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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom kvalitetsutveckling vid 

civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Ergonomisk design och produktion, vid Luleå 

tekniska universitet. Examensarbetet har under hösten 2008 utförts på projektkontoret vid 

Scanias forsknings- och utvecklingsenhet i Södertälje. Syftet med examensarbetet har varit att 

förbättra resursplaneringen vid produktutvecklingsprojekt vid Scania.  

 

Till att börja med vill vi tacka vår handledare Fredrik Backlund vid Luleå tekniska universitet för 

bra handledning och värdefull hjälp. Vi vill även tacka Anne Thomasfolk, handledare på Scania, 

som har bistått med hjälp och tid under examensarbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka 

alla de personer som har ställt upp och låtit sig intervjuats eller som på ett eller annat sätt har 

hjälpt oss att nå vårt resultat. 

 

Södertälje, den 30 december 2008 

 

 

Annalisa Söderström   Erik Jacobsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sammanfattning 
Examensarbetet utfördes vid Scanias forsknings- och utvecklingsenhet (R&D) i Södertälje under 

hösten 2008. Syftet med examensarbetet var att ge förslag på hur resursplaneringen i 

produktutvecklingsprojekten kan förbättras vid Scanias linjeorganisation. Behovet av detta 

examensarbete uppstod då utvecklingstiden för nya produkter upplevdes vara alltför lång. 

  

En omfattande kvalitativ studie genomfördes med hjälp av 48 intervjuer samt dokumentstudier. 

Kartläggningen av hur Scanias R&D resursplanerar har skett främst genom intervjuer med chefer 

i linjeorganisationen och projektledare. Kartläggningen visade att gruppernas resursplanering 

sker utifrån olika förutsättningar och på olika sätt. Det visade sig även att graden av hur bra 

grupperna resursplanerar och hur aktivt de arbetar med sin resursplanering varierar. Vid 

intervjuerna erhölls även en del tankar och idéer kring hur resursplaneringen kan förbättras, samt 

hur resursplaneringen sker vid tre andra företag.   

 

Utifrån kartläggningen genomfördes en analys av de nuvarande planeringssätten. Områden som 

påverkar resursplaneringen identifierades genom studien. Dessa områden är information, 

motivation, organisationsmiljö och människan. Ur analysen framkom flera faktorer som är 

kritiska för att göra en bra resursplanering. Utifrån dessa faktorer togs förbättringsförslag fram i 

avseende att förbättra Scanias resursplanering.  

 

De framarbetade förbättringsförslagen kan sammanfattas i fyra punkter:  
 

 Planering bör bygga på process- och produktkartläggning, där vardera grupps alla 

utvecklingsuppdrag bör kartläggas.  

 

 Långsiktlig planering bör göras så att organisationen ska kunna bli proaktiv och endast 

åta sig uppdrag när tillgänglig kapacitet finns.  
 

 Ständigt förbättra planeringen genom att arbeta med uppföljning och följa upp eventuella 

avvikelser för att undvika att de återkommer. 
 

 Förutsättningar måste ges för att kunna resursplanera och att arbeta enligt planering.  

  

 

 





Abstract 
This master thesis was performed at Scania's Research and Development (R&D) in Södertälje 

during the autumn 2008. The purpose of the thesis work was to provide suggestions on how 

resource planning in product development projects at Scania´s line organization can be improved. 

The need for this thesis arose when the development time of new products was perceived to be 

too long. 

   

A comprehensive qualitative study was made using 48 interviews and documentary studies. The 

survey of how Scania’s R&D division is resource planning has been performed mainly through 

interviews with executives in the line organization and project managers. The survey shows that 

the different groups’ resource planning is based on different conditions and with different 

planning methods. The survey also shows that the degree of how well the groups are resource 

planning and how active they are working with their resource planning varies. At the interviews 

also some thoughts and ideas were received on how resource planning could be improved and 

how resource planning is made at three other companies.  

 

Based on the survey, an analysis of the current planning methods has been made. Areas that 

affect resource planning have been identified through the study. These areas are information, 

motivation, organizational environment and the human factor. The analysis revealed several 

factors that are critical for making a good resource planning. Based on these factors, 

improvement proposals that can improve Scania’s resource planning were compiled.  

 

The improvement proposals can be summarized in four points:  

 

• Planning should be based on process and product mapping, where all development tasks of all 

groups should be mapped.    

 

• Long term planning should be made to allow the organization to be proactive and accept tasks 

only when capacity is available.  

 

• Continuously improve the planning through carrying out follow-ups and follow-up deviations 

so they can be avoided in the future.  
 

• Conditions have to be given to be able to do resource planning and perform work according to 

established plan. 

 

 

 

 





Parlör 
 

Andon Resurs som inte är kopplade till ett specifikt uppdrag eller grupp, utan 

kan nyttjas då ett resursunderskott uppstår. 

 

Aros  Verktyg som visar status för alla produktförändringar (ECO). 

 

Best practice  Bästa kända sättet att utföra en uppgift. 

 

CEPPSS Continious Evolution of Properties Planned in Small Steps. Små och 

kontinuerliga förbättringar. 

 

D  Deliverable. Delleverans till Main Deliverable (MD). 

 

Designer´s checklist En generell lista som konstruktörerna kan använda som stöd vid 

utvecklingsarbete. För varje fas finns alla aktiviteter specifierade. 

 

ECO Engineering Change Order. Produktförändring. Är underordnat 

MECO. 

 

Grönpil Produktutvecklingsuppdrag för Kontinuerlig Introduktion av nya 

prestandasteg och/eller ändringar i teknisk specifikation. 

 

Gulpil Produktutvecklingsuppdrag för Förutveckling. Utveckling av nya 

produkter/lösningar som kan komma att gå till grönpil. 

 

Hyperion Verktyg som används för budgetering och prognostisering. 

 

MD Main Deliverable. Leverans från en linjefunktion till en annan i ett 

projekt, även leverans från en linjefunktion till projekt. 

 

Microsoft Outlook Verktyg som används till mötesbokningar. 

 

MECO  Main Engineering Change Order. Övergripande produktförändring. 

 

PD-process  Scanias produktutvecklingsprocess. 

 

Planeringstavla Ger översikt över gruppens aktuella planering, exempelvis gruppens 

aktiviteter och leveranser. Kan se ut på flera sätt men består oftast av 

whiteboardtavla med antingen utskrivna lappar eller post-it-lappar. 

 

PM Styrgrupp för grönpilsprojekt. Beslutsmöte om tekniska 

specifikationer, marknadsanpassningar och ändringar i globala 

tekniska specifikationer. 

 

PQ Styrgrupp för grönpilsprojekt. Beslutsmöte om projekt- och 

produktmål samt följer projektens genomförande. 

 

Projektkatalogen Verktyg som visar status för alla projekt och när de är planerade att 

introduceras för kunden. 



 

Rödpil Produktutvecklingsuppdrag för Produktuppföljning på befintlig 

produkt och reservdelar. 

 

Silber Verktyg som används för att registrera antal timmar som vardera 

person har arbetat med varje projekt. 

 

SOCOP Start of Customer Order Production. Datum för kundorderstyrd 

produktionsstart. 

 

SOP Start of Production. Datum för produktionsstart. 

 

Standardprodukt Produkt som utvecklas frekvent. 

 

Stödgrupp Grupp som stödjer konstruktörernas arbete. Kan utgöras av 

provnings-, beräknings- och produktsamordningsfunktioner.  

 

Taktning Innebär att leveransmarkeringar eller tidsskalan flyttas så att 

förhållandet mellan dagens datum och när leveransen ska göras 

ständigt uppdateras. 

 

Team Mindre grupp som arbetar mot samma mål. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet samt dess problemområde. Kapitlet 

beskriver även examensarbetets syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Tiden från idé till lansering av ny produkt blir allt viktigare för ett företags överlevnad. En kort 

utvecklingstid av nya produkter är ett viktigt konkurrensmedel på en allt mer global och 

konkurrensutsatt marknad, där nyutvecklingen sker i ett högt tempo. (Cohen, Sadeh & Zwikael, 

2005) En kort ledtid för lansering av nya produkter kan bland annat leda till att ett företag 

erhåller så kallat ”first mover advanteges”
1
, som i sin tur kan leda till företaget tar 

marknadsandelar (Barney, 1996). Richard & Hummingbird (1995) anser att de flesta är överens 

om att minimering av förseningar kan leda till förbättrat flöde och högre kundnöjdhet. En sen 

lansering av en produkt kan vara avgörande för att kunden väljer en annan leverantör, vilket 

generar intäktsbortfall för företaget (Cohen m.fl., 2005).  

 

Idag blir allt mer arbete projektbaserat, vilket innebär att utveckling, förnyelse och förändring 

utförs som projekt. Det förekommer sällan ”rena” så kallade singelprojekt, eftersom ett projekt 

oftast är beroende av och samverkar med andra projekt på ett eller annat sätt. Anledningen till att 

företag väljer att gå från singelprojekt till multiprojekt är på grund av att de ofta stora 

singelprojekten tenderar att bli allt för omfattande, vilket leder till stora konsekvenser vid ett 

eventuellt projektmisslyckande. (Wenell, 2001) I en multiprojektmiljö är flera projekt beroende 

av varandra och i många fall konkurrerar de med varandra om resurser, beslut och 

uppmärksamhet (Sebestyén, 2005). Ett generellt problem med multiprojekt är ofta starkt 

begränsade resurser samtidigt som företagen bedriver fler projekt än vad de klarar av, vilket ofta 

leder till förseningar i projekten (Wenell, 2001).  

 

Ett sätt för att komma tillrätta med förseningarna i multiprojektmiljö och säkra att projekten blir 

klara i tid, är en effektiv resursplanering. Resursplanering i multiprojektmiljö är dock komplext. 

Ju fler projekt och individer som är inblandade desto komplexare blir det att resursplanera. 

(Hendriks, Kroep & Voeten, 1999) Vid resursplanering inom multiprojektorganisation 

uppkommer problem som inte finns i samma utsträckning i singelprojekt (Payne, 1995), vilka till 

stor del beror på bristande kommunikation, otydliga prioriteringar, resursbrist och brister i 

rutinerna (Payne, 1995; Lindfeldt & Blomström, 2002; Grundberg, Lundmark & Skogsberg, 

2006). Med en bra resursplanering finns förutsättningar för ett företag att leverera sina projekt i 

tid, vilket kan leda till att ledtiden från idé till att produkten når marknaden blir kort (Patanakul & 

Milosevic, 2007). Kortare ledtider kan i sin tur leda till minskade kostnader och ökade intäkter 

(Liker & Morgan, 2006). Den ständiga jakten på en effektivare resursplanering, som genererar 

kortare ledtider, drivs av en rad omvärldsfaktorer; bland annat ökad konkurrens, mer avancerade 

produkter och ett tvärfunktionellt arbete (ibid).  

