
6.
Avklarade leveranser med Earned Value

surser. Utan förändringar bildar kurvan bara en nivå utan
förändringar. I figuren framgår att den kurva som utgör
planeringsmålet visar estimerade kostnader och har utökats vid ett tillfälle. För att möjliggöra analys av genomförandet måste det finnas en kurva som visar en basplanering

Den som känner till diagrammet vet vilka kurvor som måste
finnas för att uppnå transparens och möjliggöra analys.
Budgetkurvan utgör begränsningen av kostnader eller re-
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för att kunna visa avvikelser i upparbetningstakten hos projektet. De estimerade kostnaderna är den del av den allokerade totala budgeten som ska täcka in de kostnader som
projektet har beräknats till.
I Earned Value Management används beteckningarna
TAB, Total Allocated Budget respektive BAC, Budget At
Completion. Prognosen betecknas med EAC, Estimated At
Completion och återstående planering med ETC, Estimated
To Completion. Basplanen måste justeras när projektets
kostnadsbild förändras. När en ny kostnadsbudget godkänns ska även en uppdatering av basplanen göras och
godkännas. Ackumulerad kostnad/tid redovisas fram till
konsolideringstidpunkten därefter övergår kurvan till att
visa planerad kostnad/tid. Konsolideringstidpunkten kallas
även Produkt I Arbete (PIA) eftersom man därifrån fram till
aktuell tid baserar prognosen på tid och kostnader som är
planerade. I projekt som följer sin planering ger det en säk-

rare prognos än den som baseras på en ofullständig rapportering. En av styrkorna med diagrammet är att det tydligt framgår om planeringen når upp till det bedömda behovet. Den vanligaste förseningsorsaken är faktiskt att det
arbetas för lite på projektet under en stor del av tiden.
Med för lite avses mindre än planerat i en upparbetningsplan. Det innebär att det arbete som inte gjorts måste läggas till efter projektets ursprungliga sluttid. Men då resurserna normalt är hårt inbokade under den överblickbara
tiden blir man tvungen att kompensera uteblivet arbete allt
senare. Den konsekvensen visas i figuren med en streckad
linje. En annan fördel med diagrammet är att det visar konsekvenserna av att inte arbeta som planerat. Slutligen finns
även en kurva som visar det ackumulerade värdet för avklarade leveranser med tidpunkter för deras avklarande
och bidrag till uppnått värde.

”Alla projekt får problem - skillnaden ligger i att upptäcka dem i tid.
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Earned Value Management
Story

ill Marias glädje kommer hon att få leda det nya
projektet. Efter en period med ett litet, men ändå
rätt stökigt projekt där det varit mycket jobb med resursplaneringen eftersom medarbetarna blev sjuka, fick barn
och sa upp sig ska det bli roligt att börja på ny kula.
Efter det första riktiga arbetsmötet med beställaren
och kunden anar hon dock att det kan bli lite komplicerat
att beräkna resursåtgången, men av andra skäl nu. Den nya
redovisningsmetoden EVM, Earned Value Management ska
ju användas. – När jag tog min projektledarcertifiering för
länge sedan fick jag lära mig att det grundläggande för att
använda metoden var en nedbrytning av lösningen som
projektet ska leverera till en nedbrytning av arbetet. Sedan
planerar man när de olika delarna ska vara klara och hur
stor andel i timmar av resursbudgeten varje del får ta. I
mitt gamla Excelblad från kursen skulle jag sedan bara behöva rapportera tid och pricka av varje del när den blev
klar. Excelbladet skulle själv räkna ut de viktiga parametrarna CPI, Cost Performance Index och SPI, Schedule Performance Index under tiden som jag håller tummarna för att
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det inte ska vara för lågt.
Att försöka göra någon slags arbetsnedbrytning kommer inte att gå som hon ser det. Varken beställaren eller
kunden var särskilt tydliga med vad det är de vill ha, hur
slutprodukten ska var utformad. ”Vi får se lite hur det utvecklar sig. Vi vet att vi behöver något, men inte riktigt hur
det ska se ut” hade de sagt.
– Jaha, tänker Maria, vad är det ni vet då? Högt säger
hon: Då får vi utgå från de förutsättningarna och börja
jobba fram ett förslag som vi kan diskutera. Då blir det säkert tydligare för er vad ni vill ha mer exakt.
När hon kommer tillbaka till sitt skrivbord sätter hon
sig och börjar fundera. Lina, Markus, CIO:ns, side-kick tittar
förbi. – Hej hur är det? Du ser bekymrad ut. Lina är en pigg
smart tjej som började som IT-specialist men efter hand har
hon jobbat mer och mer med Markus i hans arbete med att
genomföra resurseffektiviseringen.
– Ja, jag har just haft möte med kunden och beställaren till det nya projektet. Det är visserligen jättekul, men
det kommer bli nästan omöjligt att beräkna resursåtgången
och göra en planering för hela projektet. De är väldigt opre-

mar man kan klarar av att leverera under tiden. Han sa att
man ska räkna med halva kapaciteten i snitt, att varje medarbetare kan bokas effektivt ungefär 50 procent. Då får du
fram den troliga maximala insatsen fram till slutdatum. Fler
timmar än så utan att förlänga projekt kommer du inte få
ut i realiteten. Det är ett bra riktvärde som du kan använda
att göra en baseline med. Sen planerar du in avstämningar
där ni slår fast milstolpar, alltså tidpunkter som är brytpunkter där ni ska se förväntat resultat.
Maria tycker fortfarande att det är problem. – Ja det
ordnar ju det här med baseline, men det återstår ju att värdera det som är klart och relatera det till hel värdet av projektet. Lina skiner upp, hon har kommit på något annat
som Konsulten visade henne. – I stället för det omöjliga i
att bestämma den fullständiga lösningen kan man arbeta
mot en horisont inom överskådlig tidsrymd. En ny teknik
som Konsulten utarbetat när man utvecklar agilt. Då räcker
det med att bestämma innehåll och mål några veckor i taget. Hon säger till Lina att hon kommer maila över beskrivningen av tillvägagångssättet.
Maria skrattar lite. – Det låter som du är väl insatt in
Konsultens tänk. Men det låter bra – även om jag inte var
riktigt med i alla delar. Du får ta det en gång till. – Det kan
jag väl, eller så mailar du Konsulten och får en beskrivning
direkt. Gör det. Han är himla trevlig!

cisa med vad de egentligen vill ha i slutänden. Om jag skulle
använda mig av Earned Value Management så kommer det
inte att funka. Jag kan inte göra någon riktigt arbetsnedbrytning när jag har så lite att gå på.
– Okej, så om jag fattar det rätt säger Lina så har du
inte fått något riktigt mål, men du måste tala om vad du
behöver resursmässigt? Hur har du tänkt bemanningen?
– Jag tror vi kommer behöva vara tre fyra stycken, men
antagligen inte hela tiden. Det kommer nog att variera lite
under projektets gång. Jag tänker att det är bra att upprätta
resurskontrakt för fyra stycken för hela projekttiden.
Lina som har haft en del kontakt med Konsulten och
fått lära sig en hel del i och med de uppgifter hon har fått
av Markus kommer plötsligt att tänka på något som Konsulten pratat om. Han hade kommit på en smart lösning som
nog skulle kunna hjälpa Maria med hennes planering. – Nä
så är det ju. Du behöver inte göra resursplaneringen för
hela projektet. Du har ju ett tempo, alltså du vet när det
ska vara klart och du vet hur många timmar du har. Konsulten sa att WBS, eller arbetsnedbrytning är bra i början för
att göra en ungefärlig uppskattning, men sen kan man
hellre använda en iterativ metod där man ansätter delar av
lösningen vartefter behoven blir tydligare. På det sättet kan
man anpassa sig efter den växande insikten. Du kan använda Konsultens modell för att beräkna hur många tim215

Earned Value Management
Fakta

E

arned Value Management, (EVM)

Earned Value Management, EVM är den ledande
och ofta påbjudna metoden för uppföljning av projekt. Det
förefaller som om EVM framkallar en hel del frustration som
leder till att man istället använder trafikljusrapportering.
Men allvarligt talat ”sunt förnuft” och gissningar kan inte
ersätta transparent redovisning. Det är visserligen sant att
det finns en uppsjö med termer som inte bör användas utan
urskiljning, och att använda EVM för långtgående prognoser
vid utvecklings- och tjänsteprojekt är inte så relevant
eftersom man då bortser ifrån en konstruktiv dialog mellan
projektledare och beställare. Däremot är EVM ett viktigt
verktyg för att ge en tidig varningssignal. Det är fullt tillräckligt med cpi och spi för det syftet. De grundläggande nyckeltalen i metoden kan presenteras med ett lättavläst fyrfältsdiagram. EVM har rykte om sig att vara svårt att tillämpa och
det stämmer när man försöker utgå från en nedbrytning av
den önskade lösningen. Väljer man i stället en uppföljning
baserad på LOE (Level Of Effort) som ingår i definitionen av
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baserad på LOE (Level Of Effort) som ingår i definitionen
av EVM kan uppföljningen göras helt automatisk ifrån
rapportering av nedlagd tid och utfall av leverabler. Alternativet i form av så kallade trafikljus som godtyckligt sätts
av projektledaren utifrån vad man tror sig veta eller vågar säga är ju ändå inget alternativ.

Earned Value Management, EVM — Metoden
Avsikten med resultatvärdesmetoden, EVM är att ha en
metod för att utvärdera om ett projekt håller tempot och
kan förväntas hålla sin kalkyl och därmed bli klart i tid
som planerat. Status redovisas med hjälp av tre kurvor.

En kurva visar en basplan för hur de värdeskapande leverablerna är planerade att levereras över tiden. Denna
basplan används sedan för att analysera progress och
kostnadseffektivitet i projektet. BCWS, Budgeted Cost
Work Sheduled är den beteckning som används för basplanen.
Vid projekt baserade på kompetens och där resursinsatserna är den huvudsakliga framgångsfaktorn och kostnaden, kan man med fördel tillämpa LOE. Varje planerad
timme anses tillföra värde till projektet (annars ska den ju
inte planeras). Det betyder att resursplaneringen kan användas som baseline vilket gör det väldigt enkelt att tilllämpa metoden. Nästa kurva är rapporterad tid, ACWP,

Actual Cost Work Performed som övergår till att visa aktuell planering. Prognosen för kostnaden betecknas EAC.
Genom att avläsa det rapporterade värdet som betecknas
med EV, Earned Value och dividera med kostnaden erhålls
det viktiga nyckeltalet CPI, Cost Performance Index. Genom att även dividera EV med det planerade värdet enligt
basplanen erhålls det andra viktiga nyckeltalet SPI, Schedule Performance Index.
Presentationen av cpi och spi från EVM kan göras i
ett intuitivt Gartnerskt fyrfältsdiagram. Konsekvensanalysen av projektets status blir uppenbar. De accepterade
nivåerna för fjärde kvadranten i diagrammet måste dock
tillåta en viss eftersläpning av redovisade framsteg.

Beräkning av effektivitet och framsteg med EVM med redovisning i fyrfältsdiagram (Gartner)
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Burndown diagrammet
Story

I

gänget av projektledare finns det lika olika uppfattningar om vilka metoder och arbetssätt som är bra och
hur man väljer att jobba. Klas är en av de relativt nya projektledarna. Han har jobbat som projektledare i en lite
mindre organisation och är en man med relativt starka åsikter om både det ena och det andra. När han kommer till
företaget har han med sig en uppfattning om att de i hans
ögon traditionella metoderna som baseras på planering av
enskilda aktiviteter eller leverabler är omständliga och besvärliga att hålla på med. Han vill inte arbeta på det sättet.
En dag sitter han i fikarummet och pratar med Paolo,
en erfaren projektledare som testat flera olika sätt att arbeta. Klas beklagar sig lite och väntar sig att få medhåll från
Paolo. – Det är klart att man måste leverera i tid och ha koll
på aktiviteter och resurser, men jag gillar inte att man måste
göra om hela tiden, säger Klas.
Paolo funderar lite. – Du, jag lyssnade på Konsulten i
förra veckan. Han pratade faktiskt en hel del om vikten av
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att planera och att hålla tempo. Då tog han upp ett sätt
som kanske skulle passa dig. Poängen med det var just att
det räcker med att man gör en målsättning men man behöver inte göra en arbetsnedbrytning till aktiviteter. Man behöver inte heller tidrapportera på enskilda aktiviteter. Det
borde du gilla!
Det som du måste göra är att bestämma en avgränsad
period som du ska göra din lista med aktiviteter. Sedan
ritar du ett diagram för den perioden genom att göra en
tidsaxel med indelning i dagar eller veckor på X-axeln. På Yaxeln anger du en timskala som räcker till för estimatet i
timmar för alla aktiviteter som ska klaras av. Sen skulle man
dra en diagonal från antalet timmar i Y-axeln ner till sista
dagen på X-axeln. När du sen prickar av de färdiga aktiviteterna eller leveranserna dag för dag så ska avprickningen
ligga på den diagonalen när man arbetar planenligt. Om
den kurva som avprickningen bildar när prickarna förbinds
inte sjunker i lika snabbt som diagonalen så blir det en för-

sening. För att veta hur många resurstimmar som du måste
planera för perioden så summerar du antalet timmar för alla
funktioner eller aktiviteter under den perioden.
– Jamen det räcker väl inte. Vi måste ju följa upp resursanvändningen också. Jag kan tänka mig vad alla kommer att
säga ”Med den lilla listan så är det väl inga problem att hinna
med”. De tycker att det är mer spännande med något de kallar Scrum-poker och menar att de är för joxigt att försöka bedöma i timmar. Framför allt tänker de inte hålla på att rapportera tid på massa små aktiviteter hela tiden. Sen övergår de till
att prata om den kommande ledigheten eller annat som inte
har med jobbet att göra. Paolo funderar ändå vidare på deras
samtal och bestämmer sig för att kolla med Konsulten.
När han har gjort det söker han upp Klas. – Du, jag kollade med Konsulten om det där med resursredovisning som vi
pratade om. Konsulten sa att det är förståeligt och kontrapro-

duktivt att tidrapportera på aktiviteter. Det finns ett
annat sätt som liknar Scrum-poker. Du sätter poäng enligt en skala, Fibonacci-skalan sa han, på de funktioner
och åtgärder som du har i listan. Är det signifikant skillnad mellan två aktiviteter får de tal bredvid varandra. Är
den ena mycket större väljer man två steg på skalan
emellan osv. Det är viss något som kallas Gyllene snittet,
eller lagom på ren svenska. I stället för timmar sätter du
nu poäng som skala på Y-axeln.
Det roliga är sedan att du ändå får ett nyckeltal
genom att ta rapporterade timmar på projektet och dividera med antalet poäng. Då får du ett mått timmar för
varje aktivitet ändå, utan rapportering per aktivitet. Det
brukar visst kallas för velocity.
– Det låter faktiskt intressant och som om det
skulle kunna vara något för mig. Tack!

”Det är kontraproduktivt att rapportera tid på aktiviteter
enbart för uppföljning mot en kalkyl.
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B

Burndown diagrammet
Fakta
punkten är då att antalet planerade resurstimmar i perioden får bestämma de funktioner/aktiviteter som kan utföras på de planerade timmarna i perioden. I figuren är resursinsatsen i början på perioden lite lägre för att sedan
öka i intensitet. Det framgår även tydligt att arbetet går lite
bättre när man betraktar avklarade uppgifter mot planerad
resurs. Så länge som kurvan för avklarade aktiviteter ligger
under eller på resursplaneringskurvan går arbetet bra.

urndowndiagrammet används med fördel vid
tillämpning av agila arbetssätt där man vill undvika traditionella metoder baserade på planering av enskilda aktiviteter eller leverabler. I vissa sammanhang nöjer
man sig med att göra en målsättning utan att göra en arbetsnedbrytning till aktiviteter som måste uppskattas till
en viss arbetsinsats. Man vill även slippa tidrapportera på
enskilda aktiviteter eller överhuvud taget. Förutsättningen
för att använda ett burndown diagram är att den lista med
funktioner/aktiviteter, som brukar kallas backlogg, som ska
utföras är planerad inom en fixerad period. Sedan drar
man en diagonal baserat på antagandet att ett team arbetar med samma arbetsinsats under perioden. Genom att
pricka av färdiga enheter i diagrammet erhålls en bild av
om arbetet framskrider planenligt eller ej. I vidstående
figur framgår att en påbörjad försening hämtades in för att
sedan öka igen. Genom att summera antal timmar för alla
funktioner/aktiviteter i en backlogg så vet man hur många
resurstimmar som måste vara planerade inom samma period. Självklart kan situationen vara den motsatta. Utgångs-
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effektiv. I bilden visas en minimal kanbantavla som enbart innehåller en lista med namnet Backlogg för uppgifter som väntar på att bli planerade. Sedan en lista för
planerade och pågående uppgifter med namnet Todo
och slutligen listan Done med avklarade uppgifter. Med
denna lösning erhålls den enkla och tydliga bilden som
utmärker agila projekt samtidigt som styrgrupper och
ledningsfunktionen kan få full transparens för projektets
effektivitet och framåtskridande med EVM.

Burndown diagrammet kan även kombineras med ett
Earned Value diagram och det visar då förutom kostnadseffektivitet även planeringseffektivitet. Den senare
utgår från den andel av projektets budget som måste
göras under sprinten för att hinna med projektets omfattning i tid. Genom att rita in den beräknade budgeten för sprinten så kan man direkt avläsa om resursplaneringen är tillräckligt omfattande jämfört med det budgeterade genomförandet. Planeringen av backloggen
ska förstås nå upp till resursplaneringen för att vara
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Lyckat Projekt Index—LPI
Story
rader om att det nog ska gå vägen med lite tur. Han blir
irriterad till en början och sedan blir han mer och mer arg.
När han kontaktar Oskar igen för att ställa några frågor, bland annat om hur Oskar kan tycka att ett projekt
som kostat nästan dubbelt så mycket som beräknat kan
anses som lyckat och ett annat som tagit avsevärt mycket
längre tid också kan anses som lyckat, hade Oskar börjat
prata om nån triangel och ett index som visar att projekt
som uppenbarligen går dåligt ändå kan betraktas som lyckade. Han tappar förtroendet för Oskar och bestämmer sig
för att ta upp det med ledningen. Så här kan det inte få
vara!
Den allt högre ljudnivån i ledningsrummet kommer sig
av att det finns en hel del åsikter om företagets projekt och
resursanvändning. – Man kan inte stirra sig blind på rapporterade timmar eller tiden, säger någon. Det är viktigt att ta
hänsyn till de prioriteringar man har, då kanske inte det gör
något om projektet drar ut på tiden. Det kan faktiskt vara
lyckat ändå. Nån annan försvarar att man kan låta projekt
kosta mer än beräknat. Företagets CIO Markus har just

judnivån i ledningsgruppens mötesrum blir högre
och högre. Styrelsens ordförande har bett om ett
möte med ledningsgruppen. Anledningen till att han gjort
det är att han har tittat på företagets olika projekt under en
period och försökt följa upp resultatet av dem.
Han har också pratat en del med företagets ekonomichef Katarina och några av portföljägarna, bland annat
Oskar. Han är inte riktigt nöjd med bilden han har fått och
vill höra hur ledningen i sin roll som beställare resonerar.
Han inleder mötet med att berätta om sitt möte med
Oskar. Oskar som har ett antal projekt av olika storlek och
karaktär i sin portfölj hade sagt att han på det hela taget
var nöjd med hur hans projekt arbetar. Men när styrelsens
ordförande sen gick in och tittade på de enskilda projekten
så var det ganska svårt att få någon uppfattning, just
eftersom uppföljningen skiljer sig åt mellan olika projekt.
En del projekt har RAG rapportering med trafikljus andra
visar med histogram och pajdiagram. Ytterligare ett har
skickat in sin MS-Projektplan med gantt-linjerna markerade. De flesta har inte ansträngt sig alls utan skriver några
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kommit in i rummet. Han hade blivit lite försenad men nu
har han kommit. Det tog en stund innan han förstod vad
diskussionen handlade om, men när han gjorde det klappade han i händerna för att få allas uppmärksamhet. – Ni
låter värre än en dagisgrupp säger han. Lyssna lite på mig
en stund så kanske jag kan gjuta lite olja på vågorna.
– Ni vet ju att vi har tagit in en konsult i företaget för
att han ska analysera bland annat hur vi kan förbättra vårt
resursutnyttjande och förbättra resultaten. Jag har ansvaret för att införa det ”paket”, eller egentligen den modell,
som Konsulten har föreslagit att vi ska tillämpa. Jag har
suttit många timmar med honom för att lära mig hur den
modellen fungerar. Det är en modell som syftar till Operations Excellence och jag tror mycket på den. Bortsett från
det så har vi bland annat pratat en del om hur man kan
bedöma projekt utifrån något som kallas Lyckat Projekt
Index. Vi kan be Konsulten komma hit och beskriva det mer

ingående, men det går ut på att man räknar med ett
värdeindex i utvärderingen tillsammans med de vanliga
EVM indexen som vi beslutade om vid förra mötet för att
få en mer nyanserad bild av om projektet är lyckat eller
inte. Det finns också möjlighet att nyansera den bilden
ytterligare för projekt som man anser vara extra riskabla.
Då kan man också jämföra dem med projekt som är enklare att bedöma.
Markus fortsätter: – Lyckat Projekt Index alltså. Det
är nyckeln. Jag tror kanske inte att alla behöver veta hur
man räknar ut det, men vissa av er och portföljägarna bör
nog lära sig det. Så jag föreslår att vi ber Konsulten
komma hit och presentera och förklara LPI för dem som
är intresserade och känner att ni skulle behöva det. Han
vänder sig mot styrelsens ordförande och säger: – Du är
naturligtvis också välkommen då.

”Lyckat-Projekt-Index ger en mer nyanserad
bild än som ges av Earned Value Management.
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Lyckat Projekt Index—LPI
Fakta

T

raditionellt brukar man följa upp projekt genom
att utvärdera kostnadsindex (cpi) och tidsindex
(spi) med hjälp av Earned Value Management (EVM). Erfarenheter har visat att projekt som håller sina tider och kostnader ändå inte alltid levererar det som bedöms som önskvärt. I synnerhet för projekt som bedrivs utifrån vattenfallsmetodik. Andra insikter från agila projekt visar å ena sidan
på svårigheter med att avsluta på tid och budget men å
andra sidan levererar det man vill ha. Genom att komplettera EVM uppföljningen med att även ta med ett värdeindex (vi) som beskrivs nedan, i beräkningen erhålls en mer
nyanserad bild av vad som utgör ett lyckat projekt. För att
ytterligare nyansera bilden kan projekt som anses extra
riskabla ges en sannolikhetsfaktor (p) för att kunna jämföras med normala projekt. Sannolikhetsfaktorn låter man
ligga i intervallet 0,5 – 1. Varje komponent divideras med
sin sannolikhetsfaktor. Den sätts till 1 för ett normalt projekt och ned till 0,5 om man måste acceptera en fördubb-

ling av dess bedömning. Det innebär att ett projekt kan
anses lyckat även när det kostat dubbelt upp, tagit dubbel
så lång tid eller bara levererat hälften av målsättningen.
Komponenterna som bildar LPI, Lyckat-Projekt-Index
multipliceras med varsin konstant som visar vilken betydelse som tillmäts var och en av dem. Om man tycker att

Beräkning av index för att bedöma projekt
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hålla budget är viktigare än att klara tidplanen men att rätt
projektleveranser borde vara halva indexet så blir konstanterna: Kcpi =3, Kspi=2 och Kvi=5. Skalan är valbar utifrån hur
konstanterna väljs. Konstanterna i exemplet ger värdet 10
för ett lyckat projekt. Blir projektet klart tidigare eller till
lägre kostnad blir värdet högre.
LPI presenteras med ett värde för en ursprunglig baseline som inte tar hänsyn till beslutade utökningar och godkända omplaneringar. Samt så småningom ett reviderat SPI
som inkluderar den sista beslutade revideringen av baseline. Index för planföljsamheten behåller värdet vid sista
tidpunkten där baseline är definierad alternativt kan spi
beräknas som ursprunglig projektlängd genom verklig projektlängd när detta värde för spi blir lägre. Som en jämförelse kan man betrakta det som brukar kallas projekttriangeln. Dess funktion är att visa på styrgruppens/beställarens
prioriteringar. Här kan vi se att Lyckat projektindexets konstanter uppfyller innebörden genom att man kan vikta de
olika parametrarna mot varandra.
Det är ändå värt att framhålla att projekt i en mogen
organisation förutsätts klara samtliga tre villkor inom godkända ramar.
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Kapitel 7 Metoder
PULS och PULS-moten for portfoljer
Story

D

från sina respektive projekt och markerade läget med olikfärgade magneter på tavlorna. Vi tog framförallt upp avvikelser men även ”läget under kontroll” rapporterades och
markerades då med en grön magnet. Det var himla bra,
men efter en tid började vissa utebli från de här mötena
som ändå var obligatoriska. Det blir ju svårt ibland när det
krockar med andra aktiviteter och åtaganden.
Från början hade jag tänkt att vi skulle skaffa ett antal
white-boards och en massa magneter i olika färger och sen
hitta en lämplig lokal och dra igång PULS-möten här. Jag
nämnde det för Konsulten vid något tillfälle och då visade
det sig att nu går det att göra digitalt i stället. Ja, så då var
det bara för mig att sälja in det hos ledningen… och det gick
ju bra. – Ja, säger Klas, en av projektledarna som är ganska
ny, det är helt nytt för mig men jag tycker samarbetet med
linjen går jättebra. Från början kändes det lite som att man
inte ville avslöja att det fanns problem, men det är ju helt
avdramatiserat nu. Jag tycker inte det känns jobbigt alls att

et är måndag eftermiddag och projektkontorschefen Helena sitter med några portföljägare och projektledare och pratar. De har just avslutat
ett PULS-möte och kopplat ned högtalartelefonen som
står mitt på bordet. Mötet var klart och de hade blivit
sittande runt bordet. Några hade kaffe kvar och de
dröjde sig kvar lite. De småpratar lite om mötet de just
haft och Helena tar till orda.
– De här PULS-mötena är verkligen bra. När vi införde vår nya projektorganisation pratade Konsulten om
PULS-möten som han tyckte skulle vara bra för vår organisation. Jag hade lite erfarenhet av det från en tidigare
arbetsplats där det funkade jättebra. Där hade vi ett
särskilt rum med ett antal white-boards uppställda där vi
träffades vi varje vecka i ett kort möte och gick igenom
några olika parametrar som till exempel budget, leveranser och resurser. Alla projektledarna rapporterade
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ta upp avvikelserna. Tvärtom är det bra att kunna visa på
dem.
– Ja precis, hakar Alva på, som nu när jag kunde ändra
min röda markering till en grön eftersom planen vi gjorde
upp tycks fungera. Erika nickar instämmande. Hon jobbar
som projektledare på ett av filialkontoren men är på huvudkontoret idag för att delta i en utbildning. – Jag tycker det är
superbra med den digitala PULS-tavlan eftersom vi som inte
sitter här på huvudkontoret kan vara med på PULS-mötena
varje vecka utan att behöva resa.
Hon fortsätter: vi har också våra egna PULS-möten på
kontoret för vårt projekt bara och då samlas vi en stund i
mötesrummet och går igenom projektet. Det är många av
projektledarna runt bordet som nickar. Jo, så gör vi nog allihop nu för tiden säger någon. Efter en stund är kaffet
urdrucket och alla reser sig för att återgå till sina uppgifter.

Samtidigt som detta utspelar sig på huvudkontoret
stänger Sofia av sin telefon och kopplar ner datorn. Sofia
är linjechef och hon är även Alvas chef i linjen. Hon befinner sig just idag i London för en konferens. Idag har hon
varit med på PULS-mötet via datorn och telefonen. Om de
hade jobbat med fysiska PULS-tavlor hade hon missat en
dag av konferensen eftersom hon hade behövt vara på
kontoret och delta i mötet som är obligatoriskt, men på
det här sättet kunde hon resa och komma fram i tid för att
vara med från konferensens början och ändå delta i PULSmötet. När det var dags behövde hon bara gå ifrån konferensen en stund, sätta sig vid datorn och koppla upp sig
mot molntjänsten och sen ringa upp kollegorna för att
kunna vara med på mötet den korta stund som det tog. –
Det här är verkligen genialt tänker hon när hon lägger ned
datorn och går tillbaka mot den stora konferenssalen.

” De här PULS-mötena är verkligen bra för att ha en
levande dialog.
- Digitalt gör det enkelt.
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PULS och PULS-moten for portfoljer
Fakta

D

et exakta ursprunget till PULS är oklart men troligen var den första signifikanta tillämpningen på
Scania. Bakgrunden till PULS-möten är att skapa en balans
mellan linjecheferna inflytande och projektledarna med sina
mandat. PULS-möten hålls regelbundet varje vecka med obligatorisk närvaro för projektledare och linjechefer. Från början var det projektledarna som granskades men med tiden
involverades även de linjechefer vars verksamhet bidrar till
respektive projekt.
PULS är en samarbetsform mellan linje och projekt som
har visat sig synnerligen effektiv. Den ersätter inte den traditionella uppföljningen av projekt eller planering, men är väldigt kraftfull genom att den sätter fokus på aktuella problemställningar för att påkalla kraftfulla åtgärder från ansvariga
chefer. Varje projekt får bara ett par minuter och ledordet är
älska avvikelser. Avsikten är att avdramatisera att det förekommer problem så att ingen ska behöva hålla masken. Avsikten är också att skapa ett klimat för öppenhet och samarbete tvärs igenom organisationen. Det finns olika utföranden

av PULS-tavlor men gemensamt är att man skapar ett fysiskt
utrymme med en eller flera white-boards och med ett tillräckligt stort golvutrymme så att alla projektledare och berörda
chefer kan samlas. Projekt som ska finnas på tavlan väljs ut
efter en tillämplig princip. Det kan vara de mest prioriterade
projekten eller projekt i ett visst skede.
För varje projekt anges några parametrar som t.ex. Budget, Projektledare, Sponsor, Ursprungligt slutdatum etc. Sedan tar man med några projektparametrar som ska redovisas.
Det kan vara Kostnadsbild, Leveranser, Resurser, Måluppfyllnad, Risker etc. För var och en av dessa parametrar anger
projektledaren om läget är under kontroll med en grön magnet. Om det är problem men det finns en plan som man arbetar efter markeras parameterfältet med en gul magnet. Är det
ett problem som saknar lösning visas det med en röd magnet.
Motsvarande görs med signifikanta leverantörer och stödfunktioner till projektet. Dessa rapporterar sin insats gentemot varje projekt och kan signalera med ett frågetecken om
det saknas direktiv eller om projektledaren är oklar. En vit
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magnet anger att leverantören eller stödfunktionen inte
har en uppgift i det aktuella projektet. När så behövs
sätter man en lapp under magneten. Informationen på
tavlan ändras enbart under själva mötet.
Det som har beskrivits här är en PULS-tavla för en
portfölj med projekt. Det är också brukligt att ha PULStavlor för varje projekt. Dessa tavlor fyller hela rum och
innehåller mer information om varje projekt. Även här
försöker man standardisera informationen så att varje
projekt har samma uppsättning med information. Typiskt
består informationen av en målbeskrivning, en lista över
intressenter, en roadmap med avklarade och planerade
leveranser, en graf som visar kostnadsutvecklingen jämfört med budget och upparbetningsplanen, den senaste
riskanalysen etc.
Det finns stora fördelar med att informationen är
visualiserad och IRL-upplevelsen ska inte underskattas. I
synnerhet i omogna organisationer kan det vara en nödvändighet. Men i det längre perspektivet, när nyheten
övergår till att vara en standardprocess för att säkra kvalité och slutförandet av projekt behöver man digitalisera
även detta. Det man kan vinna är förutom effektivitet,
tillgänglighet och ökad funktionalitet, en ökad användning
efter samma mall inom en organisation. Logistiken kring

en PULS-tavla är inte försumbar och den påverkan på resor
och andra möten som det innebär ryms inte inom begreppet Lean och hållbarhet om alla nyckelpersoner ska vara
samlade varje vecka. Med en digital lösning kan man med
en dator eller läsplatta och en telefon vara ”på plats” den
korta stund mötet varar.