                                                 
1
 Företag som är först med en ny produkt på en ny marknad/segment av befintlig marknad kan i många fall innebära 

en ”first mover advantage”. Genom att vara först kan företaget skapa resurser och förmågor som andra har svårt att 

efterlikna. (Barney, 1996) 
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1.2 Problembeskrivning 

Utvecklingsprojekten vid Scanias forsknings- och utvecklingsenhet (R&D-enhet) drivs i 

multiprojektmiljö. Projektledarna upplever att utvecklingstiderna blir allt längre, samtidigt som 

deras precision i tidplanen blir allt sämre. Cirka 25 procent av alla projekt blir försenade (KPI nr 

12). Där försening i projekten leder till att projekt tar längre tid att genomföra och att 

projektkostnaderna ökar. Ett flertal faktorer tros påverka ledtiderna (Granroth, 2008; Grundberg 

m.fl., 2006) bland annat: projektportföljhantering, resursplanering samt framtunghet
2
 vid projekt. 

Ett av de främsta problemen tros vara bristande resursplanering i linjeorganisationen vid Scanias 

R&D-enhet. Genom att bli bättre på resursplanering tror de sig kunna skapa kontroll över 

resurssituationen och därmed bli bättre på resurssäkring, vilket möjliggör att leveranser av 

resultat sker enligt planerat. Att komma till rätta med resursplaneringsproblemet är även 

väsentligt eftersom en av Scanias grundläggande principer är en resurs- och 

kompetensbalanserad produktutvecklingsprocess.  

 

Inom Scania finns tre viktiga drivkrafter; kvalitet, kostnad och ”time-to-market”. Det är svårt för 

en så stor organisation som Scania att fokusera på dessa samtidigt. Under 2000-2004 fokuserade 

organisationen på kvalitet, det vill säga att förbättra produkterna. Då en accepterad nivå har 

erhållits fokuserar organisationen nu på ”time-to-market” och att leverera projekt i tid. Detta 

ligger även i tiden då Scania har expanderat mycket och går in på nya tillväxtmarknader som 

kräver något annorlunda produkter.  

 

Konsekvensen av en bristfällig resursplanering är, förutom att projekt blir försenade, att R&D:s 

linjeorganisation har problem att ge projektledarna information om när leveranser kommer att bli 

klara. Istället för fakta tenderar informationen att baseras på uppskattningar, resultatet av detta är 

att förseningar kan uppstå.  

 

Hasse Johansson, chef för R&D på Scania, har våren 2008 gått ut med att R&D:s 

linjeorganisation måste bli bättre på att resursplanera, detta för att bli bättre på att leverera i tid. 

Hur detta görs är upp till linjen att själv utveckla en passande metod. Han har även belyst att 

linjen måste bli bättre på att hålla leveranser som utlovats. Hasses uttalande har lett till att 

grupperna inom R&D-enheten idag arbetar med att förbättra sin resursplanering. 

  

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet har varit att ge förslag på hur Scanias resursplanering i 

produktutvecklingsprojekten kan förbättras. Scanias linjeorganisation inom R&D har studerats. 

För att uppnå syftet har tre frågeställningar använts: 
 

 Hur sker resursplaneringen i Scanias produktutvecklingsprojekt? 
 

 Vad påverkar resursplaneringen i Scanias produktutvecklingsprojekt? 
 

 Hur kan resursplaneringen förbättras? 
 

                                                 
2
 Framtunghet även kallat front-loading, innebär ett felfritt utförande helt igenom projektet, och lägger tyngdpunkt 

på en genomarbetad beredning och koncentrerar i en utvecklingsprocess resurserna i början av ett projekt (Morgan & 

Liker, 2006) 
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1.4 Avgränsningar 

Då examensarbetet har utförts under en begränsad tid har endast Scanias R&D-enhet analyserats. 

Inom R&D har endast grönpilsprojekt behandlats, då detta bestämts av uppdragsgivaren. Mer 

information om grönpilsprojekt ges i Kapitel 2.3.1 Kontinuerlig introduktion.  
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2 Scania CV AB 
I detta kapitel presenteras Scania och det beskrivs hur produktutveckling sker vid Scania. 

2.1 Företagspresentation 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 

industri- och marinmotorer. Förutom försäljning av dessa produkter tillhandahålls även tjänster 

inom service och kundfinansiering. År 2007 omsatte Scania cirka 84 miljarder kronor, och var 

verksam i ett hundratals länder, samt hade drygt 35 000 anställda. Tillverkning sker i Europa och 

Latinamerika. Forskning och utveckling utförs främst i Södertälje, där även Scanias huvudkontor 

ligger. (Årsredovisning, 2007) 

 

Inom R&D arbetar 2 400 personer (år 2007) i linjeorganisationen. Linjeorganisationen, se Figur 

1, består av tio avdelningar: Projekt för fordonsdefinition och produktkvalitet (YA), utveckling av 

hybrid teknologi (YB), utveckling av buss (RB), utveckling av hytt (RC), utveckling av system 

(RE), utveckling av chassi (RT), utveckling av axlar (NA), utveckling av styrsystem (NE), 

utveckling av motor (NM) samt utveckling av transmission (NT). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Organisationsschema för linjeorganisationen vid R&D. (InLine) 

 

Avdelningarna är av varierande storlek, och är uppbyggda av sektioner som ansvarar för ett antal 

grupper. Varje grupp består generellt av tio personer och en gruppchef. Vanligen arbetar en 

stabsgrupp med processfrågor inom varje avdelning.  
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2.2 Forskning och utveckling vid Scania 

Forsknings- och utvecklingshuset, se Figur 2, med dess kärnvärden och principer ligger till grund 

för allt arbete inom R&D vid Scania. Dessa principer utgör tankesättet som används vid den 

ständiga förbättringen av produkter och tjänster. (STD 4303en) 

 

 
Figur 2. Forsknings- och utvecklingshuset. (STD 4303en) 

 

Produktutvecklingen sker genom små och kontinuerliga förbättringar, även kallat CEPPSS 

(Continous Evolution of Properties Planned in Small Steps). Det pågår därför ständigt ett 

hundratals produktutvecklingsprojekt parallellt. Projekten sker tvärfunktionellt inom Scania och 

löper vanligen över ett par år vardera. Förbättring av en specifik produkt ska även kunna ske 

oberoende av resterande delar i produkten. Genom kombination av olika moduler erhålls många 

varianter av bilen. Detta benämns som modularisering. Inom R&D är det även viktig med 

visualisering och att arbeta med kunskaps- och resursbalansering. (ibid) 

 

2.3 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingen sker genom en standardiserad produktutvecklingsprocess (internt kallad 

PD-process där PD står för ”product development”). I PD-processen finns tre olika 

uppdragstyper:  
 

 Förutveckling (gulpil) 
 

 Kontinuerlig introduktion (grönpil) 
 

 Produktuppföljning (rödpil) 

 

Förutveckling, även kallat gulpil, har i syfte att skapa en bas av möjliga produkter och kunskap 

som kan användas i kommande projekt i kontinuerlig introduktion och produktuppföljning. 

Förutveckling har även hand om beredning för kontinuerlig introduktion, det vill säga de 

analyserar affärsmöjligheter för framtagna idéer samt prioriterar vad som ska lyftas till 
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kontinuerlig introduktion. Beredningen resulterar i beslutsunderlag och ett uppdragsdirektiv. I 

kontinuerlig introduktion, även kallat grönpil, sker utveckling av de nya produkterna som ska 

ingå i produktutbudet. Denna process avslutas med att produkten lanseras på marknaden och säljs 

till kunder. I produktuppföljningsprocessen, även kallat rödpil, underhålls och uppdateras 

befintliga produkter vad gäller säkerhet, kvalitet och/eller kostnad. (ibid) 

 

2.3.1 Kontinuerlig introduktion 

I kontinuerlig introduktion sker produktutveckling enligt Projekt- och uppdragsmodellen, se 

Figur 3. Ledningen beslutar vilka projekt som ska genomföras i affärsmodellen (”Business 

model”). Beslut om nya projekt kommuniceras genom uppdragsdirektiv till en ansvarig 

projektledare vid projektkontoret, UP, som ansvarar för vad och när i ledningsmodellen 

(”Management model”). Projektledaren koordinerar och leder projektet, det vill säga arbetar med 

att kontinuerligt följa upp projektets olika delar och vid avvikelser initiera, föreslå och vid behov 

genomföra åtgärder. Linjeorganisationen i produktionsmodellen (”Production model”) ansvarar 

för att ta fram och leverera produkten. Den bestämmer därmed vem som ska utföra arbetet och 

hur det ska göras. (ibid) 

 

 
 

Figur 3. Projekt- och uppdragsmodellen för produktutvecklingsprojekt och uppdrag. (STD 

4303en) 

 

2.3.2 PD-processens faser 

PD-processen består av fem faser: Förstudie, utveckling, verifiering, implementering och avslut. 

Varje fas är indelad i ett antal milstolpar, där en eller flera inom linjeorganisationen måste 

leverera resultat till projektet vid en given tidpunkt. För att nå projektets milstolpar levererar 

linjeorganisationen resultat genom huvudleveranser, så kallade ”Main Deliverables” (MD). MD 

bryts i sin tur ner till ett antal delleveranser, så kallade ”Deliverables” (D). När MD:erna i en fas 

är utförda kan ett beslut tas om övergång till nästa fas, internt kallat fasövergång. (ibid) 
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Fas 1 Förstudie 

Uppdragsdirektiv arbetas fram av gulpil tillsammans med marknadsfunktionen. Projekt initieras 

genom beslut utifrån uppdragsdirektiv av ledningen vid PM- eller PQ-möte. Kartläggning av 

projektprocessen kan ses i Bilaga 1. I uppdragsdirektivet finns det beskrivet vad som ska 

utvecklas, varför detta ska utvecklas och vilka mål som ska uppnås, samt önskemål om datum för 

marknadsintroduktion. Det finns även beskrivet vilka funktioner inom linjeorganisationen som 

berörs av projektet och det finns även en uppskattning av resursbehovet för den inledande fasen 

av projektet. Som start i projektet samlar projektledaren berörda funktioner för att 

tvärfunktionellt gå igenom uppdraget och göra en ”lesson-learned” från liknande uppdrag. (ibid) 

 

          
 

Figur 4. Förhållande mellan projekt och objekt.   Figur 5. Förhållande mellan MECO och ECO.  

 

Projektet bryts ned i ett antal objekt, delprojekt inom utvecklingsuppdraget, där en ansvarig 

objektledare kopplas till vartdera objekt, se Figur 4. De övergripande produktförändringar som 

ska göras i projekt, internt kallat MECO, ”Main Engineering Change Order”, bryts ned till 

produktförändringsuppdrag som kallas ECO, ”Engineering Change Order”, se Figur 5. MECO 

och ECO beskriver utvecklingsuppdraget genom att de anger alla förändringar som ska göras på 

produkten. Varje ECO, och därmed även MECO, drivs genom de fem faserna inom grönpil. 

(ibid) 

 
 

Figur 6. Objektets kopplingar till olika funktioner. 

 

Berörd gruppchef ansvarar och tillsätter resurser till respektive objekt. Objektledaren bildar 

därefter ett team av objektmedlemmar som ska utveckla objektet, bestående av personer från 
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R&D, produktion, inköp, marknad, eftermarknad och försäljning, se Figur 6. För varje objekt 

skapas en objektdefinition där mål, tidplan, begränsningar och budget anges. Objektledaren leder 

det tvärfunktionella arbetet mellan linjeorganisationen och projektkontoret, och ansvarar därmed 

för att objektdefinitionen efterföljs och att projektledaren informeras om objektets status. Under 

hela Fas 1 arbetas det med att skapa en projektdefinition som innehåller projektets effektmål, 

projektmål, begränsningar, budget, organisation och tidplan. Det har då bestämts om när 

produktionen av produkten ska starta, internt kallat SOP, ”Start of Production”, och SOCOP, 

”Start of Customer Ordered Production”. Projektdefinitionen skapar ett åtagande mellan projektet 

och linjeorganisationen. Fas 1 avlutas med ett eventuellt godkännande av projektdefinitionen vid 

PM- eller PQ-möte, då beslut tas om projektet ska fortsätta eller om det ska läggas ned (ibid) 

 

Fas 2 Utveckling 

Utifrån projektdefinitionen sker utvecklingen av produkten i linjeorganisationen i Fas 2. 

Prototyper framställs för test och verifiering av funktionalitet. De slutgiltiga tvärfunktionella 

kraven på produkten fastställs. (ibid) 

 

Fas 3 Verifiering 

I Fas 3 genomgår produkten fälttester för att testa att produkten fungerar i dess rätta miljö och att 

produkten lever upp till de satta produktkraven. (ibid) 

 

Fas 4 Implementering 

I implementeringfasen är produkten redo för SOP. SOP används för att säkerställa en hög kvalitet 

i produktionen och att både Scania och dess leverantörer kan producera i full takt. Tiden mellan 

SOP och SOCOP används till att upptäcka avvikelser i produktionsprocessen. Vid SOCOP börjar 

produkten serieproduceras för kund, och det avslutar Fas 4. (ibid) 

 

Fas 5 Avslut 

Under Fas 5 når produkten slutkund. En slutrapport görs för projektet som sammanfattar gjorda 

erfarenheter och lärdomar, och bestämmer hur projektets effektmål ska följas upp. Slutrapporten 

avslutar projektet och rödpilsorganisationen tar över ansvaret för produkten. (ibid) 

 

2.3.4 Pulsmöte 

Varje måndag morgon samlas projektledare och avdelningschefer för pulsmöte och genom en 

whiteboardtavla med alla större projekt i projektportföljen stäms status av för leveranser från 

vardera avdelning inom linjeorganisationen. Pulsmötet kan ses som ett gränssnitt mellan projekt 

och linjeorganisationen. Mötet ger både linjeorganisationen och projektledare möjlighet att sprida 

information och ta upp avvikelser. Projekt med avvikelse markeras gult eller rött beroende på om 

strategi finns för att lösa avvikelsen. Då en avdelning levererar till projekt enligt planering 

markeras detta med grön markering. Vardera avdelningschef är därefter ansvarig för att 

information som uppkommer under pulsmötet sprids inom dennes avdelning. (ibid) 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som ligger till grund för examensarbetet. Det beskrivs 

vilket problemlösningsförfarande och vilken ansats som använts. Vidare visas hur data 

insamlades och analyserades. Slutligen förs en diskussion kring examensarbetets metodproblem.   

3.1 Sex Sigma 

Vid förbättringsarbete är det viktigt att angripa problem systematiskt och noggrant (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Sex Sigma är ett förbättringskoncept som används för att kontinuerligt förbättra 

en verksamhets processer och produkter (Höglund & Sörqvist, 2007). Till grund för 

förbättringsarbete inom Sex Sigma ligger ett faktabaserat och analytiskt 

problemlösningsförfarande, DMAIC, som bygger på de fem faserna ”Define”, ”Measure”, 

”Analyze”, ”Improve” och ”Control”, där en mängd olika förbättringsverktyg och analysmetoder 

används (ibid). Ett annat systematiskt angreppssätt är Demings förbättringscykel, PDSA-cykel 

(Plan-Do-Study-Act), som även den bygger på en iterativ förbättringsprocess (Bergman & 

Klefsjö, 2007). För att uppnå arbetets syfte har DMAIC-modellen tillämpats, då den innefattar ett 

strukturerat arbetssätt som författarna tidigare använt.  

 

3.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen i ett arbete beskriver på vilket sätt teori kommer att användas under arbetet 

(Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). De vanligaste forskningsansatserna är deduktiv och 

induktiv (ibid). Att arbetet är deduktivt innebär att redan givna teorier används för att utforma en 

hypotes, där forskningsstrategin utformas så att hypotesen testas (ibid). En deduktiv ansats utgår 

därmed från en generell regel där man hävdar att denna även gäller i det studerade fallet 

(Alvesson och Sköldberg, 1994). Med en deduktiv ansats bevisas alltså hypotesen utifrån de 

observationer författaren gjort (Olsson och Sörensen, 2001). Vid induktivt arbete samlas data in 

och som resultat av analysen skapas teori och hypotes (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). 

Hartman (1998) menar på att med en induktiv ansats utförs först observationerna, för att sedan 

leda till analys av insamlade data mot teorier för att finna samband. En induktiv ansats kan även 

förklaras genom att den utgår från en mängd enskilda fall och utifrån samband som kan dras 

utifrån dessa observationer kan en generell regel skapas (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

 

Då studien inte kan klassas som strikt induktiv eller deduktiv, kan en abduktiv ansats användas. 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion, vilken utgår ifrån empiriska studier 

men där även tidigare teori kan användas som inspirationskälla för att upptäcka mönster. Teori 

kan även kombineras med empiri vid analys. Ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt 

övergripande mönster som utvecklats genom redan givna teorier, och om detta skulle stämma, 

anses det förklara fallet. Detta styrks sedan genom att nya fall studeras. (ibid) 

 

I detta arbete har en abduktiv ansats nyttjats, då teori främst har använts som inspirationskälla till 

den empiriska studien, samt för att få ökad kunskap om problemområdet.  

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Kvalitativ och kvantitativ studie 

En kvantitativ studie är synonymt med datainsamlingsmetoder och dataanalyser som genererar 

eller använder numerisk data (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). Då kvantitativ forskning 
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inriktar sig på siffror brukar kvantitativa studier förknippas med statistiska analyser (Denscombe, 

2000). Det är även vanligt att kvantitativa studier är storskaliga studier, då resultatet blir 

tillförlitligare vid ett större antal undersökta enheter. Kvantitativa studier fokuserar ofta på vissa 

specifika faktorer som studeras i förhållande till andra specifika faktorer ofta i en isolerad miljö 

(ibid). Kvantitativa metoder utgår från forskarens idéer om vad som är relevant och vad som 

borde undersökas (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

 

Kvalitativa studier associeras med datainsamlingsmetoder och analyser som genererar eller 

använder icke-numerisk data, exempelvis ord, bilder och videoklipp (Lewis, Saunders och 

Thornhill, 2000). Kvalitativ forskning brukar även förknippas med beskrivningar av händelser 

eller människor ur ett holistiskt perspektiv och ofta genom småskaliga studier, då det eftersträvas 

en djup och detaljerad förståelse för det problemområde som studeras (Denscombe, 2000). De 

kvalitativa metoderna brukar därmed utgå från studieobjektets perspektiv om vad som är viktigt 

att undersöka (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

 

Ett kvantitativt synsätt beaktades då en stor mängd data skulle kunna samlas in med hjälp av 

enkätstudie, men författarna ansåg att det inte skulle fås tillräcklig djup förståelse för 

resursplaneringen på Scania med att kvantitativt synsätt, varför ett kvalitativt synsätt valdes. För 

att få en djupare förståelse är litteratur- och dokumentstudier och intervjuer lämpliga 

datainsamlingsmetoder (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). 

 

3.3.2 Primär- och sekundärdata 

De insamlade data kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är ”ny” data som skapats 

under arbetet, medan sekundärdata är data som tidigare skapats i ett annat syfte än arbetets 

(Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). Metoderna för att samla in primärdata kan variera, men 

ett vanligt tillvägagångssätt är genom intervjuer (Lantz, 2007). Sekundärdata kan insamlas 

genom exempelvis litteraturstudier.  

 

3.3.3 Litteratur- och dokumentstudier 

Litteratur- och dokumentstudier genomfördes för att få en bättre förståelse för problemområdet 

och för de berörda delarna inom arbetet. Böcker, vetenskapliga artiklar, tidigare examensarbeten 

utförda vid Scania, interna dokument och uppsatser studerades. Vid insamlandet av böcker har 

Luleå tekniska universitets bibliotek, Stockholm universitetsbibliotek, Kungliga tekniska 

högskolans bibliotek och Scanias bibliotekservice med dess tillgång till många databaser varit till 

stor hjälp. För intern information har Scanias intranät InLine använts. För sökning av artiklar har 

främst databaserna Business Source Elite och Emerald Insight använts. De sökord som använts 

för att finna artiklar är matrisorganisation, multiprojektmiljö och resursplanering, och 

motsvarande engelska termer. Få relevanta träffar gällande resursplanering i multiprojektmiljö 

erhölls genom sökningarna, varför personer som författarna ansåg vara insatta i området 

kontaktades för att få rekommendationer om relevanta artiklar. Personer som kontaktades var 

Thomas Magnusson och Torgny Wenell vid Linköpings tekniska högskola, Diana Chroneér och 

Anders Sörqvist vid Luleå tekniska universitet och Mike Danilovic vid Internationella 

handelshögskolan. Dessa personer som verkar inom områdena projektledning och 

resursplanering ansåg dock inte att det fanns mycket skrivet inom resursplanering i 

multiprojektmiljö och kunde därför endast rekommendera ett fåtal relevanta artiklar.  

 

Böcker inom kvalitetsutveckling har även studerats, då viktiga värderingar inom kvalitetsområdet 

har legat till grund vid analys av empirimaterialet. 



13 

 

 

Den teori som studerats inom resursplanering var främst inriktad på multiprojektmiljö. Teori om 

resursplanering vid singelprojekt kunde även ha studerats för att få ökad inspiration. Möjligen 

kan resursplanering för singelprojekt modifieras för att kunna användas vid multiprojektmiljö. 