Tillämpning av PULS på Scania
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Varderad och Balanserad portfolj med bubbeldiagram
Story
Ibland förstår inte Oskar själv hur han lyckas få ihop saker
och ting. Han vet ju att han inte är så strukturerad och välorganiserad som många av kollegorna, men på något sätt har
det ändå gått och han är numera portföljägare med ansvar
för en mängd olika projekt. Han tycker att det är jättekul
och den nya organisationen som har medfört ett nytt arbetssätt och ett verktyg i en molntjänst, som gör det så
mycket lättare, känns oumbärligt nu för tiden. Oskar vet
också att han inte är någon dumskalle även om han kanske
inte har samma höga utbildningsnivå som flera av hans kollegor har. Fast just nu sitter han och känner sig omåttligt
korkad… Det hänger ihop med kursen han nyligen var på.
Den som riktade sig till portföljägare och handlade om hur
man gör för att välja vilka projekt som man ska satsa på och
vilka som ska vänta, eller inte ens vänta, och vilka som bör
avslutas, och så vidare. Det hade varit en bra kurs och han
hade lärt sig mycket, men kursledaren hade använt en del
begrepp som han inte kände till och inte riktigt hade förstått. Han hade ändå inte velat fråga om dem – i alla fall inte
mer än en gång.

För att fylla hålen från kursen har han bett en av de andra
kursdeltagarna, Fredrik, att äta lunch med honom. Tanken
är att Fredrik ska förklara begreppen för honom eftersom
han har varit portföljägare länge och har mer erfarenhet.
Jaha, du ville prata om balanserade projektportföljer
säger Fredrik när de har ätit färdigt. Ja det är ju svårt att
veta vilka projekt man ska ge företräde, men det finns några
faktorer man behöver ta ställning till när man gör sin utvärdering, utöver lönsamheten alltså. I bedömningen man gör
är det viktigt att man tar med verksamhetens nuvarande
inriktning och plan, resultatmål, om det finns regulatoriska
krav och också organisationens image. Men det där vet du,
det var väl inte det vi skulle prata om? Nä, det var det där
som kursledaren pratade om; ”Sunk Cost” och vad det begreppet innebär. Fredrik fortsätter: När man ska fatta beslut
om projekt kan man göra olika värderingar. När man väljer
att tillämpa Sunk Cost innebär det att man tittar på de återstående kostnaderna och vinsterna i projekten, alltså ingen
backspegel, man ser inte tillbaka och tittar på de kostnader
man haft. Man tittar framåt på vilka kostnader som återstår
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och på vilka vinster man kan räkna med. Det kan mycket
väl vara så att det är bättre att fullfölja ett projekt som
hittills har varit olönsamt än att starta ett nytt.
Jaha, så du menar att man inte ska titta på de kostnader man haft tidigare? Ja, för de kostnader man redan
har haft ska inte påverka kalkylen som man gör för att
utvärdera framtida handlingsalternativ. På ekonomikursen som jag gick illustrerade läraren det med det här exemplet. Tänk dig att ett företag har investerat två miljoner i en dator-/mjukvaruinstallation och behöver ytterligare en halv miljon för att kunna användas. Alternativet
är att köpa ett annat för en miljon för att uppnå den avsedda nyttan. Genom att se de två första miljonerna som
en Sunk Cost blir det uppenbart att det första alternativet är bättre. Även om det suger.

Fredrik funderar lite och säger sen: Det är sant att man hör
olika åsikter om det, men man ska inte hänga upp sig på
antal och storlek. Har man rätt stöd och en bra struktur för
portföljhanteringen så spelar det ingen roll hur många eller
stora projekten i portföljen eller företaget är. Det är i stället
budget, resurser och tillgången på kompetens som ska avgöra, tycker jag.
För att hitta en bra balans brukar jag försöka rangordna
projekten utifrån faktorerna vi pratade om nyss. Sen, i
nästa steg tittar jag på resurstillgången. Det är till syvende
och sist resursplaneringen som det hänger på. Jag sätter
upp start- och sluttid för varje projekt och gör en uppskattning av antalet resurstimmar. Om det går så försöker jag
göra en fördelning på kompetenser också, men det är inte
alltid det går fullt ut. Med den informationen kan jag sen
bestämma hur många och stora projekt portföljen mäktar
med under planeringsperioden. I vår nya molntjänst kan du
göra det ganska lätt. Det finns ett sätt att göra analysen
med hjälp av ett bubbeldiagram. Du kan nog be Lina visa
dig precis hur du ska göra. Hon är en fena på det nya verktyget.

Du menar att gjort är gjort och ett dåligt beslut tidi-

gare ska inte belasta beslut och handlingar som syftar
framåt, säger Oskar. Men en annan sak som jag också
skulle vilja att vi pratar om är det där med antalet projekt
i portföljen. En del säger ju att man inte får ha mer än ett
visst antal, medan andra säger att det inte spelar någon
roll hur många projekt det är utan hur stora de är. Vad
tycker du om det?

” Portföljstyrning är ledningens bästa Silver Bullet
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Varderad och Balanserad portfolj med bubbeldiagram
Fakta

E

inte funderat på om man ska utgå från ”Sunk Cost” eller ej.
Innebörden av ”Sunk Cost” är att enbart ta hänsyn till återstående kostnader och vinster vid jämförelser för att fatta
beslut om vilka projekt som ska finnas i portföljen. Effekten
kan bli att det kan vara bättre att fullfölja ett projekt än ett
starta ett annat men mer lönsamt projekt.

tt ständigt bekymmer är att välja vilka projekt som
ska få företräde och vilka som får stå åt sidan. Det
räcker inte att enbart ta ställning till nya initiativ utan pågående projekt måste också utvärderas samtidigt. När man
bedömer projekt brukar man inte bara se till lönsamheten i
projektet utan även väga in andra faktorer. Dessa faktorer
utgör strategiska målsättningar vilka kan vara:







Nuvarande verksamhetsinriktning
Den strategiska vägplanen
Lönsamhet och resultatmål
Organisationens Image
Regulatoriska krav avseende lagar eller certifieringar
M.fl.

En metod som kan användas för att välja vilka projekt som
ska få en plats i portföljen, är att göra en parvis jämförelse
mellan två kandidater. Denna metod kan förefalla omfattande när man ska jämföra alla kandidater med varandra
och dessutom ur en aspekt i taget. Dock kan man genom att
utgå ifrån att när A > B > C och slutsatsen det leder till nämligen att A > C, vilket kraftigt reducerar antalet jämförelser.

Varje initiativ eller pågående projekt behöver klassas på en
skala för var och ett en av ovanstående faktorer och dessutom måste man väga in om initiativet är genomförbart
med avseende på risker och resurser. Att bedöma lönsamhet borde ju vara enkelt kan man tycka. Men då har man
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Ofta debatteras hur många projekt som en portfölj eller
företag kan ha samtidigt. En sådan siffra blir naturligtvis helt
gripen ur luften. Fler små eller färre större har ingen betydelse med rätt struktur och systemstöd. Det som avgör är
budget och mängden tillgängliga resurser och naturligtvis
tillgång till rätt kompetenser för varje planeringsintervall.
Strategin för att hitta rätt balans är att välja ut och rangordna projekten utifrån urvalskriterierna. När det sedan
gäller frågan om hur många projekt som kan utgöra portföljen måste man utgå ifrån resurstillgången över portföljens
planeringshorisont. Som vanligt är resursplaneringen den
”Silver bullet” som är nyckeln till rätt beslut. För att kunna
avgöra det behöver man för vart och ett av projekten ange
en uppskattning av antalet resurstimmar och helst med en
fördelning på kompetenser samt start- och sluttid. Med den

informationen går det att göra en analys som visar när
portföljen inte kan rymma fler projekt under en planeringsperiod som gärna får vara två år. Det underlättar en resursoptimering att ha fler men mindre projekt.
Ett effektivt och vanligt sätt att göra analysen på, är
att ta hjälp av ett bubbeldiagram. Sådana brukar ha möjlighet att variera betydelsen av X– och Y-axeln samt ge storleken av bubblan en innebörd. Där kan man även lägga
olika vikt vid de strategiska parametrarnas påverkan. När
man gör det kommer bubblornas positioner att förskjutas
och därmed vara ett stöd i beslutprocessen för att balansera portföljens innehåll avseende kortsiktig lönsamhet
med en långsiktig strategi och kombinera detta med att de
bästa alternativen i varje kategori lyfts fram.
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Fibonaccipoang visar vardet
Story

E

Erik lyssnar uppmärksamt i luren på vad Konsulten säger. –
Ja visst ja, Fibonacci-skalan var det den hette. Okej, man
bestämmer en period som är överblickbar och resursplaneringen för den perioden och listan av de leverabler, eller
aktiviteter, som är rimliga utifrån resursplaneringen för den
perioden. Just det, så man arbetar med korta tidsperspektiv.
Erik lyssnar vidare till Konsultens förklaring och upprepar allt eftersom det han hör, samtidigt som han antecknar
i ett block han har framför sig på skrivbordet. – Alla leverabler och aktiviteter får ett värde ur fibonacci-serien.
Det värdet väljer man så att det motsvarar aktivitetens svårighetsgrad. På så sätt kan man jämföra med andra leverabler och aktiviteters värden. Kvoten mellan två närliggande
värden motsvarar det s.k. Gyllene snittet och upplevs som
lagom. När respektive medarbetare rapporterar och uppgifterna är avklarade får man ett värde som kallas velocityvärde som är timmar per fibonaccipoäng. Det värdet an-

rik, Vd för företaget, ringer upp Konsulten. Han
har under några dagars tid funderat över något
konsulten hade sagt tidigare i veckan vid en presentation
som han gjorde och som bland annat handlade om aktiviteter och leverabler i förhållande till resursplanering. Konsulten hade pratat om ett sätt att bedöma kommande aktiviteter och hur man kan jämföra dem.
Erik hade inte haft några problem att hänga med och
förstå presentationen men när han sedan skulle förklara
det för en av avdelningscheferna som inte var med när
Konsulten gjorde sin presentation så gick det inte så bra.
Han mindes helt enkelt inte riktigt vad Konsulten hade sagt.
– Hej det är Erik på Företaget. Har du tid att förklara
för mig det du sa häromdagen om skalan som var bra att
använda för att jämföra omfattningen på kommande aktiviteter? Jag tyckte det lät bra och skulle förklara det för en av
mina medarbetare men då kom jag inte riktigt ihåg hur du
sa.
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vänder man när man planerar kommande period.
– Hur var det man skulle göra då, frågar han och
lyssnar vidare på konsultens förklaring. – Jaha, två olika
tillvägagångssätt säger du. I det ena planerar man motsvarande resurstimmar för listan av planerade leverabler
och aktiviteter för perioden. I det andra sättet utgår man
från de resurser man har planerat och anpassar plane-

ringen av leverabler och aktiviteter i stället.
– Så, säger Erik, om jag förstår rätt så kommer varje team
eller projekt få ett visst antal poäng per tidsperiod. Det måste
väl bli så att det varierar något också om någon blir sjuk eller
vabbar eller så. Han lyssnar igen. – Jamen, då tror jag att jag har
kläm på det här nu. Du ska ha stort tack för att du tog dig tid.

Scrum-poker används ofta i Agila projekt —men kan även användas i vanlig
projekt och uppdrag. Skillnaden mellan talen utgör det Gyllene snittet
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Fibonaccipoang visar vardet
Fakta

H

kallas. I vissa ”kortlekar” används 20 i stället för 21 och
sedan 40 i stället för 34. Varför man avviker från det Gyllene snittet (1,618 utgör kvoten mellan två närliggande tal)
är oklart och också onödigt. Tror man kanske inte att programutvecklare kan addera två tvåsiffriga tal för att få
nästa tal i serien?
I vissa agila metoder som Scrum och Kanban vill man
inte uppskatta tiden för de olika aktiviteterna eller planera
och rapportera tid. Det är enklare att bedöma kommande
uppgifter i förhållande till varandra och ta ställning till om
två uppgifter är ungefär lika stora, ett snäpp från varandra
vilket betyder nästa tal i serien. Är skillnaden mycket stor
tar man två steg i serien och en jättestor skillnad motsvarar

istorik

Med en början under renässansen har en
stor mängd litteratur producerats om gyllene
snittets estetiska värde och dess betydelse för utformningen av ideala proportioner inom arkitektur, måleri, skulptur
och andra konstnärliga områden. Ett av de första, och
kanske det mest inflytelserika verket på detta område
var La divina proportione av
Pacioli.
Fibonacci-serien har många
användningsområden och har även letat sig in i projektens
värld. Den används bl.a. i den agila metodiken Scrum. Åtminstone inledning av det som kallas Planning poker eller

Estimera storleken i fibonacci-poang i stallet for timmar
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Kalibrering av velocity

naturligtvis tre steg. En skala som baseras på en logaritmisk
serie passar väldigt bra för detta. Dessutom får man snabbt
återkoppling på sin bedömning – redan inom ett par veckor
eftersom man arbetar med korta tidsperspektiv.

Utgå från resursplaneringen för en överblickbar period och
den lista av leverabler eller aktiviteter som utgör en rimlig
utmaning för den perioden och resursplaneringen. Varje
leverabel och aktivitet ges ett värde ur fibonacci-serien som
korresponderar med dess svårighetsgrad jämfört med
andra leverabler och aktiviteters fibonacci-tal. Efter varje
sprint eller timebox uppdateras kvoten mellan antalet timmar och fibonacci-poäng genom att utgå från avklarade
uppgifter och rapportering av nedlagd tid. Velocity-värdet
används sedan vid planering av nästa sprint.
Vid planeringen utgår man från listan av planerade
leverabler och aktiviteter för perioden och planerar motsvarande resurstimmar. Alternativt utgår man från planerade resurser och anpassar planeringen av leverabler och
aktiviteter.

Velocity – tempo for teamets arbete
I teorin så kommer teamet att landa på att göra ett visst
antal poäng per tidsenhet eller per sprint. Naturligtvis behöver man kompensera för alla lediga dagar kring jul och
påsk, för att inte tala om VAB-dagar och annan frånvaro
eller andra sysslor. Det är typiskt att metoder kommer från
ett land utan långa semestrar och unga människor utan
familj och barn. Det finns en lösning på detta problem som
innebär att projektet kalibrerar sin produktivitet i fibonaccipoäng och räknar ut antalet timmar som krävs för uppgifter
som bedömts till ett visst antal poäng.