Det var dock en aspekt som författarna inte använde sig av, då författarna ansåg att de beroenden 

som multiprojektmiljö medför gör planeringen komplexare än vid singelprojektmiljö. Teori om 

påverkande faktorer kunde även ha studerats för att få ökad förståelse för de faktorer som 

påverkar resursplanering. Detta gjordes dock inte på grund av den begränsade tiden som 

examensarbetet utfördes under.  

 

3.3.4 Intervjuer 

Vid kvalitativa intervjuer kan intervjuer ske med en lägre grad av strukturering. Ostrukturerade 

intervjuer tillåter respondenten att tala mer fritt än vid strukturerade intervjuer, där intervjuaren 

har större kontroll över frågor och svar (Denscombe, 2000). Kvalitativa intervjuer kan vara 

semistrukturerade och ostrukturerade (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). Författarna valde 

att semistrukturerade intervjuer skulle genomföras, för att intervjun skulle bli flexibel men 

behandla vissa förutbestämda ämnesområden. Författarna hade en intervjuguide med 

ämnesområden som skulle behandlas, men var flexibla när det gäller ämnenas ordningsföljd för 

att ge respondenten möjlighet att utveckla sina idéer.  

 

3.3.4.1 Urval 

Då det inte är möjligt att intervjua hela populationen behövs ett urval göras, vilket kan vara 

antingen representativt eller icke-representativt (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). I ett 

representativt urval sker urvalet slumpmässigt bland populationen och de valda respondenterna 

antas representera hela populationen (ibid). Vanliga representativa urvalsmetoder är ostyrt 

slumpmässigt urval, styrt slumpmässigt urval, stratifierat urval, klusterurval och flerstegsurval 

(Trost, 1994). Vid ostyrda slumpmässiga urval styr endast slumpen vilka som väljs ut (ibid). I 

styrda slumpmässiga urval utgås det ifrån en förteckning över populationen, därefter slumpas det 

fram ett startnummer n som motsvarar var n:te enhet ur registret (ibid). Då en viss del av 

populationen bör överrepresenteras används ett stratifierat urval, där delarna får olika 

urvalssannolikheter (ibid). Då det handlar om indelning av populationen i flera delar används 

klusterurval och då slumpas det fram en eller flera delar (ibid). Då klusterurvalet sker i flera steg 

övergår det till ett flerstegsurval (ibid). 

 

I ett icke-representativt urval är urvalssannolikheten inte känd och urvalet sker inte genom ett 

slumpmässigt urval, och det kan därmed vara svårare att generalisera respondenterna svar över 

hela populationen då det inte är statistiskt säkerställt att urvalet respresenterar populationen 

(Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). Vanliga icke-representativa urval är kvoturval, 

bekvämlighetsurval och strategiska urval (Trost, 1994). Kvoturval används när ett representativt 

urval eftersträvas i bestämda avseenden, exempelvis på ålder och kön (ibid). I 

bekvämlighetsurval ”tager man vad man taga kan” (ibid). En variant av bekvämlighetsurval är 

snöbollsmetoden, som bygger på att utvalda personer rekommenderar andra lämpliga personer att 

intervjua (ibid). Vid strategiskt urval väljs respondenterna ut utifrån ett antal variabler, så att 

variation skapas (ibid). 

 

För studien användes ett representativt urval för att kartlägga resursplaneringen inom Scanias 

R&D. För att få förståelse för hur det resursplaneras inom grupperna inriktades studien främst till 

att innefatta gruppchefer, då dessa ansvarar för resurserna. Populationen bestod av 105 

gruppchefer som arbetar inom grönpil, fördelade över tio avdelningar. Examensarbetets 



14 

 

uppdragsgivare, Pär Wallin, ansåg att de fem största avdelningarna kunde ge en bra bild över hur 

det resursplaneras inom Scanias R&D. Dessa fem avdelningar var motor (NM), transmission 

(NT), buss (RB), hytt (RC) och chassi (RT). Antalet gruppchefer som arbetar inom grönpil inom 

dessa fem avdelningar var 88. Författarna bestämde att två respondenter skulle intervjuas på 

respektive avdelning för att få en förståelse om resursplaneringen mellan och inom avdelningarna 

skiljde sig åt och för att kunna göra ett vidare urval. De två respondenterna på respektive 

avdelning slumpades fram med hjälp av Excels slumpfunktion. För att säkerställa att en bra bild 

erhölls av hur det resursplaneras inom respektive avdelning, tillfrågades även respondenter inom 

vardera avdelning om de ansåg att urvalet gav en bra bild av hur det resursplaneras inom 

avdelningen. De fick även föreslå lämpliga personer.  

 

För att finna bra och varierande lösningar inom Scania valdes även respondenter ut genom icke-

sannolikhetsurval. I första skedet genomfördes ett bedömningsurval, då en lista på lämpliga 

personer att intervjua erhölls från handledaren Anne Thomasfolk. Dessa personer valdes ut på 

grund av deras erfarenheter och kunskap inom problemområdet. Personer som arbetade med 

processfrågor inom vardera avdelning valdes initialt ut för intervju. Detta följdes av ett 

snöbollsurval, där de utvalda personerna rekommenderade andra lämpliga personer att intervjua.  

 

Sammanlagt intervjuades 48 personer i olika positioner inom Scanias R&D. Vilka som 

intervjuats, och syftet med intervjuerna kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Vilka som intervjuats och syftet med intervjuerna. 

Personer vid 

Projektkontoret 

 Projektkontorets syn på problemområdet 

Personer som 

arbetar med 

processfrågor 

 Hur det centralt arbetas med resursplanering 

 En bra bild av hur det resursplaneras 

Gruppchefer  Hur resursplanering sker 

 Problem och förbättringsförslag 

 Variationer inom sektionen 

Sektionschefer  Hur resursplanering kan göras 

 Hur det arbetas med resursplanering inom sektionen 

Chefen för 

R&D 

 Vikten av resursplanering 

 Hur planering kan göras 

 Problematik  

 Direktiv  

 

För att få veta hur det resursplaneras intervjuades 24 gruppchefer fördelade på sex avdelningar. I 

Tabell 2 kan fördelningen ses.  

 

Tabell 2. Fördelning av intervjuer på avdelningarna. 

 NA NM NT RB RC RT 

Gruppchefer 1 (5) 5 (24) 2 (7) 5 (12) 4 (12) 7 (20) 
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3.3.4.2 Urvalsdiskussion 

Individerna i grupperna kunde även ha intervjuats för att få en djupare och kanske bättre bild av 

hur resursplanering sker i vardera grupp. Detta valdes dock att inte göras då tiden var begränsad 

och därmed antalet intervjuer. Då författarna i studiens inledande skede fick uppfattningen att det 

resursplaneras på olika sätt inom linjeorganisationen, ville en bred bild erhållas för att upptäcka 

skillnader mellan grupper.  

 

För att finna bra lösningar inom resursplanering kunde även externa företag ha studerats. Genom 

den interna studien inom Scania gavs möjlighet att diskutera med personer som tidigare arbetat 

med eller studerat resursplanering inom andra företag. Dessa företag var Ericsson, GM och 

Toyota. Författarna valde att inte följa upp dessa företags resursplaneringsprocesser främst på 

grund av tidsskäl då det skulle ha krävts många intervjuer för att få en bra bild av respektive 

företags resursplanering, men också för att dessa företag inte ansågs inneha liknande 

förutsättningar för resursplanering. Studien koncentrerades därför till att genomföras inom 

Scania. Dock redovisas den information som erhölls om de andra företagens resursplanering i 

Kapitel 6.1 Resursplanering vid andra företag. 

 

3.4 Dataanalys 

Inom Sex Sigma kan metodiken för problemlösning beskrivas med två huvudsakliga modeller; 

en kvantitativ analys av variationer där problemet handlar om förekomst av fel och variationer 

och som mäts kvantitativt, och en mer kvalitativ analys av processer och flöden där problem inte 

är mätbara eller har med variationer att göra. (Höglund & Sörqvist, 2007) 

 

Då studien var av kvalitativ art inriktades analysen på processer.  

 

3.4.1 Processkartläggning 

För att författarna skulle få en ökad förståelse för hur det resursplanerades vid Scanias R&D 

kartlades processen med hjälp av ett träddiagram. Ett träddiagram är ett diagram som har formen 

av ett upp och nervänt träd. Träddiagrammet skapades utifrån kunskap som erhölls genom 

intervjuerna med berörda personer. Genom att ta fram delar som ansågs ingå eller borde ingå i 

resursplaneringen och genom dess relationer, erhölls en bild av en resursplaneringsprocess. 

Delarna i resursplaneringsprocessen klustrades ihop och skapade en översiktlig bild av vad som 

ingår i processen, se Bilaga 1.  

 

3.4.2 Orsak-verkan 

För att identifiera vilka faktorer som påverkade resursplaneringen gjordes en orsak-verkan-analys 

baserat på ett Ishikawa-diagram. I ett Ishikawa-diagram specificeras först vad som övergripligt 

kan påverka problemområdet (Bergman & Klefsjö, 2007). Övergripande orsaker består vanligen 

av något eller några av de 7M, det vill säga management, människan, metod, mätning, maskin, 

material och miljö (ibid). Därefter bryts orsakerna ned i mindre delar en eller flera gånger, för att 

på detta sätt leda till konkreta orsaker (ibid).  

 

Till grund för Ishikawa-diagrammet, som kan ses i Bilaga 2, användes information erhållna från 

intervjuer, författarnas observationer och slutrapporter publicerade på InLine.  
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3.4.3 Kritiska faktorer 

Relationsdiagram kan användas för att utifrån Ishikawa-diagram kunna se hur orsaker förhåller 

sig till varandra för att identifiera grundorsaker till problem. Genom att märka ut hur de olika 

orsakerna påverkar varandra kan så kallade ”pådrivare” finnas, men även orsaker där utfallet är 

kritiskt. Då en orsak påverkar eller påverkas av många andra orsaker betraktas den som en 

flaskhals. (Bergman & Klefsjö, 2007).  

 

För att strukturera orsakerna som erhölls genom orsak-verkan-analysen och se hur de förhåller 

sig till varandra genomfördes en relationsanalys. Genom relationsanalys kunde kritiska faktorer 

för resursplanering identifieras. Relationsdiagrammet som erhölls kan ses i Bilaga 3.  

 

3.5 Metodutvärdering 

Studiens validitet och reliabilitet bör utvärderas för att bedöma studiens tillförlitlighet och 

giltighet (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000).  