”Det gyllene snittet är den minsta användbara
skillnaden mellan två uppgifter.
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Intressenter och RACI-modellen
Story

K

– Det är bäst vi kommer igång så vi hinner med vårt program idag.
– Hej allihop och välkomna. Vi ska börja dagen med att
prata om en modell som kallas RACI-modellen. Det är en
modell som först och främst är framtagen för uppgifter i ett
projekt, men den går bra att tillämpa även när det gäller
ansvaret för projektets målbild. Namnet är en kombination
av fyra bokstäver som representerar de olika delarna av
modellen, fast på engelska.

lockan är snart 9.30 och Alva inser att hon inte
kommer att hinna med kaffet hon hade tänkt sig
innan kursen börjar. Det är idag alla projektledare och
portföljägare ska samlas för en kortare utbildning i hur man
väljer medarbetare till projektet, var ansvaret ligger för
målbilder och hur man ska förhålla sig till intressenter av
olika slag.
På slaget 9.30 går hon in i konferensrummet där de
ska hålla till under dagen. – Tur, tänker hon, vi börjar med
kaffe. Hon tar en kopp och börjar prata med Oskar som är
portföljägare och ansvarig för den portfölj som hennes projekt ingår i.
– Det ska bli intressant säger hon. Jag tycker alltid det
är svårt att veta att man får rätt medarbetare och vilka som
är relevanta intressenter. Oskar nickar. Han har ganska lång
erfarenhet av olika projekt, men han förstår henne och vet
att det kan vara knepigt. Visserligen lär man sig, men varje
projekt är ett nytt projekt med sina val.
Kursledaren manar på dem.

R står för Responsible.
A står för Accountable
C står för Consulted
I står för Informed
– Om vi tar dem i tur och ordning och börjar med Responsible. Responsible betyder som ni alla vet Ansvarig.
När det gäller projektets målbild och hur projektet svarar
upp mot det så är det alltid projektledaren som är ansvarig.
Sen kan det uppstå situationer där man som projektledare
kan ta hjälp av en expert för enskilda delmål, till exempel
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mer förklaring. Får man ställa frågor nu?
– Det är några saker jag undrar. Jag skulle behöva
några exempel på vilka personer eller funktioner i vårt företag som kan vara Godkännare.
– De här experterna du pratade om, hur förhåller sig
de organisatoriskt till projektet?
– Hittills har du pratat om den här RACI-modellen och
hur den ska användas för målbilder. Jag som projektledare
är väldigt intresserad av hur den kan tillämpas på det andra
sättet som kursprogrammet tog upp. Mer precist: vem är
intressent i ett projekt?
Vem kan man lita på? I ett projekt finns det ju många
förväntningar, men kan man lita på alla som har någon
koppling till projektet på ett eller annat sätt? Hur väljer jag
medarbetare till mitt projekt? Hur sållar man bland dem
som anmäler sig men som kanske inte har rätt fokus? Vilka
intressenter är det obligatoriskt att ha med och vilka
kanske inte behövs i alla projekt? I så fall hur vet man det?
- Ojdå, det var många frågor. Jag ska försöka besvara
dem men flera av svaren finns också i dokumentationen ni
fått. R och A förekommer i alla sammanhang. C och I rekommenderas för att öka den långsiktiga stabiliteten i det
som beslutas och utgör förankringsprocessen i den informella organisationen.

om det kommer till förhandling eller om det behövs någon
som kan redogöra mer detaljerat för ett visst delmål. Då är
experten enbart Consulted och man kan välja huruvida
man vill följa råden eller inte.
– För A:et, accountable, kan vi använda den svenska
termen Godkännare. En godkännare är en nödvändig partner till en projektledare. En godkännare kan också vara en
motpart, till exempel när det gäller vad som förväntas av
en kund med tanke på budget- och tidsramar för projektet.
Projektmålen och leverablerna måste passera en godkännare. Vem är det då som ska ha rollen som godkännare
undrar ni nu. Jo, det är en person på en befattning i den
enhet i organisationen som är relevant för målet.
C, consulted, är som nämnts en utomstående expert
som kan eller bör ges möjlighet att lämna synpunkter inför
ett godkännande. Sen är det upp till såväl projektledare
som godkännare att göra en bedömning av expertens uttalande och synpunkter. Det stärker projektledarens position
att kunna referera till en expert (som håller med).
I som står för Informed. Det innebär att det kan finnas
andra personer i företaget eller i samhället som behöver
veta vad som planeras och mot vilka mål, för att inte kunna
säga ”... om vi hade vetat...”
Alva ser sig omkring i rummet. – Undrar om det är
någon mer än jag som inte riktigt förstår. Det behövs lite
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Intressenter och RACI-modellen
Fakta

V

em är en intressent? Och vem ska man lita på när
det kommer till förväntningar på ett projekt?
Många är kallade men alla är inte lämpliga. Blir man en bra
intressent för att man är intresserad? Kanske inte om det
är utgångspunkten för att intressera sig för projektet. En
projektledare måste vara nogräknad. Personer som anmäler sig och vill vara med i projektet kan förstöra det genom
att bidra till ett felaktigt fokus och för hög ambitionsnivå
eller ha en egen agenda. Men helt utan intressenter finns
det ingen anledning att genomföra ett projekt. En projektledare bör inte avfärda personer som vill vara med på vagnen men kanske hålla vissa på en armslängds avstånd.
RACI modellen är till god hjälp för att sortera ut begreppen. Även om den främst är framtagen för uppgifter i
ett projekt så kan den också tillämpas när det gäller ansvaret för projektets målbild.

Responsible
Ansvaret för hur projekt svarar upp mot målbilden
är alltid projektledarens.

Accountable (godkännare)
Den viktigaste rollen och en oumbärlig partner i
projektarbetet och även till viss del motpart när
det gäller att moderera förväntningarna mot den
budget och tidsram projektet erhållit. Det måste
finnas en godkännare för de enskilda projektmå-
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Informed

len och de relevanta leverablerna. Utförandet av
leverabler behöver bara vara tillräckligt bra ställt i
relation till kostnaderna. Rollen som godkännare
förutsätter en person som har en befattning och
representerar en organisationsenhet som är relevant för målet. Det kan enbart finnas en godkännare för vart och ett av projektets mål.

Det kan även finnas personer som behöver vara
informerade om vad som levererats och beslutats.
I Solutions for Teamwork® har RACI modellen en viktig
plats. R och A förekommer i alla sammanhang. I modellen
betonas också att den som är accountable måste representera en organisationsenhet. C och I är rekommenderas för
att öka den långsiktiga stabiliteten i det som beslutas och
utgör förankringsprocessen i den informella organisationen.

Consulted
Utomstående experter, även självutnämnda sådana behöver ha möjlighet att uttala sin åsikt inför
ett godkännande. Betydelsen av dessa åsikter är
upp till projektledare och godkännare att bedöma.
Det kan vara klokt att dokumentera denna feedback.

”Att definiera projektets
stakeholders är en riktig
”Silver Bullet”.
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Prioritering vid resursbokning
Story

S

– Det skulle du nog kunna få, men då får vi stryka timmar i
månaden efter. Visserligen har ditt projekt prioritet, men
jag kan inte godkänna fler timmar än som finns i din budget. Däremot ska det gå bra att omdisponera inom ramen
för beslutet om dina resurser. Jag kan flytta lite på andra
uppgifter och de andra projekten kommer ju ändå att få de
här personernas arbetsinsatser i tid. De enas om det och
skiljs sedan åt.
Samtidigt, i en annan del av företaget pågår en liknande diskussion. Det är den relativt nya projektledaren
Klas som har hamnat i en diskussion med sin linjechef. Klas
har sökt upp honom för att han skulle behöva mer resurser
än vad som finns inplanerat i hans projekt. Han har inte
haft riktig koll på planeringen och nu har han upptäckt att
de inte kommer kunna leverera som avtalat i tid. Han försöker övertala linjechefen utan någon framgång.
– Jamen det förstår du väl. Det kommer ju att se illa ut
om vi inte kan leverera i tid.
– Det är det tyvärr inte mycket jag kan göra något åt.

ofia som är linjechef och Alva som är projektledare har möte om resursplaneringen. De har numera ett bra samarbete om resurser och resursplanering.
Det samarbetet har utvecklats efter en dispyt de hade när
Alva hade tagit för givet att hon kunde disponera de resurser hon behövde. De har rett ut det och jobbar numera
utifrån en modell där Alva äskar resurser en gång i månaden och Sofia ser över prioriteringar och tar besluten om
vilka projekt som får resurserna på det sätt de bokat och
vilka som får stå tillbaka ett tag till. Det är en modell som
fungerar alldeles utmärkt.
Nu har det uppstått en situation där Alva behöver
göra omdisponeringar. – Jag skulle behöva resurser lite
tidigare än vad jag trodde för två månader sedan. Det har
visat sig att kunden vill ha leverans tidigare än beräknat
och ledningen har prioriterat det. Dessutom är det så att
vi kan få en bonus om vi levererar tidigare.
– Jaha, hur vill du ha det nu? – Jag skulle vilja ha de
här personerna en arbetsvecka ytterligare i nästa månad.
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Du kan bara få de timmar och de resurser som är bokade
enligt prioritetsordningen.
– Jaha men det räcker inte. Vi måste ju leverera enligt
beställningen.
- Du får nog acceptera att du inte kommer att kunna
göra det.
– Men då får kunden acceptera en liten försening i
stället. Kan vi förlänga resurskontraktet?
– Ja, du kan få resurskontrakten utsträckta till projektets slutdatum om du vill, men det är allt. Jag kan heller
inte godkänna timmar utanför projektets budget. Om du
behöver utökade resurser måste få tillåtelse att använda

fler timmar än vad du har nu. Det kan jag boka in, mer kan
jag som linjechef inte göra. Det kommer att synas i din
PULS-tavla att det saknas resursgodkännande. Det är ledningen som tar de besluten. Faktum är att jag gärna bokar
in den nya utvecklaren som kan den plattformen ni använder. Hon är inte så mycket inbokad. Jag föreslår att du pratar med styrgruppen om att utöka budgeten.
Alva går från sitt möte och känner sig nöjd. De kommer att kunna leverera enligt kundens önskemål och det
funkar jättebra att samarbeta med Sofia nu. Klas däremot
är inte riktigt lika nöjd. Han förstår att det är dags att ta till
sig den där modellen som Alva pratat sig varm om.

” Med tydliga regler och en planeringsordning underlättas samarbetet.
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Prioritering vid resursbokning
Fakta
rioritering vid resursbrist

En resursbrist uppstår när planering av resurser
för pågående projekt överstiger de tillgängliga resurserna
under den period som projekten löper. Genom att regelbundet tillämpa en resursledningsmodell förebyggs beslut
som överstiger tillgängliga resurser. Det kommer ändå regelbundet uppstå kollisioner mellan projekt inom den
närmaste planeringsperioden när projekt i sent skede behöver ytterligare resurser eller när linjeverksamheter, som
inte kan planeras på samma sätt som projekt, behöver mer
tid av de till projekt utlånade resurserna. Dessa resurskonflikter i den närliggande perioden kan inte alltid förebyggas
och kan i stället behöva hanteras med hjälp av prioriteter.
Visst kan det dyka upp uppgifter som tar en vecka eller två
och de kan komma olägligt i tiden men motsvarar bara två
till fem procent av ett manår (1640 timmar). Inget som man
kan skylla stora förseningar i projekt på.

verksamheter som har startats kommer att få resurser
inom sin budget. Det är fullt möjligt att kontrollera genom
att tillämpa modellen SofT™ Resursledningshjul. Genom att
använda tekniker som är beskrivna i modellen, går det att
avläsa beläggningsläget för resurser och kompetenser under en önskad period framåt för de habitat och organisationsenheter som har de aktuella resurserna. Det innebär
att inför ett beslut om ett nytt projekt så är resurssäkringen
klar. För varje habitat utlovas kompetenser via modellens
Service Level Agreements (SLA) vilka i sin tur baseras på
fysiska individer eller ramavtal med underleverantörer.
Innebörden är att resurskonflikterna mellan olika initiativ är
hanterade i och med urvalet av initiativ och de projekt som
kommer ur dessa. De regelbundna uppföljnings- och prog-

Alla godkanda projekt ar prioriterade!
Ledningsansvaret måste kunna verifiera att de projekt och
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ver prioritet. Bästa strategin är att ha ett fåtal högst prioriterade projekt. Finns det ändå behov av att ha prioritet på
alla projekt kan man välja mellan att rangordna eller att
gradera dem. Rangordning kan i praktiken enbart användas
inom en portfölj, om man inte vill riskera ett omfattande
förhandlande där varje chef främst ser till sitt eget ansvarsområde. Gradering däremot kan vara generell för alla projekt men bör då ha så få klasser som möjligt. Nedan är ett
förslag på en enkel konstruktion som även har en möjlighet
till rangordning.

nosgenomgångarna av budgeten är samtidigt tillfällen när
projektportföljerna ses över när man tillämpar t.ex.
PRINCE2. Dessa genomgångar görs tre till fem gånger om
året och ska bland annat säkerställa att beslutade projekt
och resurser överensstämmer. Även om det inte alltid är
optimalt för varje projekt i stunden så garanteras resurserna i tid till varje projekt.
När linjechefen, resursägaren, ska komma överens
med projektledarna som vill boka resurser för de närmaste
två till tre månaderna till sina projekt behöver man säkerställa utgången av planeringssudokut. Det blir möjligt genom att det finns en turordning i planeringsarbetet. Linjechefen tar ställning till bokningarna i varje projekt och godkänner dessa i prioritetsordning. Eftersom alla pågående
och beslutade projekt redan är beslutade så avser prioriteringen nu enbart just turordningen. Fortfarande gäller att
projekten enbart är prioriterade inom sina avgränsningar i
budget och sluttid. Planering utanför dessa ramar kan inte
godkännas. Planeringen på enskilda veckor eller dagar görs
i Teamwork och ska överensstämma med bokningen av
resurskontraktets timmar varje månad.

A – prioriterade, måste planeras inom sin beslutade sluttidpunkt.
B – Planeras mot sin aktuella budget.
C – Utan krav på planering.
------------A1 – Högst prioriterad, helst ett sådant projekt per portfölj.
A2 – Ytterligare ett rangordnat projekt i samma portfölj,
snäppet under projektet med A1.
Nu kan det inträffa att en resurs kan vara inblandad i projekt från olika portföljer som båda har samma klassning,
men med tanke på att resurserna garanterat finns inom en
överskådlig period så behöver det inte vara ett större problem utan på sin höjd en smärre olägenhet i det korta perspektivet.

Svarigheten ar att valja bort!
Det går lätt att bestämma att ett visst projekt är prioriterat.
Sedan börjar svårigheten när det är fler projekt som behö-
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Critical Chain vs Kritiska linjen
Story

E

Hej Erika

rika har läst en del om olika sätt att styra projekt
och fastnat på något som hon inte riktigt förstår.
Det är något som kallas Critical Chain och hon fattar inte
riktigt vad det innebär. Hon har som ny projektledare tillåtelse att ställa frågor till Konsulten om det är något hon
undrar över när det gäller projektstyrningen.
Hon har tänkt att hon kan maila till Konsulten och
fråga. Då kan han svara när han har tid. Så hon formulerar
sin fråga, som är väldigt enkel: Kan du förklara vad begreppet Critical Chain innebär och om det är något jag borde
tillämpa.
Det dröjer inte så länge innan svaret kommer. – Jaha
tänker hon, då kan det inte vara så komplicerat. Inte om
han kan svara så snabbt. Hon klickar på mailet och det
öppnar sig på hennes skärm.

Jag ska försöka besvara din fråga så konkret som möjligt.
Critical Chain, eller Theory of Constraints, är en metod som
innebär att man ska förhindra att man överskattar kostnaden
genom att ha massa små reserver som alltför lätt utnyttjas.
När man använder Critical Chain så jobbar man med en
enda men större buffert i stället för ha flera mellanliggande
buffertar för varje planerad aktivitet.
När man beräknar hur stor buffert man behöver, ska man

utgå från den kortaste genomförandetiden för den lägsta
uppskattningen av antalet timmar och sedan dubbla den
kalendertiden. Då får man en lämplig buffert. Man gör uppföljningen genom att utvärdera hur bufferten förbrukas. Då
tittar man på omplaneringar som ändrar den klartidpunkt
man har. Om det blir så att bufferten förbrukas för snabbt
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– Jaha, en buffert. Det framgår inte riktigt av benämningen men det låter ju rimligt. Jag ska räkna lite på det.
Han har nog rätt i att det är en bra idé att använda det.
Helena, projektkontorschefen gav mig ju en instruktion
för att räkna ut projektlängden baserat just på tankarna i
Critical Chain. Dessutom är det ju Konsulten som har
skrivit den. Bufferten innebär att ingen får vara engagerad mer än 50 procent i ett och samma projekt. Då
måste man ju nästan fördubbla genomförandetiden och
på så sätt får man den buffert man behöver som säkerhet. Det som är extra smart med Konsultens metod är
att det inte är en buffert i resurstimmar bara i kalendertid. Här kan man tala om att jobba med Lean.

måste man ta till andra åtgärder. För om man har förbrukat en för stor del av bufferten för tidigt är det en tydlig
varningssignal eftersom bufferten inte får vara helt slut
förrän precis innan man är klar. Idén är att projektet ska ha
en del buffert kvar och på så sätt ha varit både effektivare

och ändå i tid.
Jo en sak till – man får inte börja tidigare än man måste.
Dvs inga extra buffertar. Skillnaden mot en traditionell
projektplanering är framför allt att där sätter man en sluttidpunkt. Sluttidpunkten för den sista leverabeln kommer
att flyttas, förskjutas, när aktiviteter tidigare i kedjan blir
förskjutna. Så tidpunkten kommer alltid att behöva flyttas.
Man brukar också prata aktiviteter på Kritiska linjen. Det
kan vara bra att känna igen uttrycket, men du behöver inte

”Critical Chain är ett instrument för Lean genom ett
minskat slöseri med resurser i planeringen.

veta exakt vad det är just nu.
Ditt företag vill införa en modell för att effektivisera resursanvändningen. Jag tycker därför att det är en bra idé att
du räknar på en buffert i ditt projekt.
Vänliga hälsningar
Konsulten
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ritical Chain ar motsatsen till kritiska
linjen

längre. Detta leder till slöseri med resurser som planeras
in fast det kanske inte behövs. Och alla som känner till
Parkinsons lag vet att alla tillgängliga resurser och all tid
alltid går åt.
Critical Chain är en metod för Lean med avsikt att
förhindra slöseri med produktionsresurser. När det gäller
tjänsteproduktion så är det mantimmar som är produktionsfaktorn. En FTE, Full Time Equivalent är 1640
timmar och det är målet för planerat värde per resurs.
I Critical Chain eller Theory of Constraints som den
även kallas tar man bort alla mellanliggande buffertar
eller så kallade kuddar och ersätter dem med en enda
större buffert. Erfarenheter visar när man följer upp avslutade aktiviteter så utförs ca 80 procent av en uppgift
under den första halvan av löptiden. Baserat på detta är
rekommendationen att bufferten ska vara lika lång som
den kortast möjliga genomförandetiden för den rimliga

I traditionell projektplanering görs en arbetsnedbrytning
helst ända ner på aktivitetsnivå. Sedan sätts beroenden
mellan dessa så att det bildas en kedja av aktiviteter där
sluttidpunkten för den sista aktiviteten och därmed leverabeln som aktiviteterna syftar till förskjuts när tidigare aktiviteter försenas. I en planering finns det ofta ett antal parallella spår. De aktiviteter vars kedja påverkar projektets
milstolpar på så sätt att en dags försening i en aktivitet ger
en dags försening av en milstolpe brukar kallas för kritiska
linjen. Aktiviteter som ligger på kritiska linjen brukar ges
prioritet när det signaleras problem, vilket är legio. Det här
ställer till oreda för alla projekt som delar resurser med
projekt som får problem med aktiviteter på den kritiska
linjen. För att förebygga det brukar man lägga in en buffert
i varje aktivitet genom att göra den lite större och därmed
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Critical Chain. Diagrammet visar hur samma förskjutna planering uppfattas olika beroende på hur långt projektet har
kommit vid betraktningstillfället. För mycket förbrukning av
buffert för tidigt är en varningssignal.
I Solutions for Teamwork® rekommenderas att genomförandetiden utsträcks så att varje persons beläggning av ett
projekt begränsas till 50 procent räknat över hela tiden personen deltar i projektet.

lägsta uppskattningen av antalet timmar. Dessutom får
man inte starta arbetet tidigare än vad som ges av den
nu dubblade genomförandetiden. Uppföljningen av projekten görs genom att utvärdera hur bufferten förbrukas
genom successiva omplaneringar som flyttar den första
tidigaste klartidpunkten. Om bufferten förbrukas för
snabbt måste åtgärder vidtas. Nedanstående bild visar
ett diagram som används vid tillämpning av metoden
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GAP-analys av framgangsfaktorer
Story

Ä

– Jag har en kompis som jobbar på ett företag där de kollade upp projektmognaden. Jag tror de ville göra en sorts
enkät och ta reda på hur det var, svart på vitt. Dessutom
frågade de inte om projektledarna kunde det ena eller
andra, huruvida man tyckte att chefer och styrgrupper
hjälpte till eller inte. Men sedan tog de bort ”Blame game”
frågorna och hade enbart sakliga frågor om det faktiska
läget.
– Jag kan kolla med Konsulten om du vill, säger Markus. Han vet med all säkerhet hur det ska gå till. När de
skiljts åt ringer han upp Konsulten. Därefter söker han upp
Erik igen. – Jodå Konsulten visste. Man kan göra en undersökning som går till så att man ställer frågor till ett antal
relevanta personer. Sen brukar man komplettera dem med
intervjuer. Man ställer frågor om olika processer och resultatet anger man på en skala som har fem steg. Man kan
göra på två sätt, men båda bygger på att man ställer frågor
i organisationen. Det ena sättet är att man frågar brett, det
vill säga på ledningsnivå, chefer och linjechefer. Det andra

r det inte så att det finns ett missnöje i företaget
med att våra projekt inte lyckas riktigt? Har du hört
att det finns de bland projektledarna som säger att vi inte
levererar så bra som vi borde? Erik, Vd, och Markus CIO
sitter och pratar. – Nej det har jag inte. Tvärtom trodde jag
att projektmognaden i vår organisation var rätt bra. Visserligen har vi tagit initiativ till ett resurseffektiviseringsarbete,
men att det finns en uppfattning att projektverksamheten i
sig inte levererar så bra, det var jag inte medveten om. Erik
stämmer in. – Precis, vi gjorde ju en sån där projektmognadsanalys av företaget för nå’t år sedan och Det stora
konsultföretaget sa vi inte var sämre än genomsnittet. Min
styrelse var i alla fall nöjd med resultatet. Men det är ju
klart det var väl bara våra mest erfarna projektledare som
fick vara med.
– Det är väl till och med så att projektledarna lägger
skulden på ledningen för att det inte fungerar fullt ut. Jag
vet inte, men det kanske är så att vi kanske skulle ta och
kolla hur det ligger till på projektledningsnivå i stället.
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ökade kunskaper och kompetensutveckling samtidigt som
det är ett sorts träningstillfälle för projektledarna.
Konsulten sa att projekt som har brister i framgångsfaktorerna för det mesta inte når de mål och syften man
hade när projektet startade.
När enkäten och intervjuerna har genomförts har
man ett stort material att hantera. Markus föreslår att de
ska använda Konsultens förbättringsprogram. Helena,
projektkontorschefen, har följt och delvis deltagit i hela
undersökningen och nu ska hon jobba ihop med Konsulten med förbättringsarbetet. I och med att Konsulten
kommer in och genomför The Challenge, som förbättringsarbetet så träffande kallas, så blir det möjligt för
hennes nya assistent som egentligen skulle ha jobbat
tillsammans med henne i projektkontoret att ta ett annat
projekt i organisationen i stället. Det var det några som
blev glada för eftersom de slapp ta in en ny projektledare.
Erik och Markus sitter återigen och pratar. – Det var en
bra idé att göra den där enkäten och en ännu bättre att ta
in Konsulten som förändringsledare. Faktum är att det
betalar nästan förbättringsprogrammet eftersom vi sparar in kostnaden för en heltidskonsult till kostnaden av
Konsulten på halvtid. Konsulten är dyr men trots att den
nya molntjänsten kommer till blir kostnaden lägre.

sättet är att fråga på projektledningsnivå. Man kontrollerar kunskapen om processerna och den faktiska tillämpningen i konkreta projekt. Sen kan man få en markant förbättring genom att åtgärda de projekt som har brister.
Markus fortsätter: – Jag tänkte att jag ber Lina sätta
ihop en lämplig enkät. Hon kan ta hjälp av Konsulten med
frågorna till att börja med. Och jag tycker vi går in på projektledningsnivån och gör den där. Jag har förstått att det
finns många fördelar med det.
Markus förklarar idén för Lina och ber henne utforma
enkäten. – Du kommer att få hjälp av Konsulten, men det
är framgångsfaktorerna som ska ligga till grund för frågorna.
– Framgångsfaktorerna säger du. Det är de där åtta;
baseline, resursplanering, uppföljning, roadmap och milstolpar, mål, ändringskontroll, kostnadsuppföljning och
risk management.
– Oj vilket minne du har!
– Medfött ler hon tillbaka. Men varför ska vi begränsa oss
till projektledningsnivån?
– Konsulten sa att det finns olika sätt att göra det. Det
mest konstruktiva, som han rekommenderade är att fokusera på projektledarna. En sån här aktivitet kan innebära
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GAP-analys av framgangsfaktorer
Fakta

D

et finns ett stigande intresse av mognadsanalys
för att undersöka vilken projektmognad en organisation har. Undersökningen går till så att relevanta personer får svara på en mängd frågor och sedan kompletteras
det hela med intervjuer. Frågorna berör ett antal processer
och resultatet anges på en skala med fem steg. Resultatet
presenteras ofta uppdelat efter de olika respondenterna:
Högre ledningspersoner, chefer och projektledare. Resultatet är för det mesta nedslående på de flesta områden och
håller sig mellan medveten (Ad hoc) och upprepad. Processerna Intern projektstyrning och riskbedömning sticker ut
positivt och närmar sig standardiserat – på ledningsnivån,
men inte hos de operativt involverade! Intressant att notera är att personer i den högre ledningen har mest positiv
syn på organisationens projektmognad och projektledarna
lägst. Kommentarer till det är överflödiga.
Att komma till rätta med den situation som ovanstående bild beskriver kommer att ta år av utbildning och trä-

ning – om det alls går. Få kommer tycka att det berör just
dem och prioritera den dagliga verksamheten fullt upptagna med brandkårsutryckningar. Dessutom är man som
anställd mer lättrörlig och byter oftare arbetsgivare än tidigare generationer. De som har ambitioner och tar till sig ny
kunskap är de mest troliga att vilja göra karriär, ofta hos en
ny arbetsgivare till bättre lön.
Ett mer direkt angreppssätt som ger möjlighet till omedelbar förbättring är att undersöka kunskapen om processerna

”Ledningen litar mer till
organisationens projektförmåga än vad projektledarna gör
252

och den faktiska tillämpningen i konkreta projekt. Genom
att gå in och åtgärda projekt med brister kommer en markant förbättring uppnås och det innebär indirekt ett kunskapslyft och praktiskt träningstillfälle för varje projektledare. Projekt med brister bland framgångsfaktorerna blir
sällan lyckade utifrån intentionerna vid starten. De mest
signifikanta framgångsfaktorerna är listade nedan.

1.
2.

253

Baseline
Budget, Definierat slut, Beställare, Ägare, Basplan
Resursplanering, agil
Vem jobbar när eller vilka kompetenser behövs –
hela vägen till avslut måste inte vara färdigplanerad
på individnivå.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

verifierbara artefakter. Förutom dessa faktabaserade frågor
kan man komplettera med hur projektledarna upplever förutsättningarna för att göra sitt jobb.
Genom att undersöka framgångsfaktorerna för de pågående projekten kan ett index konstrueras. Dessa kriterier
går enkelt att utvärdera och klassificera med en mognadsskala som t.ex. Saknas=0, Ad hoc=1, Upprepat=2, Tillämpad
standard=3. Ett lågt index är ett tydligt budskap och en förbättring ger direkt utslag i fler lyckade projekt.

Uppföljning mot plan, EV
Utförs så mycket arbete som planerat och kan man
klara estimaten för de olika aktiviteterna?
Roadmap & Milstolpar, agilt
Projektets leveranser per intressent och definierade
events och milstolpar.
Projektets effektmål och krav att klara, agilt, EV
Målen definieras gentemot rätt intressenter - görs
mätbara och prickas av allt eftersom kraven uppfylls.
Ändringshantering
Bokförs alla beslut och finns en rutin för projektets
ändringar och tillägg?
Kostnadsuppföljning
Projektet måste ha kontroll över alla planerade,
beställda och fakturerade inköp.
Risk management
Det ska göras regelbundna riskgenomgångar. Är
miniriskmetoden tillämpad och dokumenterad?

Gapanalysen genomförs som en enkät där projektledare
redogör för tillämpningen av ovanstående kriterier i varje
projekt. Det kan vara bra att meddela projektledarna att
svar som innebär nivåerna 2 och 3 måste ha påvisbara och
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E

Andringshantering och dess CCB
Story
vara några alarmerade avvikelser, men det ska man ju förstås inte ta för givet. Antalet nya CR har knappast ökat och
antalet rapporter med åtgärdade CR kommer in med täta
mellanrum. Gapet har minskat och har nått den nivå där
kunden måste ta emot leveransen och garantiperioden
startar. De flesta CR kommer då debiteras på löpande underhåll. De börjar gå igenom avvikelserapporterna. Då inträffar det som inte får inträffa. Plötsligt utbrister Lina:
– Men hur har de tänkt här? Paolo har bett henne vara med
eftersom hon är bra på IT-tekniken och dessutom har koll
på vad Konsulten som företaget har anlitat säger. Hon har
också jobbat ett tag med olika Excel-blad där hon försöker
sammanställa information från de olika projekten. – Det
här ser jättekonstigt ut. Det ser faktiskt ut som om det bara
är en del av budgeten som är planerad. Uppföljningen ser
okej ut, men planeringen för budgeten ser inte bra ut. Paolo blir förskräckt. Vad är det hon sitter och säger?
Lina åtar sig att gå igenom all rapportering som har
gjorts i Excel. Hon har haft kontakt med Konsulten som har
gett henne ett diagram att testa. Det är ett diagram som

n av företagets mer erfarna projektledare, Paolo, ska träffa projektets Change Control Board,
eller CCB, som är en del av hans projektledningsteam. I
hans projekts CCB ingår den som är kvalitetsansvarig,
den som har kundkontraktsansvar, den som är ansvarig
för design och lösningar och den ansvarige konstruktören. De ska sätta sig för att tillsammans göra en genomgång av felrapporter, så kallade Change Request, eller CR
kort och gott. Projektet ska snart avslutas och det är viktigt att de tar ställning till de avvikelser som rapporterats
eftersom avvikelser kan visa att det finns brister i kvalitet
eller på att slutprodukten inte är komplett. De måste ta
ställning till om de avvikelser som rapporterats är sådana
som måste åtgärdas eller om det finns sådana som kan
accepteras vid leveransen och åtgärdas senare. För de
avvikelser som de bedömer behöver en åtgärd måste en
tidsplan sättas.
Paolo är rätt nöjd. Projektet har löpt på ganska bra.
– Det kunde vara värre tänker han. Vi kommer att kunna
leverera enligt plan som det ser ut nu och det borde inte
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han kallar Dart-diagram som hon använder och lägger in
informationen från Excel-bladen som hon har fått. Dartdiagrammet visar flera röda fält. Utfallet stämmer inte alls.
När hon visar det för Paolo blir han förfärad. – Men jag
brukar rapportera så här. Jag har gjort ett Excel-blad som
jag har använt i flera år. Det är jättebra tycker jag. – Nej,
säger Lina. Titta här, det funkar inte. Här finns värden som
inte stämmer överens och del lösa trådar. Typiskt när man
använder Excel och flera personer använder det och ändrar
lite här och där. Konsulten har ju varnat för att bygga stora
system i Excel för det går ju inte att ha full kontroll på allt,
utan det uppstår brister och felreferenser hela tiden. Hitintills har Paolo varit nöjd med att han har kunnat säga ja till
alla propåer om små extra features här och där. Men nu oj oj det betyder att återstående del av vår roadmap kom-

mer att överskrida den budget vi har.
Det kan inte hjälpas, på det CCB som vi har med kunden nästa vecka får vi ta med Erik, vår Vd, för han har bra
hand med kunderna när vi presenterar hur listan med återstående önskemål och beställningens omfattning och därmed tidplan inte går ihop. Erik är bra på att förklara det
orätta i att en kund ska få för mycket på andra kunders
bekostnad.
Paolo funderar över hur det kunde gå snett. Han hade
ju trott att han full koll med Excel-bladen. Men det är ju tur
att han ändå redan från start hade fått ner kundens förväntningar till en rimlig nivå. Den där supersäljaren som ror
hem stora bonusar genom att lova för mycket ska jag supa
ner på nästa firmafest så att han skämmer ut sig ordentligt.
Sedan tittar han på sin tavla på väggen och suckar.
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Andringshantering och dess CCB
Fakta