 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på om forskaren verkligen har undersökt det denne hade för avsikt att 

undersöka. Validitet kan även ses som ett mått på mätningens giltighet.  (Lewis, Saunders och 

Thornhill, 2000) 

 

Reliabilitet anger till vilken grad de valda datainsamlingsteknikerna eller analysprocedurerna ger 

stabila och tillförlitliga utslag (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000). Vid kvalitativ forskning 

ses reliabiliteten som ett mått på om samma resultat eller slutsats nås om någon annan genomför 

undersökningen (Denscombe, 2000). Vid kvalitativa undersökningar kan reliabiliteten även ses 

som ett mått på att respondentens svar är tillförlitligt, uppriktigt, ärligt och inte påverkas av 

intervjuaren (Lewis, Saunders och Thornhill, 2000).   

 

3.5.2 Metodreflektion 

För ökad validitet användes en intervjuguide som underlag vid intervjuerna för att säkerställa att 

viktiga områden behandlades. Avstämning med examensarbetets beställare har även gjorts för att 

säkerställa att studiens fokus överensstämmer med studiens syfte.  

 

På grund av tidsskäl utfördes intervjuer med de slumpmässigt utvalda respondenterna under 

samma tidsram som resterande respondenter. Det kunde ha varit lämpligare att först genomföra 

intervjuerna med de slumpmässigt utvalda respondenterna, för att därefter utvärdera hur 

kommande urval skulle kunna ske. Detta var dock inte möjligt, då det var svårt att utföra 

intervjuer med de slumpmässigt utvalda respondenterna under en kort tidsperiod, eftersom 

mötestiden anpassades till när respondenten kunde utföra intervjun.  

 

Intervjuerna utfördes så ofta som möjligt på respondentens arbetsplats. På så sätt var det möjligt 

för respondenten att känna sig bekväm under intervjun, samt att denne inte behövde förlora tid på 

transportsträckor, då det annars kan uppstå längre transportsträckor eftersom Scanias forsknings- 

och utvecklingsområde är stort. Intervjuerna spelades in så att författarna uteslutet kunde ägna 

sig åt samtalet, samt för att minska informationsförlusten som kan uppstå om endast anteckningar 

görs under samtalet. Inspelningen kunde dock påverka respondenten och dess svar, varför 

författarna i början av intervjun förklarade att inspelningen gjordes för att författarna uteslutet 
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skulle kunna ägna sig åt samtalet. För att minska informationsförlusten vid transkribering och för 

att minska författarnas tolkning av det respondenten sade försöktes respondenten i största mån 

citeras vid transkribering.  

 

Då sättet grupperna resursplanerar på varierar, har varierande resursplaneringssätt och lösningar 

sökts. Av de 24 grupperna som studerades var endast nio slumpmässigt utvalda. Det kan ha lett 

till att empirimaterialet ger en bättre och mer varierad bild av verkligheten, vilket kan påverka 

reliabiliteten negativt. Alla som tillfrågades för intervju valde att ställa upp, vilket talar för ökad 

reliabilitet. Möjligheten att få liknande material vid en liknande studie minskas dock av att 

personer som intervjuats möjligen inte arbetar på samma tjänst eller avdelning vid ett senare 

studie. Genom att det arbetas mycket med förbättringsarbete är det dessutom troligt att en annan 

bild skulle erhållas vid en senare studie.  

 

Då författarna fick ökad kunskap om olika områden och planeringssätt fanns det risk att detta 

kunde ha påverkat intervjun. Det fanns även risk att författarnas åsikter och tankar kunde ha 

påverkat analysen, vilket även det kan ha lett till sänkt reliabilitet.  

 

Under intervjun fick respondenten prata fritt om dennes resursplanering, vilket påverkade den 

mängd av information som erhölls inom de områden som skulle behandlas enligt intervjuguiden. 

Detta intervjusätt kan ha möjliggjort att respondenten öppnade upp sig och fick fokusera på hur 

denne uppfattade sin resursplanering och vilka problem denne ansåg finnas. Det har dock även 

gjort att det är svårare att avgöra om den mängd information som erhållits har gett en bra bild av 

hur det resursplaneras, eftersom det kan vara svårt att avgöra om mindre mängd information 

innebär ”sämre” planering eller om viss information utelämnades. Vissa respondenter 

meddelande dock att de ansåg sig ha ett ”dåligt” planeringssätt. Den mängd information som 

erhölls kunde även bero på hur medveten personen är för sättet det planeras på och hur mycket 

denne har tänkt på sitt planeringssätt.  

 

För att säkerställa att författarna har uppfattat vardera grupps resursplaneringssätt korrekt, gavs 

gruppcheferna möjlighet att korrigera och göra tillägg till den beskrivning som författarna gjort 

av gruppens resursplanering. 20 av 24 gruppchefer meddelade att en korrekt uppfattning erhållits 

eller gjorde en mindre korrigering.  
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4 Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver den teori som används i examensarbetet. Då produktutvecklingsprojekten 

vid Scanias R&D bedrivs i multiprojektmiljö och matrisorganisation beskrivs det först vad dessa 

organisationsformer innebär. Därefter presenteras grundläggande teori gällande 

resursplanering. Slutligen beskrivs viktiga värderingar inom kvalitetsutveckling, då dessa har 

legat till grund vid analys av empirimaterial.  

4.1 Projekt 

I SS-ISO 9000:2000 definieras ett projekt som en ”unik process, bestående av ett antal 

samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum, initierat för att uppnå ett mål som 

uppfyller specifika krav, inklusive begräsningar i tid, kostnader och resurser”. Enligt Andersson 

(1998) är fokus på färdigdatumet oftast väldigt starkt i ett projekt och att det är ett vanligt misstag 

vid planering att det görs utifrån ett bristfälligt underlag. 

 

4.1.1 Multiprojekt 

Enligt Sebestyén (2005) definieras multiprojekt som ”att i en organisation driva flera samtidiga 

projekt som påverkar varandra”.       

 

En organisation där uppgifter utförs i projektform och där flera projekt utförs samtidigt kallas för 

multiprojektorganisation. Projekten kan vara unika eller repetitiva, stora eller små och 

organiserade på olika sätt, men de är många och är integrerade med varandra och dess 

omgivning. De flesta som är involverade i projekten tenderar att dela sin tid mellan olika 

liknande projekt och andra aktiviteter. Projektledaren förlitar sig vanligen på rutiner och 

standardprocedurer för de sysslor som utförs. (Engwall, 2000) 

 

Skillnaden mellan att leda få och stora projekt i organisationen skiljer sig avsevärt från att leda 

flera samtidigt pågående projekt. I singelprojekt är det förhållandevis enkelt att få tillgång till den 

uppmärksamhet och det beslutsfattande som behövs från ledningen. I ett stort projekt kan det 

finnas en egen styrgrupp och den styrgruppen kan projektledaren vid behov sammankalla. Ur ett 

ledningsperspektiv är troligen ett stort projekt en viktig händelse som ledningen utan problem är 

beredd att avsätta tid för. Däremot om flera projekt bedrivs samtidigt i organisationen är det 

många beslutsärenden som måste hanteras, det kan leda till att alla projekt inte får tillräckligt 

med uppmärksamhet från ledningen. I en multiprojektmiljö kan projekten vara beroende av 

varandra och i många fall konkurrerar de med varandra om resurser, beslut och uppmärksamhet. 

Behovet av samverkan mellan projekten är också stort. (Sebestyén, 2005) 

 

Multiprojektmiljöer kan existera i många olika typer av organisationer och organiseras på flera 

olika sätt. Medarbetarna kan exempelvis flyttas mellan olika projektgrupper och har då inte en 

överordnad utanför projektet. Medarbetarna kan även organiseras i en matrisorganisation, där de 

som utför arbetet i olika projekt organisatoriskt tillhör olika funktionella avdelningar. (Engwall, 

2000) 
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4.2 Matrisorganisation 

Matrisorganisation definieras som en ”organisationsform som kombinerar två former av 

dimensioner; funktion och grupp”. (Robbins, 2003) 

 

En organisation förändras då antalet projekt blir fler, mer omfattande och mer komplexa, samt 

mer resultatinriktade. Det naturliga steget är då antingen att bilda en ren projektorganisation eller 

någon form av projekt- och funktionsmatris. (Archiblad, 1992) En matrisorganisation kan 

illustreras med en matris där kolonnerna kan utgöras av huvudfunktioner och raderna av olika 

produkter eller marknader, se Figur 7 (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

 
 

Figur 7. Matrisorganisation, visar förhållande mellan produkter och huvudfunktioner. 

(Anpassad efter Wikipedia: Matrix organization)  

 

Det fundamentala i en matrisorganisation är att den delar in organisationen och dess verksamhet i 

två former, funktion och produkt, vilket innebär att ansvarsfördelningen blir delad (Robbins, 

2003). Styrkan med funktionsindelningen är att specialister tillåts att arbeta tillsammans men kan 

även delas mellan olika produkter (Wenell, 2001). Svårigheterna med funktionsindelning är att 

koordinera uppgifterna mellan olika funktioner så att deras aktiviteter är klara i tid och inom 

given budget (Robbins, 2003). I en matrisorganisation är syftet att utnyttja det bästa i både 

projekt- och linjeorganisationen (Wenell, 2001).  

 

Linjen är en permanent organisation som är uppdelad i funktioner eller avdelningar. 

Linjeorganisationen förknippas med en hierarkisk organisation, där de som utför det operativa 

arbetet befinner sig längst ner i hierarkin. Detta innebär att en uppgift delas upp så att människor 

kan koncentrera sig på en eller flera avgränsade aktiviteter. (Sebestyén, 2005) 

 

4.3 Resursplanering 

Planering definieras enligt Nationalencyklopedin (2008) som ”processen att göra upp en plan”. 

 

Planering är en viktig förutsättning för att nå framgång. Det är dock viktigare att ha en bra 

planeringsprocess och en förmåga att omvandla planer till verklighet än att göra omfattande 
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planer. Planering är den mest väsentliga delen i varje ledares arbete. Planeringen skapar 

förutsättningar för att kunna arbeta med styrning och organisering. En väl fungerande planering 

ska ange riktning så att berörda individer kan koncentrera sitt arbete till rätt område. Att ange 

riktning kallas för att sätta mål. Mål kan användas på olika nivåer i projekt. På en övergripande 

nivå kan målen sättas i form av en vision. För att kunna ange riktning för dem som ska utföra 

arbetet, måste målen brytas ned och göras begripliga. Den enskilde medarbetaren ska veta vilka 

resultat denne ska ta fram. (Sebestyén, 2005) 

 

För att definiera när arbetet ska vara utfört och vem som ska utföra arbetet behövs en resursplan, 

där aktiviteter och delresultat kan schemaläggas och eventuella resurskonflikter kan lösas. Det 

finns flera olika synsätt för att resursplanera och vilken metod som behövs är kopplad till hur 

arbetet ska utföras. Ska uppgiften gynnas av arbete i ett sammanhållet team kan resursplanering 

ske genom att se hela teamet som en planeringsenhet. Om däremot arbetet ska utföras av 

individer med liten eller inget beroende är individplanering att föredra. (ibid)  

 

Andersson (1998) anser att personerna som ska utföra arbetet bör vara med vid 

resursplaneringen, därför att det kommer leda till en bättre planering och skapa en identitet och 

motivation för arbetet. Det är resurserna i gruppen som bäst vet vilken tillgänglighet de själva har 

samt att de är bäst på att uppskatta sin egen resursåtgång (ibid). Planeringen bör fokusera på att 

resultat ska levereras inom avtalad tid och med utsatt kvalitet (ibid). Kvaliteten på projekten 

beror till stor del på omfattningen av de mål som fastställs vid starten av projektet (ibid). 