D

pas efter tycke och smak eller baserad på aktuell produkt.
En vanligt förekommande indelning i klasser är:
1.
Showstopper - Det går inte att använda produkten
eller att skador kan uppstå.
2.
Saknad funktionalitet och användningsmöjligheter Det går inte att leverera och få fullt godkänt.
3.
Går inte att använda som tänkt men där det finns
alternativ som ersätter funktion och användningsmöjlighet – Kunden tål några sådana.
4.
Dålig eller undermålig lösning – Lova bot och bättring till nästa release.
5.
Skönhetsfel - Ryck på axlarna tills konkurrenterna
blir påtagligt bättre.

et här är projektledarens viktigaste instrument
vid sidan av resursplaneringen för att säkra
slutförandet av sitt projekt. Rapporterade avvikelser signalerar bristande kvalité eller saknad förväntad funktionalitet.
CCB är en sammandragning av Change Control Board.
Det är ett möte som hålls regelbundet inom projektledningsteamet och som hanterar alla felrapporter, så kallade CR,
Change Request som utfärdas av alla som anser att något
saknas, uppträder fel eller är dåligt gjort. Varje CR genomgår
en bedömning av hur allvarligt felet är och vilken prioritet
som ska ges. Man planerar även till vilken tidpunkt, milstolpe eller release till vilken den beslutade åtgärden ska
vara avklarad. En viktig uppgift för CCB är förstås om en
utfärdad CR alls är relevant eller ingår i beställningen. Här
kan det i förekommande fall uppstå en avvikande åsikt hos
beställaren. Projektets CCB består av den som är kvalitetsansvarig, den som har kundkontraktsansvar, den design- och
lösningsansvarige samt ansvarig konstruktör.
Det förekommer lite olika klassindelningar som kan tilläm-

Möjligheten att leverera en produkt, i synnerhet en programvara, som inte innehåller någon CR måste anses helt
verklighetsfrämmande. (Det verkar för övrigt även gälla
minsta byggprojekt. Faktum är att den sista versionen av
en programvara innan den tas ur bruk är den bästa. Windows XP måste Microsoft tvinga användarna att sluta an-
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vända.) Därför är det tillrådligt att i kontraktet med kunden fastställa antalet CR som systemet kan levereras med
i de olika klasserna men som ändå ger en godkänd leverans. Överskrids detta antal så betraktas det som en restlista med krav på åtgärder. Det får naturligtvis inte finnas
fel av klass 1 eller 2. Det kan finnas ett fåtal av klass 3, fler
av klass 4 och obegränsat av klass 5.
Statistik över antalet tillkommande och avklarade

CR utgör en viktig kvalitetsindikator. Så länge som skillnader ökar är läget allvarligt. När den planar ut går det att
leverera om antalet ligger inom de överenskomna nivåerna.
Det behövs även ett Customer Rewiev CCB, som
består av kundens kontrollanter och kontraktsansvariga.
För interna projekt är det den egna styrgruppen och projektets intressenter som deltar.

”Ett CCB är projektledarens främsta forum för att ha
en kontrollerad leveranssituation.
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M

Planera enklare mot en narmare horisont
Story

aria suckar djupt. Hon sitter vid sitt skrivbord
och tittar lite hjälplöst ut genom fönstret. Hon
ser en liten fågel som flyger fram och tillbaka till sitt bo.
– Lyckliga den, tänker hon. Den vet i alla fall vad den ska
göra. Anledningen till att hon känner sig så här är det projekt som hon just har fått överta när den förra projektledaren helt plötsligt slutade. Det hade kommit lite plötsligt,
men Maria anar nu att det kanske hade att göra med arbetssituationen som hade blivit ohållbar. När hon accepterade att ta över hade hon inte kunnat ana att det faktiskt
var näst intill kaos.
– Det ser ju åtminstone ut som det finns resurser i
projektet, men vad gör de? Det finns ingen plan att följa
upp emot och verkar inte vara klart vad som är målet. Hur
ska man veta vad som är levererat och vad som ska levereras? När hon vänder på huvudet ser hon att Markus, företagets CIO, står i dörren. – Hej, hur är det? Du ser inte så glad
ut. – Nä, jag har en del problem med mitt nya projekt, svarar hon. Det verkar vara rätt rörigt, och nu vet jag inte riktigt i vilken ände jag ska börja. Jag skulle behöva något en-

kelt sätt att få struktur på det så att det går att planera och
följa upp. Styrgruppen har varit tydlig med att de är missnöjda med redovisningen av progress och har stora förväntningar på mig. Just nu finns det inte ens någon plan att
följa upp emot. – Jaha, men då tycker jag du ska prata med
konsulten vi har i företaget. Han är här för vår projektverksamhet och han kan säkert hjälpa dig.
Så hon kontaktar Konsulten. Som Markus trodde har
han ett förslag till hur hon kan göra. ”Det behövs en basplan” hade han sagt. ”Du behöver en planering av återstående resurstimmar och den rapporterade tiden till att
börja med. När du sedan prickar från din roadmap, alltså
listan med leverabler till kunden så kommer du kunna
glädja din styrgrupp med att visa ett lättläst dartdiagram
med ett Bull’s Eye mitt i prick.”
De återstående resurstimmarna hade hon ju och kunde
kolla planeringen med linjechefen. Rapporterad tid gick
också lätt att kolla i systemet. – Härligt, en bit på väg i alla
fall. Och idag efter mitt möte med beställaren om leveran-
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serna kommer Lina och visar mig hur jag kan jobba med
Konsultens verktyg.
Konsulten hade sagt att hon skulle behöva göra en
roadmap med leverabler, en lista med projektets leveranser. Så det är därför hon vill träffa kunden. – Hoppas det
går att göra en hyfsat komplett lista, tänker hon. Projektet kanske är så långt framme att det skulle gå.
Senare på eftermiddagen dyker Lina upp. – Gick ditt
möte bra? Jodå, det hade det gjort. Allt föll väl inte på
plats, men ganska mycket i alla fall. – Men det blir nog
svårt att bedöma hur många timmar en leverabel få ta
när jag inte vet alla som ska göras.
– No worries, som Crocodile Dundee säger, svarar
Lina och ler. Vi kan göra poängjämförelse i stället. I verktyget som jag ska visa dig finns en teknik för att kalibrera
nyckeltal som visar timmar per värdepoäng. Man kan
jämföra svårighet och storlek genom att man sätter värdepoäng på leverablerna enligt en särskild skala.
Lina sätter sig vid Marias dator och börjar knappa.
Efter en liten stund ber hon Maria sätta sig bredvid och
titta. Hon visar på skärmen och berättar om dialogen för
att göra en roadmap som hon öppnat.
– Du ska sätta en tidpunkt inom en överskådlig period, en horisont. Sedan har du din lista med leverabler,

den kallas Product Backlog, fram till den horisonten. Sen
sätter du poäng på leverablerna efter hur stora eller svåra
de är. Man använder en skala som kallas fibonacci-serien.
Finessen med det här är att det är enklare att bedöma två
arbetsuppgifter mot varandra och sedan översätta till dess
tid och beräkna med nyckeltalet. Du behöver bara bestämma om skillnaden är liten, större, ganska stor eller
jättestor, det vill säga antal steg i serien. Och just i fibonacci
-serien utgör skillnaden mellan två tal i serien det gyllene
snittet som visst uppfanns av egyptierna för att ge harmoniska proportioner. Kunde de bygga pyramider kan du klara
nästa sprint. Poängerna i listan summeras och jämförs med
antalet resurstimmar du har planerade för perioden.
– Okej, det ser ju faktiskt inte så knepigt ut. Men hur
ska jag använda det jag får fram nu?
– Det bästa är att du får veta hur stor andel av projektet som är klart. Det gör man genom att använda nyckeltalet på de avklarade leverablerna och titta på proportionen mellan det antal timmar du har beräknat för leverablerna och projektets budget.
Lina fortsätter att visa och berätta. Maria lyssnar och
nickar. – Det är mycket information, men det känns bra nu.
Jag tror att det kan gå att få grepp om det här kaoset.
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Planera enklare mot en narmare horisont
Fakta

A

lla pratar om att följa upp projekt, men hur gör
man när det inte finns en plan att följa upp mot?
För att kunna erhålla ett lättavläst dartdiagram behöver det
finnas en basplan, en planering av återstående resurstimmar och rapporterad tid till att börja med. Så långt är
det gott och väl. Däremot hur stor andel av projektets planerade värde som är levererat ställer till större problem när
lösningen inte kan bestämmas från starten när ett projekt
kommer att fortgå längre än ett par månader.

fastställda är det enkelt att avgöra vad som återstår för ett
fullständigt godkännande. Att beräkna och ange hur många
timmar olika leverabler är värda innan projektet med alla
leverabler är godkända och rapporterade timmar är då lätt.
Att bestämma antal timmar för leverabler utan att ha
överblick är osäkert vid en fast budget. Att däremot jämföra svårighet och storlek är betydligt enklare och genom
att använda fibonacci-serien får man en enkel poängsättning. Genom att man först kan ange dessa relativa värdepoäng för att sedan översätta dem till ett tidsestimat kan

Till projektet ska det finnas en roadmap med en lista
av leverabler. Denna lista definierar projektets leveranser
till intressenterna. Listans innehåll är resultatet av projektledarens förhandling när projektet har kommit en bit på
väg och är en gemensam tolkning av det beställda projektet. Denna hantering kallas Change Control vilken dokumenteras och protokollförs vid ett Intressent-CCB. Problemet uppstår när listan inte kan göras komplett. I sluttampen av projektet när alla leveranser till intressenterna är
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man kalibrera hur många resurstimmar som motsvarar ett
Fibonacci-poäng. Med det nyckeltalet kan man sedan göra
säkrare planering av det fortsatta projektet utan att kunna
överblicka helheten. Nyckeltalet som visar timmar per värdepoäng kan uppdateras efter varje sprint.

serien. Efter att ha summerat ihop poängen i listan och
jämfört med det antal resurstimmar som planeras för
denna kommande period eller om så vill en Time box i
DSDM, får man nyckeltalet.
Genom att tillämpa nyckeltalet på de avklarade leverablerna i den lista som förhandlats med intressenterna, kan
man nu ange hur stor andel av projektet som är klart genom att räkna ut proportionen i förhållande mellan beräknat antal timmar för leverablerna och projektets budget.

Kalibrering av timmar per vardepoang
Tekniken innebär att man ansätter en horisont inom en
överskådlig period inom vilken man med rimlig säkerhet
anger en lista med leverabler eller backlogg. Varje post på
listan förses med ett relativt värdepoäng ur fibonacci-
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Riskhantering i projekt
Story

N

henne om Konsultens presentation och metoden kallas
Minirisk. – Den verkar enkel och vettig säger han till henne
så jag tänkte vi kunde testa den. Jag har lite dokumentation
om hur vi ska gå till väga. – Okej, det kan vi göra, men du
kan väl berätta hur det går till först.
– Ja som sagt, metoden verkar jätteenkel. Det svåraste blir nog att tänka ut riskerna. Metoden går ut på att vi
ska försöka hitta riskerna genom att tänka ut vad som kan
gå fel och som kan påverka projektet negativt. För att få lite
ordning och struktur så ska vi dela in vårt tänk i olika områden. Förhoppningsvis missar vi inte något om vi gör på det
sättet.
– Då föreslår jag att vi tar resurser och kompetens
som ett område. Jag har mina funderingar vad gäller det
och så borde vi ta med underleverantörer. Där kan det bli
problem. Har du några förslag?
– Ja jag tänkte på tekniken. Det kan uppstå tekniska
problem och eftersom vi ska jobba med ny teknologi så är
det ett rätt stort riskmoment. Och så tänkte jag på att det
kan uppstå något problem hos kunden. Vi känner ju inte till
den här kunden så väl. Så då har vi följande lista:

är Mats kommer till jobbet på onsdagsmorgonen ligger det en lapp att han ska ringa Maria,
en av de projektledare han jobbar med. Han ringer upp
henne. – Vi skulle behöva göra en riskanalys inför beslutet
om det nya projektet, säger hon. Jag har en känsla av att
det finns en del osäkerheter i det projektet som både sponsor och ledning behöver känna till.
Mats är servicechef på företaget och Key-account för
kunden till det här initiativet. Han hade redan innan Maria
ringde gjort en bedömning av riskerna, men han håller med
om att det skulle behövas en ordentlig genomgång av det
här projektets olika risker.
Han kommer att tänka på en av de presentationer
som företagets konsult för resurseffektivisering höll för en
kort tid sedan. Ett av passen handlade just om riskbedömning och riskhantering. Han hade beskrivit en metod som
han påstod var välkänd, även om Mats inte kunde påminna
sig att han hade hört talas om den tidigare.
Lite senare när Maria kommer så berättar han för
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Resurser och kompetens, Underleverantörer, Problem hos
kunden, Ny teknik och osäker teknologi
– Det ser bra ut. Ska vi ta område för område och försöka identifiera de olika riskerna. Vi kan använda tabellen
vi fick i materialet från Konsulten.
– Ja det gör vi. Om vi börjar med resurser och kompetens. Där finns det risker både med bemanning i antal resurser och med den kompetens som vi kan behöva. Jag tror
det kan bli svårt att få tag på någon som kan den nya teknologin och som kan vara på plats när det behövs. Sen har
jag förstått att det är rätt stor konkurrens om resurserna i
alla fall i början. Det är mycket som händer nu och eventuellt måste vi rekrytera och då vet vi ju inte hur lång tid det
tar att lära upp den personen.
– Som du ser ska vi ge varje risk två bedömningar. Den
ena är vilken sannolikhet det är att den ska inträffa. Den
andra är graden av påverkan på projektet. Båda bedömningarna görs på en skala från ett till fem. Sedan multiplicerar vi dem med varandra till ett riskindex som då kommer
att ligga i intervallet 1 till 25.
De jobbar på och till slut har de identifierat ett antal
risker med ett värde på tio eller mer. De riskerna värderar
de och analyserar konsekvenser av.
– Vi ska börja med att värdera vilken kostnad det
kommer att innebära om risken faller ut och vilken kostnad

det är att förebygga risken. Konsulten sa att risker som har
ett värde över tolv på indexskalan måste elimineras eller
åtgärdas så att indexet hamnar under tio.
Det gäller att se till att vi kan förbereda åtgärder om
risken faller ut. Vi måste motivera kostnaderna eller så
måste projektet ha en buffert. Till slut är de klara.
– Det känns jättebra. Nu gäller att hålla projektets
förteckning av risker uppdaterad med aktuella analyser och
åtgärder. Det behöver göras regelbundet. Det är bra att
göra till varje ordinarie rapporteringstillfälle, vill jag minnas
att Konsulten sa:
Sannolikhet
Konsekvens
Riskvärde

#

Identifierad risk: Resurs och Kompetens

R1

Resursbrist

3

3

9

R2
R3

Ny kompetens
Kritisk personal blir
sjukskriven

2
1

4
5

8
5

R4
R5

Problem hos kunden
Leading edge teknologi

4
3

5
3

20
9

R6
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Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5
Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 - 5
Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskhantering i projekt
Fakta

T

ill att börja med är allt man gör behäftat med
en osäkerhet och betraktas inte som en risk i
detta sammanhang. Men det kan ändå vara bra att ta till
när det finns en genomarbetad kostnadsuppskattning
som är baserad på en nedbrytning av kraven i hierarkier
eller där det finns en arbetsnedbrytning (WBS) av aktiviteter eller kanske leverabler. Metoden kallas Successivprincipen och formulerades av Steen Lichtenberg. Jukka
Olli ger en föredömlig presentation som klippts in. Regelbundet inför och under projektet ska oönskade händelser
som skulle kunna inträffa analyseras och finnas med i
beslutsunderlaget. Sponsor och ledning måste vara medvetna om risker utöver den osäker som analyserats med
t.ex. Successivprincipen.
Minirisk är en välkänd metod som är enkel att begripa och vettig att använda. Arbetsgången är att hitta
risker genom att försöka tänka ut vad som kan gå fel och

Lichtenbergs succesivmetod är ett sätt att värdera
risken som en osäkerhet i kalkylen för projektet
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gärder om risken faller ut.
En uppdaterad risklista med aktuell analys och åtgärder beslutade sedan föregående rapportering måste göras
regelbundet. Normalt till varje ordinarie rapporteringstillfälle. Det är vanligt att presentera riskerna i en matrisform
för att mer intuitivt skilja låga risker ifrån de mer allvarliga.

som i så fall påverkar projektet negativt. Det är lämpligt att
strukturera projektet i olika områden som resurser och
kompetens, problem hos kunden, problem med underleverantörer, tekniska problem, osäker (ny)teknologi, etc. Inom
varje område görs en lista över det som skulle kunna vara
en risk. Här är det viktigt att inte avfärda något ”off the
record”. Det är bättre att ta med dessa ”knappast någon
risk” kandidater och sedan klassa dem som minimala. På så
sätt kan man visa att de inte är bortglömda. Ledningen och
styrgruppen behöver få bekräftat att projektledaren gör sitt
jobb.
Varje risk ges två bedömningar som avser sannolikheten för att inträffa respektive graden av påverkan. Båda
på en skala från ett till fem. Dessa multipliceras med
varandra till ett riskindex som då kommer att ligga i intervallet 1 till 25. Risker med ett värde på tio eller mer måste
värderas och konsekvenser analyseras. Till att börja med
måste man värdera vilken kostnad det kommer att innebära om risken faller ut och vilken kostnad det är att förebygga risken. Risker som har ett värde över tolv på indexskalan måste elimineras eller åtgärdas så att indexet hamnar under tio. Om kostnaderna för det inte kan motiveras
måste projektet se till att ha en buffert eller förbereda åt-
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ROAM modellen
Vad händer efter en riskinventering? En god rutin är att
skilja på inventering och åtgärd. Vid inventering tillämpas
miniriskmetoden och efter att inventeringen redovisas för
styrgruppen blir det så småningom förväntat att riskerna har
hanterats. Genom att klassificera riskerna utifrån ROAMmodellen visar projektet graden av kontroll.
R — resolved, innebär att risken avförts som risk
O— owned, då har någon tagit ansvar för att åtgärda risken.
A— accepted, risken är förstådd och går att elva med, eller
så kostar det mer att åtgärda än om den faller ut.
M— mitigated, risken är delvis åtgärdad och eventuella konsekvenser kan hanteras.

Vid projektredovisningar ska i första hand risker som är nya
och de som är owned redovisas.

” En hanterad risk är — inte
längre en risk.
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Forkortningar och akronymer
CCB
CIO
CPI
CR
DSDM
EV
EVM
FTE
HR
ID
IMM, IM2
IRL

Change Control Bord, Ändringshantering
Chief Information Officer
Cost Performance Index, Kostnadseffektivitetsindex
Change request, ändringsbegäran
Dynamic Systems Development Method, Agil metod
Earned Value
Earned Value Management, Resultatvärdesmetoden
Full Time Equivalent, normalt 1640 timmar
Human Resources
Initiative Decision
Initiative Management Model
In Real Life

KBT

Kognitiv Beteende Terapi

LPI
PMO
PRINCE2
PSA
PULS
ROI
SLA
SofT
SPI
TG
WBS

Lyckat Projekt Index
Project Management Office
Project In Controled Environment utgåva 2
Professional Service Automation
PULS, hålla tempot dvs ha en jämn puls
Return of Interest
Service Level Agreemnet, åtagande om en kompetens i tjänstekatalogen
Solutions for Teamwork
Schedule Performance Index, plangenomförandeindex
Tollgate, Grind
Work Breakdown Structure, nedbrytning av en lösning till aktiviteter
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Varför gör vi inte det som behövs för att lyckas

med projekt?


Vi kanske inte vet varför vissa saker behövs



Vi kanske inte vet hur man gör



Vi kanske saknar förutsättningarna att göra det



Vi kanske inte vet att andra vet



Vi vet inte vad vi ska fråga efter



Vi kanske inte förstår att vi inte vet
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Artikeln
deller och verktyg hans företag har utvecklat hos oss i vårt
företag. Det gick naturligtvis bra och påföljande vecka kom
han till oss.
Efter att vi hade berättat om vilka problem vi har föreslog Konsulten att vi skulle pröva i liten skala först. Vi
skulle välja ut ett pågående projekt, ett som inte gick så
bra, och helt enkelt starta om det. Vi skulle alltså starta om
det och jobba enligt HOPE, eller Horizon Performance,
som innebär som namnet antyder att man jobbar mot en
horisont. Så vi valde ut ett av projekten och började med
att bestämma horisonten som vi la ett par veckor framåt i
tiden. Man skulle välja en tidsperiod som gick att överblicka för planering av resurser och aktiviteter och då
tyckte vi att några veckor var lämpligt – det var ju ett försök och vi ville se snabbt hur det gick att arbeta enligt den
här metoden.

Det var den här artikeln som gjorde att vi fick upp ögonen
för att det finns mer effektiva arbetssätt än vårt. Det är
Markus, företagets CIO, som visar upp den artikel som
Konsulten är författare till och som handlar om hur man
kan arbeta mer resurseffektivt i innovativa och agila projekt. Jag läste den och samtidigt såg jag att författaren
själv skulle presentera de här idéerna på ett seminarium
någon vecka senare. Jag anmälde mig direkt, fick en plats
och gick dit och lyssnade. Det slutade med att jag fick lite
fylligare information och blev ännu mera heltänd på de
metoder som presenteras.
När seminariet var över gick jag fram och presenterade mig för Konsulten och frågade rakt på om vi inte
kunde hitta tid för ett möte där jag skulle berätta om våra
problem för att höra om det skulle gå att tillämpa de mo-
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Introduktion
Innovationer är till sin natur svåra att förutse resultatet av. Projekt förväntas däremot vara förutsägbara. Därför måste
väl ändå ett förutsägbart projekt vara en anomali? Denna rapport kommer att visa hur man kan kontrollera innovativa
projekt som bedrivs med agila metoder och tillämpar principerna för Lean med militär precision genom att tillämpa
Earned Value. Det gäller bara att inte förväxla innovation med forskning. Det senare är en resa in i det okända för att se
vilka upptäckter man kan göra. Projekt däremot har alltid ett mål och det gäller även när de är innovativa projekt som
visserligen kan överraska men ändå har ett syfte och mål. Därför borde man med lite innovativt tänkande kunna hitta
en metod att tillämpa projektparadigmet. Denna rapport beskriver hur en korrekt formulerad målbeskrivning kan användas för att spåra framgång i ett projekt i relation till en baslinjeplanering. Eftersom det är svårt att tillämpa arbetsnedrytning för denna typ av projekt är det bättre att använda agila tekniker med Kanban och att arbeta i sprintar
med projektets roadmap och en backlogg. Med innovativa team och utan en arbetsnedbrytning kan traditionell resursplanering bli omöjlig. Istället kan man tillämpa upparbetningstempo och använda periodisering för att mäta kostnadsoch planeringsindex. Rapporten introducerar även ett innovativt ledningsinstrument i form av ett Dartdiagram, som
utan tvekan gör RAG rapportering förlegad. Vikten av att följa upp framsteg är förstås ännu mera en utmaning när projektet innebär en innovation. Projekt som siktar mot en lösning baserad på känd teknik är för det mesta möjliga att
fullfölja. Även om de ibland kostar mycket mer och tar mycket längre tid så levererar de en användbar lösning till slut.
Man brukar säga att två av tre projekt har användbara leverabler och nästan hälften anses som lyckade. Det finns ingen
anledning till att inte motsvarande utfall ska kunna uppnås för innovativa projekt. Rapporten visar hur man bär sig åt
för att skapa transparens och därmed styrbarhet.

Betraktelse over vad som utgor ett projekt
Många pratar om sina projekt och de verkar kunna utgöras av nästan vad som helst, från
att odla rosor till att skicka människor till månen. Men vad är egentligen ett projekt när
man går till botten med frågan? Att odla rosor är en hobby och ett tidsfördriv, dvs. raka
motsatsen till ett effektivt projekt. Att sätta en människa på månen var dock inte ett projekt utan ett program. Man kan misstänka att termen projekt mer används för att visa på
en fokusering till skillnad från aktiviteter för att helt enkelt hålla ljuset tänt. Däremot behö274

ver man inte förhålla sig till projekt i den mest ortodoxa tolkningen som ställer krav på en helt unik resa. Det är idag helt
okej att använda begreppet projekt för att kommunicera ett arbete som utskiljer sig. I ett mer professionellt sammanhang används ordet som ett sätt att skilja ut ett definierat arbete och sätta begränsningar för kostnader och tidsramen
att avsluta uppgiften. I sammanhanget är det också av vikt vem som är sponsor och finansierar uppgiften. En fördel med
projektbenämningen är den tydlighet som följer med i form av intressenter och en tydlig målbeskrivning. Med en relevant projektprocess hos en organisation blir även de avdelningar som tillhandahåller resurser inblandade och linjecheferna delar ansvaret för projektens genomförande. Med en riktig projektprocess på plats så startas inte projekt okontrollerat utan varje påbörjat projekt är motiverat ur ett lönsamhetsperspektiv med en dokumenterad affärsplan. Sedan finns
det även projekt av tvingande slag för att uppfylla myndighetskrav och standards, vilka måste ges hög prioritet.

Bilden visar en enkel projektmodell med Grindar

Konceptet med att arbeta i projekt verkar ha en speciell dragningskraft. Det är helt enkelt mer intressant än att bara som
man säger ”Hålla lyset tänt”. Som en konsekvens startas massor av projekt utan en beslutsprocess. Man kan tycka att
det inte är så allvarligt och det finns exempel på lyckade piratprojekt. Men det finns betydligt fler så kallade projekt som
helt enkelt dränerar viktiga verksamhetsprojekt på resurser och orsakar resurskonflikter med påföljande förseningar.
För att kunna kontrollera situationen så ägnar man sig åt att skapa modeller för att styra processen, från det att ett initiativ skapas till det att resultatet av det projekt som följer på initiativet är genomfört. Men även korrekt startade projekt
måste regelbundet utvärderas för att säkerställa att målen fortfarande är aktuella och att det finns en progress så att
målen nås i tid till rimlig kostnad. En organisation måste hela tiden utvärdera om de egna resurserna används på bästa
sätt.
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SofT™ Initiative Management Model, SIMM
Uppbyggnaden av SIMM
De flesta projektmodeller är alldeles för förenklade till sin konstruktion. De brukar visa på faser i projektets livscykel,
men sällan hur projektet interagerar med intressenter och chefer. Inte heller stödjer de transparens och uppföljning.
SIMM har en konstruktion som gör den tillämpbar för alla typer av projekt, små såväl som för riktigt stora. Förutom att
strukturen inom projektet delar upp arbetet till självständiga team finns det en portföljindelning för att hantera flera
projekt i t.ex. ett program. SIMM täcker hela livscykeln för ett initiativ även om det bara är en del av initiativet som utgör
det som brukar kallas projekt. En viktig del av SIMM är modellens stöd till det faktum att det faktiska projektarbetet ofta
görs i team. För att en verksamhet ska kunna vara transparent måste även planeringen av arbetet i team vara transparent och följas upp. SIMM inkluderar även den del som är det ursprungliga initiativet och har egenskaper för att hantera
beslutsprocessen att starta, fullfölja och avsluta ett projekt. Initiativet hör ihop med ett assignment som har en uppsättning egenskaper som beskriver målsättningen, fastställer vilka som är intressenter, sätter avgränsningarna, beskriver en
färdplan och dess leverabler och milstolpar. Egenskaperna omfattar även hur en enkel bokning görs för deltagande i
projekt och team, tillsammans med en enkel avrapportering. I modellen kan ett assignment vara indelat i flera team, där
varje team löser en specifik uppgift tillsammans. De är allokerade till projektet och rapporterar kostnaden på projektet,
men planering och uppföljning av uppgifterna görs i det som i modellen kallas Teamwork. För agila projekt utgör just
dessa Teamwork en nyckelkomponent för att ha kontroll och styrbarhet.

Initiativet och dess process
Alla initiativ bör vara välkomna men får inte startas utan en eftertanke. För att styra processen med att ta ställning till
nya initiativ finns det ett antal beslutspunkter.
ID1.

Detta är beslutet att gå vidare med ett initiativ eller förfrågan för att utföra en konceptutvärdering och utröna
dess möjligheter och konsekvenser. Det är också den brytpunkt där ett assignment enligt modellen startar. Ett
assignment gör det möjligt att planera och följa upp användning av resurser.
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ID2.

Analysen och arbetet med ett initiativ kommer att generera ett förslag och Business Case för projektet och det är
nu upp till sponsorn eller kunden att besluta om en fortsättning. Förslaget innehåller även bedömningar avseende de prioriteringar som används för att balansera besluten avseende initiativen i en portfölj.

ID3.

Efter förhandlingar och justeringar är det dags för ett go eller no-go beslut. Ett beslut om att fortsätta utlöser
uppstartsaktiviteter som utförs inför exekveringsfasen och är utgångspunkt för det som kallas projektets förverkligande.

ID4.

Möjliggörare och andra resultat, installationer mm är klara och kunden och intressenter har accepterat slutförandet av initiativets projekt- och förverkligandefas med ett accepterat ”hand over”. Det är utgångspunkten för
att slutföra initiativets arbete av införandet och förändringsuppdrag för att även börja med värdeförvaltning och
att ta hand om supportfrågor.

ID5.

Förändringen är klar och förändringsledare kan avföras från verksamheten. Den slutliga nyttan av projektet kan
utvärderas. Den dagliga verksamheten tar över och initiativets Business Case för initiativet övervakas under den
angivna återbetalningstiden.