Hendriks m.fl. (1999) anser att en resursplanering med hög kvalitet bör uppdateras kontinuerligt. 

Det är också viktigt att allt arbete bryts ned i aktiviteter och skrivs in i ett system på en detaljerad 

nivå, annars tenderar planeringen till att bli opålitlig (ibid). 

 

4.3.1 Resursallokering 

Resursallokering definieras som ”en term för fördelning av resurser i samhället mellan olika 

användningsområden”. (Nationalencyklopedin, 2008) 

 

Enligt Hendirks m.fl. (1999) finns det fem vitala element som är väsentliga vid resursallokering. 

Dessa fem element är: 
 

 Långsiktlig allokering 
 

 Mellanlångsiktlig allokering 
 

 Kortsiktlig allokering 
 

 Kopplingar 
 

 Utvärdering 

Om dessa element används på ett korrekt sätt generar det enligt Hendirks m.fl. (1999) i en 

flexibel dag-till-dag-planering baserad på företagets affärsplan. Synsättet kan användas i de flesta 

organisationer, dock är hur och på vilken nivå som de fem elementen implementeras beroende på 

situationen i organisationen. Långsiktlig, mellanlångsiktlig och kortsiktlig allokeringsprocess har 

egna mål. En långsiktlig planering beskriver behov inom varje område för åtminstone det 

kommande året. Den långsiktliga planeringen kan baseras på företagets affärsplan. Den 

mellanlångsiktliga planeringen kan användas för att bedöma resurskapaciteten eller planera 

portföljen, samt för att säkerställa att rätt projekt prioriteras. Mellanlångsiktlig planering görs på 
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kvartalsbasis. Den kortsiktliga planeringen kan utgöras av en dag-till-dag-planering, som sträcker 

sig några veckor framåt i tiden. Långsiktlig, mellanlångsiktlig och kortsiktlig planering måste 

dock vara ihopkopplade för att förse organisationen med resultat, se Figur 8. Kopplingarna 

mellan de olika nivåerna bidrar till viktig information att fatta beslut på. Denna information kan 

förbättras om utvärdering görs, det vill säga genom att följa upp och undersöka uppskattning i 

förhållande till utfall, då en återkoppling på inputens kvalitet erhålls. (Hendriks m.fl. 1999) 

 

Figur 8. Förhållande mellan långtidsallokering, mellantidsallokering och korttidsallokering. 

Där kopplingar mellan utvärderingarna finns. (Hendriks m.fl., 1999) 

4.4 Visuell planering 

Syftet med visuell planering är att tydligt kommunicera mål, planer och aktuell information inom 

en enhet. Det finns främst två olika alternativ att visualisera gruppens mål och planer på. Endera 

med hjälp av datorer som kommunicerar informationen eller genom upphängning av information 

väl synligt på ett väggutrymme eller på en whiteboardtavla. Med en visuell planering kan enheten 

skaffa sig en gemensam bild av vad som ska uppnås, hur arbetet ska utföras och vilka problem 

som finns. (Sebestyén, 2005) 

 

4.4.1 Visible Planning 

Metoden Visible Planning, VP, är en metod som utvecklades av konsultföretaget JMAC 

tillsammans med Toyota Motor Corporation. Syftet med VP är att information ska behandlas och 

överföras visuellt för att minska projektledtider. Detta gäller främst områden som övergripande 

målsättning, planering och förväntningar på övriga organisationen. Framgången med VP beror 

till stor del av att hänsyn tas till individens behov, som på så sätt får en underlättad 

arbetssituation. En annan förklaring till framgången är att problem blir synliggjorda och kan 

därmed åtgärdas. (Dimitriou & Eklöf, 2004) 

 

VP fungerar som ett diskussionsverktyg där mål och planer synliggörs. Metoden innehåller ett 

antal verktyg som är relativt enkla och kräver inte mer än pappersark och post–it-lappar. VP 

bygger på två delar; målnedbrytning (på japanska kallat Barashi) och planen, se Figur 9. Både 

planen och målnedbrytningen har olika nivåer, från övergripande nivå till detaljerad nivå. 

(Dalman, 2005)  
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Målnedbrytning görs för att visualisera målsättningen med projektet. Nedbrytning görs genom att 

utgå från en övergripande nivå som beskriver det förväntade resultatet av projektet. Denna bryts 

sedan ned i mindre beståndsdelar. Beståndsdelarna bryts ned tills de nedbrutna delarna kan 

hanteras som arbetsuppgifter. Slutligen kopplas arbetsuppgifterna till en förväntad arbetsprocess. 

(Dimitriou & Eklöf, 2004) 

 

 
 

Figur 9. Förhållandet mellan målnedbrytning och planering. Målnedbrytning sker från 

övergripande nivå till arbetsuppgifter som sedan resulterar i en planering. (JMAC, 2008) 

 

Den långsiktiga planen innehåller alla projekt eller delprojekt som gruppen arbetar med, där 

viktiga leveranser, milstolpar och delprojekt märks med post-it-lappar i ett schema som sträcker 

sig över en längre period. Den långsiktiga planen innehåller olika delprojekt som sedan bryts ned 

till en månadsplan, där individerna finns med. Gruppens leveranser bryts ned till arbetsuppgifter 

och fördelas ut på medarbetarna. Arbetsuppgifter markeras i månadsplanen med post-it-lappar. 

Om det lämpar sig kan arbetsuppgifterna i månadsplanen även brytas ner till en veckoplan. Även 

här markeras arbetsuppgifterna med post-it-lappar, som indikerar den dag då arbetet ska utföras. 

På post-it-lapparna gör medarbetarna en uppskattning av tidsåtgången för utfört arbetet. Därmed 

kan medarbetaren visa om det är rimligt att hinna med alla arbetsuppgifterna eller inte. Visar det 

sig vara orimligt mycket arbete för en medarbetare är det upp till medarbetaren och dess chef att 

prioritera. (Dimitriou & Eklöf, 2004) 

 

Varje morgon utförs en så kallad ”morgonbön” där gruppen träffas i 10 minuter för att snabbt 

stämma av om föregående dags arbete kunde utföras som tänkt eller om det uppstod några 

problem. Skulle några problem ha uppstått kan gruppmedlemmarna tillsammans föreslå lämpliga 

återgärder. De problem som inte kan lösas under morgonbönen skrivs på en röd post-it-lapp och 

sätts upp på en så kallad problemtavla. Problemtavlan är ett verktyg som fungerar som ett 

signalsystem då individen behöver få hjälp av organisationen. Syftet med tavlan är att så fort ett 

problem uppstår ska det visualiseras med en röd post-it-lapp, där problemet beskrivs. (Dimitriou 

& Eklöf, 2004) 
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4.5 Värderingar 

Organisationens verktyg och arbetssätt är till för att stötta och leda organisationens värderingar så 

att de blir en del av kulturen, se Figur 10. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

 
 

Figur 10. Samverkan mellan arbetssätt, verktyg och värderingar. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Viktiga värderingar inom kvalitetsutveckling är enligt Bergman & Klefsjö (2007): 
 

 Sätt kunden i centrum 
 

 Basera beslut på fakta 
 

 Arbeta med processer 
 

 Arbeta ständigt med förbättringar 
 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 
 

 Engagerat ledarskap 

 

Vidare anser Bergman & Klefsjö (2007) att det är viktigt att dessa värderingar samverkar och att 

det arbetas med alla sex värderingarna. 

 

4.5.1 Kunden i centrum 

Grunden till en verksamhets framgång och existens kan vara att förstå kunden och möta dennes 

behov och förväntningar (Höglund & Sörqvist, 2007). Det är därmed grundläggande att ta reda 

på vad kunderna vill ha och sedan systematiskt under utveckling och tillverkning av varor och 

tjänster försöka uppfylla, eller överträffa dessa behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 

2007). Kunder förekommer både externt utanför den egna verksamheten och internt i 

verksamhetens processer (Höglund & Sörqvist, 2007). Det är viktigt att ge de interna kunderna 

möjlighet att göra ett bra arbete, och det är då viktigt att också deras behov och förväntningar 

uppfylls (Bergman & Klefsjö, 2007).  

 

Värderingar Verktyg 

Arbetssätt 
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4.5.2 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta betyder att fakta som är väl underbyggd används, för att inte låta 

slumpfaktorer ha en avgörande betydelse för beslutet (Bergman & Klefsjö, 2007). För att 

åstadkomma detta krävs kunskap om variation och att fakta analyseras (ibid). Det vill säga att 

olika typer av information måste skaffas, struktureras och analyseras (ibid). Beslut som är 

baserad på åsikter och troenden kan leda till mindre bra lösningar, suboptimeringar och 

konflikter mellan individer kan uppstå (Höglund & Sörqvist, 2007). Ett faktabaserat 

problemlösningsarbete ger i många fall bättre lösningar och större trovärdighet (ibid).  

 

4.5.3 Arbeta med processer 

Process kan ses som ”ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Utifrån kunskap och material transformerar processen resultat i form 

av olika varor och tjänster (ibid). Processens mål är att tillfredsställa kunderna och samtidigt 

använda så lite resurser som möjligt (ibid). Genom att identifiera, kartlägga och analysera viktiga 

processer skapas förutsättningar för framgångsrika förbättringar (Höglund & Sörqvist, 2007). 

 

4.5.4 Arbeta med ständiga förbättringar 

Kraven på bättre produkter och tjänster ökar hela tiden i takt med att nya tekniska lösningar 

utvecklas och nya former av affärsverksamhet skapas. Det är ur ett kostnadsperspektiv motiverat 

att ständigt arbeta med förbättringar. Därmed är det viktigt att ständigt försöka att förbättra de 

egna produkterna och den egna verksamheten med dess processer. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

4.5.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt krävs det att förutsättningar för delaktighet i 

arbetet skapas för att tillfredsställa kundens behov. Med förutsättning för delaktighet menas att 

aktivt få påverka beslut. Medarbetarna kan behöva känna delaktighet, engagemang och ansvar för 

att kunna utföra ett bra arbete. (ibid) 

 

4.5.6 Engagerat ledarskap 

Ledarskapet i verksamheten är grunden för ett framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete. 