Figuren visar hur ett Initiativ realiseras
genom ett projekt som utgörs av ett assignment med dess Teamwork.
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Assignment Processen
Konstruktionen med ett Assignment i modellen gör att projektet blir transparent för sponsorn och intressenter. Till ett assignment kopplas all information som brukar finnas i ett projektdirektiv avseende resurser, leverabler, milstolpar, intressenter etc.
TG1.

Detta innebär ett avtal om att göra analys och kostnadsberäkning för initiativet enligt ID1.

TG2.

När ID3 tas måste förberedelserna för projektet slutföras. Detta inkluderar en baslinjeplanering och en resursallokering med uppdaterade kostnadsberäkningar.

TG3.

Det slutliga tollgatebeslutet inför själva starten att genomföra de projekt man åtagit sig gentemot kunden i ID3.

TG4.

Arbetet med möjliggörare och andra resultat är klara och handover fasen påbörjas.

TG5.

Detta är beslutet att stänga initiativets projektfas och dessutom stängs alla resurskontrakt och möjlighet att rapportera tid på initiativets assignment. Projektet utvärderas avseende tid, kostnad och resultat i färdplanen och
kundens avtal med avseende på målen.

Teamwork med Aktiviteter som en backlogg
Individer engageras till uppdraget via ett resurskontrakt för den mängd arbetstid som de ska ägna uppdraget inom en definierad tidsram. Själva planeringen av timmar varje vecka eller per dag görs i det Teamwork som individen är medlem av. I
SIMM är det i Teamwork som själva arbetet utförs med aktiviteter (eller backlogg när man arbetar enligt Scrum). Uppföljning av förbrukade timmar görs enkelt genom att ange deltagandet och rapporteras på resurskontraktet utan att behöva
fördelas på aktiviteter. Men, när det behövs, är det möjligt att redovisa arbetet mer detaljerat. Genom att spegla rapportering till ett annat assignment gör man det möjligt att organisera arbetet med agila specialistteam som arbetar för flera projekt och ändå få en korrekt kostnads- och progressrapportering.
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Resurskontrakt i SIMM stodjer principerna i Lean
Det anses vara en vedertagen sanning att resurser måste tilldelas endast ett projekt och vara på heltid. Detta är ofta upprepat av självutnämnda experter på planering och motiveras med att säkra den kritiska linjen i ett projekt. Konsekvensen
är att mer än 30 procent av resursernas arbetstid slösas bort. Det försenar andra projekt och här finns potential till att öka
produktiviteten med närmare 50 procent. För att genomföra Lean inom ett projekt, använder SIMM resurskontrakt som
bas för engagemanget av individer. Dessa ska enbart delta i projektet när de faktiskt behövs eller annars skapa värde i ett
annat projekt. Att göra projektledaren till ansvarig för beläggningen av resurserna i ett projekt på en projektbudget är ett
misstag som leder till ineffektivitet i resursanvändningen. Detta måste förhindras utifrån kunskap om principerna för Lean.
Individerna är i tjänsteproduktionen den största kostnaden och samtidigt hela potentialen att skapa värde.

CPQQRT, en modell for att ge och folja upp en projektuppgift
En generell struktur for att definiera en uppgift eller ett projekt
Vid ett initiativ måste ett genomförande formuleras som ett tänkbart projekt. CPQQRT är en förkortning som kan användas som utgångspunkt. Den står för Context, Purpose, Quality, Quantity, Resources och Time. Det bör inte orsaka några
större problem att definiera konkreta uppgifter efter formeln.
Context

Ett avsnitt som visar sammanhanget och formulerar problemen kopplade till den nuvarande situationen
och vilka konsekvenserna blir om inga ytterligare åtgärder vidtas. Kommer det att bli en förbättring eller
finns det risker för förlust av värden? Vilka berörs av den aktuella situationen och vilka kommer att gynnas
om initiativet bedrivs och förvandlas till ett projekt?

Purpose

Syftet i form av förväntade vinster beskrivs i form av ett Business Case, regulatoriska orsaker, utvidgning
till nya områden, strategiska skäl internt eller externt. Andra motiv kan vara att minska kostnaderna, politiska skäl etc. Kort sagt - allt som motiverar stöd i form av resurser och godkännanden från beslutande
ledningsfunktion.
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Quality

Denna aspekt är lite mer svårtacklad. Man måste kunna ange krav, definiera mål och vilka krav som måste
bli uppfyllda. Vidare måste alla intressenter identifieras för att definiera målen och de aktuella krav som
gäller det enskilda målet.

Quantity

Vad är projektet tänkt att uppnå i termer av en lösning med definierade möjliggörare, omfattning och andra
resultat.

Resources

Vilka personer eller vilken typ av kompetens är nödvändig för att driva projektet. Hur mycket resurser behövs och när? Vilka organisationer ska bidra med resurser? Är det möjligt att engagera dem i detta projekt
eller är de allokerade i pågående projekt utan planerat slutdatum?

Time

När ska projektet vara klart för att optimera dess effekter enligt affärsplanen? Start- och slutdatum för projektet måste också stämma med antalet resurser som arbetar i projektet. Planering enligt Critical Chain och
undvika att arbetet är på den kritiska linjen måste också beaktas.

Sparning av framsteg utan en definierad losning
Efter att projektet fått godkännande ska uppföljning av framsteg rapporteras till sponsorn och intressenter. Detta görs traditionellt efter mönstret från byggprojekt med hjälp av den arbetsnedbrytning som skapades vid uppskattning av kostnader
och tidsramar för den nuvarande lösningen. För att uppnå ID3 bör det finnas en färdplan som visar alla resultat och en lista
med milstolpar. De kommer att utgöra en Baseline och genom att kontrollera objekt från färdplanen och milstolpar i utvecklingen kan projektets framsteg beräknas och presenteras, helst med Earned Value Management (EVM).

Earned Value Management
EVM är den enda tillåtna metoden för att beräkna prestanda och
är obligatoriskt att använda för kontrakt med Department of Defence i USA och FMV i Sverige. En väsentlig egenskap i denna metod är planerat värde. Detta värde beräknas utifrån den arbetsnedbrytning som lösningsleveransen har. När det inte finns
uttryckliga lösningsleveranser, som i agila och innovativa projekt,
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blir rapportering av framstegen svår att klara. Emellertid finns det en alternativ lösning. I stället för det planerade värdet i
en arbetsnedbrytning för analysen, kan man använda planerat värdeskapande arbete (LOE) som utgångspunkt för en
baslinjeplanering. Genom att utvärdera uppfyllandet av mål och avklarade krav i proportion till den planerade insatsen,
kan projektet ändå rapporteras enligt EVM. Man får inte göra misstaget att blanda ihop agila eller nyskapande projekt
med grundforskning. Grundforskning är ett program som genomförs under många år utan att andra mål än att undersöka
en viss effekt eller teori. Både agila och innovativa projekt måste ha mål och en uppsättning krav att uppfylla. De måste
ha en tidsram och en budget eller en upparbetningsplan. EVM kan presenteras med ett fyrfältsdiagram som så ofta används av Gartner och i en sådan utsträckning att de kallas Gartner-diagram. Ett framgångsrikt projekt kommer att positionera sig i det övre högra hörnet. Vidstående exempel visar ett projekt som är både försenat och kostnadsöverskridande.

HOPE – HOrizon PErformance for agila och innovativa projekt
Mätning av prestanda kan delas in i två separata tillämpningar. Den ena är prestanda mot planerade leveranser av produkten i färdplanen. Den andra är att
mäta nivån av slutförande i förhållande till målen och deras krav och jämföra
med andelen av faktiskt utfört arbete i jämförelse med budgeterat genomförande. För att mäta prestandan jämfört med planen behöver man ha kontroll av
den kompletta färdplanen. När en sådan inte finns planerad som så ofta är fallet
för agila och innovativa projekt måste man använda en annan strategi. Metoden
HOPE tillämpar en 7-stegs cykel.
1.

Bestäm ett datum ett par veckor eller ett par månader framåt som kan
utgöra den horisont som kan överblickas för att planera resurser och aktiviteter.

2.

Bestäm eller planera hur många resurstimmar som kan rymmas
inom horisonten.
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Figuren visar planering mot en horisont

3.

Välj och planera de resultat som ligger i linje med projektets mål i färdplanen och som bedöms kunna slutföras under den period som horisonten omfattar.

4.

Förhandla med sponsorn och intressenter och avgör till vilken nivå projektet är uppfyllt vid horisontens sluttid baserat på tidigare utförda och nu planerade aktiviteter.

5.

Gör en uppskattning av objekten i färdplanen genom att jämföra och värdera dem med hjälp av Fibonacciseriens
enheter.

6.

Dela upparbetningshastigheten med Fibonaccienheter för de aktiviteter som är planerade i horisontens period för
att erhålla ett tidsestimat för varje aktivitet.

7.

Följ upp utfallet varje vecka och justera planeringen vid avvikelser.

Åtgärderna ovan resulterar i ett nyckeltal som visar det antal timmar av arbete som utförs av
teamet för att slutföra varje Fibonaccienhet. Det visar den upparbetningshastighet som
Teamworket har för detta specifika projekt. Denna parameter visar hastigheten i teamet och
kan användas som ett verktyg för att förutsäga slutförandet av projektet när det gäller mängden resultat med avseende på antalet Fibonaccienheter. De uppnådda resultaten i färdplanen
stäms av i Change Control Board med sponsorn och intressenterna. Nyckeltalet för
Teamworket uppdateras inför varje ny sprint eller oförändrat som ett benchmark- och prognosinstrument.

Att gora ett estimat for arbetets omfattning inom horisonten
Ibland är det mer praktiskt att göra en lista över resultat och besluta att det är möjligt att bli färdig med objekt i listan
inom en viss tidsram. Det är också lättare att jämföra två objekt med varandra och ange skillnaden snarare än att göra en
uppskattning uttryckt i arbetstid. När det finns data för antalet timmar att slutföra en uppgift som beräknats genom jämförelser och användning av Fibonacci-serien får man ett användbart nyckeltal. När exempelvis fem aktiviteter i en sprint med
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poängen 8, 5, 13, 3, 8 tagit 100 timmar att slutföra har man ett nyckeltal på 3 timmar per Fibonaccienhet. Nästa uppgift på tur som bedömts till 13 enheter förväntas följaktligen att ta 39 timmar.

Burndown-diagram foljer upp varje sprint
Burndown-diagrammet används ofta för att följa upp arbetet under en sprint eller
den timebox som definieras av en horisont. Diagrammet visar omfattningen av
den planerade sprintens backlogg under den tid som sprinten spänner över. Diagrammet visar en fallande linje för ett linjärt avklarande av uppgifterna. Vanligtvis
är skalan baserad på antal Post-it lappar eller antalet Fibonaccienheter. Genom att räkna om backloggens enheter till timmar
med hjälp av ett nyckeltal som visar antal timmar per enhet går det att jämföra omfattningen av uppgifter i sprintbackloggen
med den faktiska resursplaneringen för sprinten. I vidstående bild kan man avläsa att arbetet går sämre än planerat när man
jämför med den traditionella diagonalen, men snabbare än planerat när man jämför med den faktiska resursplane-ringen.

Anvand EVM for att upptacka avvikelser fran planerade framsteg
Det är mycket kraftfullt att använda EVM för att visa framsteg eller avvikelse avseende kostnad, prestanda och förmåga att
hålla planen. Den kan användas på alla tre nivåer i projektet: Teamwork, Assignment och Initiativ. Metoden HOPE tillämpar
både burndown-diagram och EVM för agila sprintar.

Dart-diagram
Dart-diagram ger transparens för att visa framsteg och konsistens för projekt, för att kommunicera status för ett helt
projekt. Diagrammet har fem domäner.
1.

Earned Value utgör “Bulls eye”.

2.

Rapporterade timmar och kostnader.

Uppföljning visas i ett dartdiagram
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3.

Planerade resurser och kostnader.

4.

Baselineplanering mot budget.

5.

Förväntade framsteg vid aktuell tidpunkt.

Den fulla cirkeln representerar hela budgeten för ett projekt. Cirkelns periferi visar om baslinje-planen motsvarar projektets hela budget. Den måste täcka den totala budgeten för att projektet ska kunna utvärderas ända till slutförandet. En
syftningslinje som går från centrum visar hur långt projektet borde kommit enligt baslinjeplanen. Redovisad tid och kostnader måste vara i överensstämmelse med denna indikator. Centrumsegmentet som utgör Bull’s eye är ett pajdiagram
som visar andelen genomförda leveranser. Dart-diagrammet ger en komprimerad men fullt transparent redovisning av
hela projektet. Det baseras på beräkningar av Earned Value utifrån planerad arbetsinsats, rapporterad tid och avprickade
mål för projektet.

Projektets malbild och framgangskriterier
Det är av högsta vikt att ange målen för varje projekt. Många projekt är en upprepning av tidigare liknande lösningar som
gjorts och målbeskrivningarna är välkända för de flesta intressenter. I dessa fall kan man utifrån de levererade lösningarna
presentera en komplett roadmap för det nya projektet. Genom att granska leveranserna i den valda lösningen finns det
ett mått på projektets grad av slutförande. Med innovativa projekt är detta inte är möjligt. Att definiera när projektets mål
är uppnådda blir då extra viktigt.

Gora projektets malbild transparent
I processen att göra projektmålen transparanta måste man hitta en rimlig uppsättning mål och deras motsvarande intressenter. Det är inte möjligt att ange vad som borde vara ett lämpligt antal mål. Det är dock ovanligt med bara ett mål och
projektet spårar ur när det finns, låt oss säga mer än tio mål med tio olika intressenter. En lämplig strategi är att hitta de
reella intressenterna och sedan göra en målanalys och kravlista utifrån varje intressent.
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Definiera malbilden
För att definiera målen måste man identifiera intressenterna. Här har man nytta av
RACI-modellen. Det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget i samband
med projektets mål och intressenter. Därför är det nödvändigt att tydliggöra kombinationen av varje delmål och dess egenskaper tillsammans med delmålets intressenter i
rollerna som respektive: ansvariga utföraren, den verksamhetsansvarige, den rådfrågade och den som ska informeras. Man behöver också ställa varje delmåls vikt i förhållande till andra delmål. Det är många gånger bra att sätta en lägsta godtagbar nivå på
måluppfyllelsen så att man inte överarbetar det enskilda delmålet.

Definition ”Klart”

Radardiagram med delmål och
aktuellt måluppfyllande

Varje delmål åtföljs av en uppsättning krav som måste uppfyllas för att man ska kunna
godkänna att det uppnåtts. Genom att dessutom ge varje krav en viktningsfaktor får
man en mycket god bedömning av projektets färdiggrad allteftersom kraven kan prickas av som uppfyllda.

Visa status for maluppfyllelse
Ett effektivt sätt att presentera status för måluppfyllnaden i projektet är att använda ett radardiagram. Eftersom antalet mål
inte bör vara alltför många passar det diagrammet synnerligen väl för att
visa uppsatta mål mot genomförda leveranser och kravuppfyllande. Det
ger även underlag för att jämföra med den upparbetade andelen av ett
projekts budget.

Redovisning av projektets totala malrelaterade framatskridande
Dart-diagrammet är mycket användbart för att ge ledningen en lättförståelig faktabaserad information om status för I ett Dart-diagram kan Bulls Eye kan visa uppnådda delmål tillsammans med planering och kostnader i relation till Baslinjeplanen.
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varje projekt. Diagrammet kan baseras direkt från existerande data hämtad från planering och rapportering. Bull’s Eye hämtas från den transparenta målformuleringen och dess uppföljning enligt ovanstående beskrivning. Genom att använda diagrammet till en standardmässig uppföljning från styrgrupper och övriga ledningsfunktioner blir projektledare motiverade att
skapa transparens i planering och uppföljning.
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