Företag som har nått framgångar med sitt förbättringsarbete kännetecknas av att ledare på högsta 

nivå har engagerat sig i förbättringsarbeten. (Höglund & Sörqvist, 2007)  

 

Ett sätt att få medarbetarna motiverade är att visa intresse och ge uppmärksamhet åt det arbete de 

utför, hur det görs och nivån på det resultat som uppnås (Sebestyén, 2005). Genom att lyfta fram 

framgångar och goda resultat som har uppnåtts skapas positiva upplevelser och ökat engagemang 

bland medarbetare och chefer (Höglund & Sörqvist, 2007). 
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5 Resursplanering vid Scanias R&D 
I kapitlet beskrivs det hur resursplanering sker vid Scanias R&D, vilket bygger på den 

information som erhölls genom intervjuer med personer inom Scanias R&D. För varje avdelning 

beskrivs det hur de studerade grupperna resursplanerar, där gruppen antingen benämns som 

konstruktionsgrupp eller stödgrupp som utför stödaktiviteter åt konstruktionsgrupper. 

5.1 Axelutveckling, NA 

Avdelningen NA arbetar med utveckling av axlar och består av fem grupper.  

 

NA har nyligen börjat resursplanera med hjälp av ett Excel-dokument, där alla pågående och 

kommande projekt är inlagda. Varje grupp har varsin flik i dokumentet, där vardera grupps 

leveranser kan ses.  

 

Konstruktionsgrupp 1 

Alla projekt som bedrivs eller ska påbörjas specificeras och bryts ned till delobjekt. Gruppchefen 

uppskattar de moment som behöver göras i antalet timmar. Antalet behövda timmar jämförs mot 

tillgängligt antal personer inom gruppen för varje kvartal, där planeringens tidshorisont sträcker 

sig tolv år framåt. Momenten planeras in utifrån leveransdatum. Vid resurskonflikter gör 

gruppchefen en bedömning av vad som kan klaras av att utföras. Excel-dokumentet uppdateras 

av gruppchefen vid behov för att undersöka att gruppen har rätt antal personer i förhållande till 

arbetsmängd. Varje persons arbete följs upp vid ett kort veckomöte. 

 

5.2 Motorutveckling, NM 

Avdelningen NM ansvarar för utveckling och tekniskt underhåll av motorer. NM består av cirka 

450 medarbetare uppdelade i 40 grupper där 24 grupper arbetar med grönpilsutveckling.  

 

Den övergripande resursplaneringen som idag finns på NM-nivå är en prognos. I prognosen 

lägger respektive gruppchef in hur mycket resurser de uppskattar att behöva för varje projekt. 

Prognosen uppdateras två gånger per år av en controller inom gruppen Coordination, NMA. 

NMA är en funktion som arbetar mellan projektledare och linjeorganisationen med motorprojekt.  

 

Inom NM används även provtavlor för de prov som är planerade att genomföras. Utifrån när 

produkter ska gå i produktion planeras provningar in på provtavlorna. Tavlorna används som en 

centralplanering, då grupperna utifrån tavlorna vet vad som utvecklas och kommer att utvecklas. 

Tavlorna ger även en signal om när grupperna behöver vara klara med sitt arbete för att 

provningen ska kunna ske enligt planering.  

  

Konstruktionsgrupp 1 
Resursplaneringen på konstruktionsgrupp 1 utgörs av konstruktörernas individuella planeringar, 

där varje individs planering innefattar en aktivitetslista. I aktivitetslistan är alla uppdrag som 

denne är inblandad i specificerade. Planering görs för ett halvår framåt, och konstruktören 

förväntas på en veckas sikt att kunna svara när uppdrag kommer att vara klara. Tanken med den 

individuella planeringen är att var och en ska planera och därmed ta ansvar för sitt arbete. 

Konstruktören skapar själv en så kallad prioriteringslista som denne arbetar efter. Gruppchefen 

gör dock en grov uppskattning av när uppdrag ska vara klara, utifrån de övergripande aktiviteter 

som ingår i respektive uppdrag. 
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Utifrån objektdefinitionen som görs i varje enskilt projekt gör gruppen en grovplan över sitt 

åtagande. Inom gruppen finns även konstruktionsanvisningar för varje artikeltyp, vilket är en 

anvisning över hur konstruktionen ska utföras. De försöker då även fastslå vilken typ av provning 

som behöver göras. Utifrån det görs en provplan för varje artikel för att på så sätt kunna se om 

konstruktionen kan bli klar enligt planering.  

 

Varannan vecka träffas gruppen för en central jobbplanering, där även status för uppdragen stäms 

av. Om någon person inte hinner med sina leveranser görs en balansering av arbetsmängden. 

Balansering görs främst inom gruppen, men även med hjälp av konsulter.  

 

Konstruktionsgrupp 2 
Vid förfrågan om gruppen kan åta sig ett nytt projekt gör gruppchefen en uppskattning av resurs- 

och tidsåtgången för gruppens inblandning. Detta görs utifrån när uppdraget ska vara klart och 

vilka andra uppdrag som ligger inplanerade på gruppen.  

 

Gruppchefen gör en prognos för att säkerställa att gruppen har rätt bemanning inom de olika 

ansvarsområdena. Om prognosen visar på underbemanning rekryteras fler ingenjörer. Prognosen 

används även för att få överblick av vad som ska göras längre fram i tiden.  

 

Konstruktionsgrupp 2 har en aktivitetstavla, som visar vad gruppen ska leverera under de två 

kommande veckorna. Tavlan är på individnivå och visar gruppens ECO uppdelade efter gul-, 

grön- och rödpilsuppdrag, samt vilka projekt som har passerat SOCOP. Detta gör det möjligt att 

avgöra om gruppen främst arbetar med gul-, grön- eller rödpilsuppdrag, samt hur olika projekt är 

beroende av andra projekt. Tavlan ger även en bild av vad varje konstruktör ska göra.  

 

Varje konstruktör visar vad denne arbetar med för stunden på tavlan, och helst ska varje 

konstruktör inte arbeta med fler än fyra ECO samtidigt. Vid behov kan konstruktörerna markera 

om de inte kan leverera i tid på tavlan. Tavlan uppdateras en gång i veckan. Vid detta tillfälle går 

gruppen även igenom avvikelser. Skulle det bli kritiskt hjälper gruppchefen till att prioritera vilka 

uppdrag som ska göras.  

 

Konstruktionsgrupp 3 

Gruppchefen har tillsammans med konstruktörerna inom gruppen tagit fram standardtider för alla 

artiklar som gruppen utvecklar. Genom standardtiderna vet gruppen hur lång tid de olika 

artiklarna i uppdragen normalt tar att utföra, både effektiv tid och kalendertid. Från fall till fall 

gör gruppchefen tillsammans med berörd konstruktör en bedömning om standardtiderna verkar 

rimliga för vardera uppdrag. De dokumenterade standardtiderna är erfarenhetsbaserade och gäller 

för utveckling av nya artiklar. Standardtiderna är dokumenterade i Excel-dokument, PowerPoint-

dokument men finns även i MS Project-dokument.  

 

Gruppchefen lägger ut beräknad tid på de olika projekten i Hyperion och kan därmed få en 

uppfattning om personalbehov.  

 

Inom gruppen finns även en planeringstavla genom vilken objektledaren följer upp gruppens 

leveranser, det vill säga uppdrag som ska utföras eller levereras, samt avvikelser. Uppföljning 

görs en gång i veckan då gruppen samlas framför tavlan. Tavlans tidshorisont är 20 veckor och 

på tavlan ”taktas” leveranserna fram mot leveranstidpunkt, för att på detta sätt kunna se när 

leveranser ska göras. Utifrån när leveranserna ska vara gjorda är det upp till konstruktören att ha 

en egen individplanering för när respektive uppdrag ska utföras.  
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Gruppen har även en tavla som visar kommande uppdrag på en övergripande och strategisk nivå, 

som sträcker sig cirka 10 år fram i tiden.  

 

Konstruktionsgrupp 4 
Gruppchefen gör en prognos över resursmängden som behövs i nuvarande och kommande 

projekt, vilken tas fram med hjälp av Hyperion. Vid uppskattning av resursmängd tas hänsyn till 

de projekt som gruppen arbetar med för tillfället, vart de befinner i projekten samt den tid som 

har rapporterats för liknande projekt. Resursplanering görs en gång i kvartalet. 

 

Gruppen träffas en gång i veckan för att stämma av status för de olika projekt som gruppen är 

inblandad i. Vid det tillfället fördelas även nya projekt på konstruktörerna. Skulle ett behov av att 

balansera arbetsmängden uppstå görs detta främst inom gruppen. Objektledaren hjälper 

konstruktörerna att vid behov prioritera projekt. Objektledaren hjälper även till att informera hur 

konstruktörerna ligger till tidsmässigt med sina uppdrag samt säkerställer att inga leveranser 

glöms bort. Varje konstruktör har ansvar för att planera artiklarna som ska utvecklas.  

 

Stödgrupp 1 

Stödgrupp 1 gör resursplanering med hjälp av Excel, där gruppchefen gör planering för 

personerna i gruppen. Varje persons planering utgörs av en sida i ett Excel-dokument, där dennes 

uppdrag är specificerade. För varje uppdrag lägger gruppchefen in det antal timmar som 

personen beräknas arbeta med vardera uppdrag per vecka. Gruppchefen har även en väntelista 

med uppdrag som inte är utlagda på någon person, men som ska läggas ut. I planeringen kan 

uppdrag för de kommande fyra veckorna ses.  

 

En gång i veckan träffas gruppen för att gå igenom vilka prioriteringar varje person ska arbeta 

efter den kommande veckan. Det sker därmed en kontinuerlig omprioritering av resurserna för att 

resursutnyttjandet ska bli optimalt. Gruppchefen försöker i möjligaste mån rotera 

arbetsuppgifterna så att åtminstone två personer kan arbeta inom varje område som gruppen 

arbetar med. Detta görs för att underlätta omfördelning av arbetsuppgifter.  

 

För komplexa komponenter kan uppdrag delas in i avancerade och mindre avancerade. 

Anledningen till indelningen är att de mindre avancerade uppdragen kan fördelas ut på flera 

personer, medan de avancerade uppdragen oftast kräver expertkompetens.  

 

Gruppen arbetar med att ta fram standarder för de olika komponenterna som de är inblandad i. 

Detta har de gjort för att få veta hur uppdragen exakt ska göras. Utifrån standarder är det enkelt 

för gruppen att uppskatta behövd tid för vardera uppdrag eftersom de då vet vad som ingår. 

Gruppen har än så länge formulerat en standard.  

 

5.3 Transmissonsutveckling, NT 

Avdelningen NT arbetar med transmissionsutveckling och består av sju grupper.  

 

Gemensamt för alla grupper inom avdelningen är den övergripande planeringen på NT-nivå. I 

den kan det ses vilka projekt avdelningen ska utföra och när tidigast möjliga SOP är planerad. 

Planeringen sker per år och sträcker sig cirka tio år fram i tiden. Gruppcheferna träffas varannan 

vecka och diskuterar planeringen.  

 

Inom avdelningen har det bestämts att gruppcheferna måste bli bättre på att resursplanera. De 

försöker finna ett standardiserat resursplaneringssätt, där varje gruppchef har fått ta fram sitt sätt 



30 

 

för att ha koll på vilka resurser som behövs för att alla projekt ska bli klara inom utsatt tid. 

Gruppcheferna har löst det på lite olika sätt inom avdelningen, varför de provar varandras 

lösningar i omgångar för att finna ett likritat sätt. Alla grupper har försökt sig på en Excel-

lösning.  

 

Konstruktionsgrupp 1 

Gruppen planerar i tre nivåer, där gruppchefen utgår från den gemensamma planeringen på NT-

nivå och skapar sedan planering för gruppen. Planeringen på gruppnivå används för att bedöma 

om det finns tillräckligt med resurser till alla uppdrag som utförs i gruppen. Resurserna är i 

planeringen uppdelade efter roll; konstruktör, prov, objektledare och rigg. Tid för de olika 

uppdragen fördelas på de olika personerna i gruppen. Då tiderna summeras samman ger det en 

bild över resurssituationen, och gruppchefen kan utifrån det se när det finns behov av att ta in 

konsulter för att kunna utföra alla uppdrag. Denna planering uppdateras en gång per år.  

 

Det görs även planering på kvartals- och individnivå. Uppdrag bryts ned till aktiviteter och en 

ansvarig grupp och/eller person kopplas till vardera aktivitet. En uppskattning av behövd 

tidsåtgång för aktiviteterna görs i antal manmånader per kvartal. I planeringen kan även 

aktiviteter som ligger utanför gruppen ses, och när leveranser från dessa behövs på kvartalsbasis. 

Planeringen kan sorteras efter individ för att se hur mycket varje person är belagd. Denna 

planering har nyligen tillkommit, och medför på sikt att tidigare nämnd planering kan utgå.  

 

Den mest detaljerade planeringsnivån utgörs av en individplan på veckobasis. I planen finns alla 

objekt specificerade, och den objektansvarige bryter där ned varje objekt till aktivitet och 

delaktivitet. Planen uppdaterades var 14:e dag och varje individ ansvarar för att hålla sin 

planering uppdaterad. Var 14:e dag träffar gruppchefen tillsammans med teknikansvarig varje 

person en timme och går igenom dennes arbete.  

 

Stödgrupp 1 
Gruppens resursplanering görs med hjälp av en planeringstavla, där inkommande 

uppdragsbeställningar sätts upp. Tavlan är uppdelad på varje individ, där det varje persons 

uppdrag kan ses, både pågående och vilande. På varje uppdragslapp som fästs på tavlan finns, 

förutom namn och beskrivning av uppdraget och när det ska vara klart, en checkpoint-lista som 

varje person ansvarar för att fylla i. Checkpoint-listan utgörs av milstolpar som behöver uppfyllas 

för att uppdraget ska anses vara utfört.  

 

Vid veckomöten diskuterar gruppen vad som är på väg in och vilka uppdrag som är prioriterade. 

Prioriterade uppdrag sätts högst upp hos varje person på tavlan. Förutom beställda uppdrag sätts 

gruppens egna arbeten upp på tavlan för att en helhetsbild över arbetsmängden ska erhållas.  

 

Tavlan har en tidshorisont på två veckor, där det främst visas vad som händer kommande vecka. 

Varje person specificerar antalet timmar som ska läggas på respektive uppdrag samt övrig tid för 

varje vecka. Vad det gäller planering på längre sikt används idag främst magkänsla. 

 

Utöver planeringstavlan har gruppen även en Excel-lösning, där det specificeras vad varje projekt 

innebär för gruppen. Projekt bryts ned i uppdrag som beläggs inom gruppens 

kompetensområden. För varje kompetensområde lägger gruppchefen ut hur många manmånader 

som kommer att behövas för att utföra uppdraget. Tidshorisonten och nivån i dokumentet är per 

kvartal 2008 och 2009, och sedan helår för de kommande tio åren.  
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5.4 Busschassiutveckling, RB 

Avdelningen RB arbetar med utveckling av busschassi, och består av 21 grupper.  

 

Inom RB träffas avdelningschefen och alla gruppchefer varje fredag för att rapportera status för 

de projekt som avdelningen är inblandad i. Detta görs genom RB-pulsen som består av en stor 

tavla med alla projekt som bedrivs på RB, där varje grupp får rapportera status för sina uppdrag. 

 

För ett år sedan omorganiserades avdelningen så att objektledarna sitter samlade, istället för att 

som tidigare vara utspridda hos de olika utvecklingsgrupperna.  

 

Konstruktionsgrupp 1 
Gruppen har en planeringstavla där gruppens leveranser kan ses. Varje konstruktörs ECO kan ses 

på tavlan men det finns även lappar som visar när provning ska ske. Det är konstruktörerna som 

sköter och uppdaterar sina leveranser på tavlan. Vissa konstruktörer inom gruppen är bättre på att 

uppdatera tavlan är andra. Tavlans tidshorisont sträcker sig över ett år, där det planeras per 

månad.   

 

Uppgifterna på tavlan finns även i ett Excel-dokument. Dokumentet är på individnivå och dess 

tidshorisont är på månadsbasis och sträcker sig så långt fram som gruppen har projekt. Alla ECO 

som gruppen ansvarar för finns listade i dokumentet. Det kan bland annat ses i vilken fas vardera 

ECO befinner sig i, vilken konstruktör som är ansvarig, chassityp och vilket projekt det tillhör, 

samt vilka system eller produkter som berörs. Vardera ECO är även inlagt över de månader det 

ska arbetas med. Gruppchefen uppdaterar dokumentet när ECO har inkommit eller då någon 

förändring har skett i de befintliga. 

 

Det är gruppchefen tillsammans med de konstruktörer som är inblandade i projekten som gör 

uppskattning av uppdragens resursåtgång. Varje konstruktör får uppskatta tidsåtgången för den 

del som denne ska utveckla. Då gruppchefen är insatt i vilka projekt som pågår och dess 

omfattning kan gruppchefen ta ställning till om ytterligare uppdrag kan läggas på 

konstruktörerna. Gruppen är uppdelad i två arbetsgrupper som arbetar med liknande 

arbetsuppgifter. Balansering av arbetsmängd sker främst inom arbetsgruppen. 

 

Konstruktionsgrupp 2 

Gruppen har en planering där det kan ses när leveranser ska göras för de projekt gruppen är 

inblandad i. Utifrån denna gör gruppchefen grova antagande över hur stora arbetsinsatserna 

borde vara för varje projekt och ECO. Antagandet bygger på en grov skiss som kallas 3-2-1, 

vilket innebär att det läggs tre veckor i Fas 1, två veckor i Fas 2 och en vecka i Fas 3 för varje 

ECO.  

 

Genom att konstruktörerna ansvarar för olika teknikområden fördelas uppdrag naturligt i 

gruppen. Gruppen har en planeringstavla, som visar vilka leveranser varje person ska göra 

uppdelat per månad i två år framåt. Varje vecka samlas hela gruppen vid tavlan. Vid detta tillfälle 

avrapporterar varje person status för sina ECO. Uppföljning sker genom att konstruktören 

erfarenhetsmässigt får avgöra om kommande leveranser kommer att ske inom given tidsram. Vid 

behov balanseras arbetsmängden genom användandet av konsulter. Tavlan används även av 

gruppchefen för att veta när gruppen kan påbörja ett visst uppdrag. Vid större uppdrag får 

konstruktörerna svara på hur mycket tid de tror sig behöva för att utföra uppdraget och när detta 

kan ske kalendermässigt. Konstruktörerna på gruppen försöker prioritera och arbeta med ett 

uppdrag i taget. 
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På sektionsnivå kan gruppernas totala arbetsmängd ses för de kommande tre månaderna. Detta 

genom att de på en sektionstavla sätter upp alla leveranser som ska göras under dessa månader. 

Leveranserna ”taktas” fram mot leveranstidpunkt och grupperna kan då se vilka uppdrag som 

närmar sig leveransdatum.  

 

Konstruktionsgrupp 3 

Vid beredningsförfråga försöker gruppchefen bryta ned uppdrag i mindre delar för att undersöka 

vad det innebär arbetsmässigt. Utifrån hur konstruktörerna är belagda och hur mycket kunskap 

som finns om vad ska göras gör gruppchefen en uppskattning av behövd tid för att utföra 

uppdraget.  

 

Gruppchefen gör en prognos över varje individs arbetsbelastning i respektive uppdrag. Detta görs 

i Excel. Arbetsmängden anges på en skala från 0 till 100 %, och ger en bild av vardera 

konstruktörs procentuella belastning för de uppdrag personen är inblandad i. I prognosen kan det 

ses när vardera konstruktör kan påbörja nya uppdrag. Den ger även en bild av vad denne ska 

arbeta med framöver.   

 

Gruppen har även en tavla, där gruppens leveranser kan övervakas. Om någon konstruktör inte 

anser sig hinna med sina leveranser kan detta markeras på tavlan. Balansering av arbetsmängden 

sker genom användandet av konsulter eller görs inom gruppen. 

 

Konstruktionsgrupp 4 
Grunden för gruppens resursplanering utgörs av att varje person har en egen individplan. I 

individplanen läggs uppdrag in, dock läggs inte alltid små uppdrag in, utan dessa görs när tid 

finns tillgänglig. Varje person uppskattar därefter tidsåtgång för varje uppdrag i planeringen. 

Prioritering av uppdrag görs beroende på vilket projekt uppdraget tillhör. Tidshorisont, 

planeringsnivå och verktyg som används inom gruppen varierar. Vanligaste verktyget är dock 

Excel. Hur mycket tid som läggs på planering varierar också från person till person.  

 

Utifrån individplaneringarna sätts ECO upp på en gemensam uppföljningstavla, som sträcker sig 

månadsvis två år framåt. På tavlan kan även uppdrag som ska utföras efter dessa två år sättas 

upp. Varje vecka följer gruppen upp hur arbetet går. Vid beredningsförfråga utgår gruppchefen 

utifrån uppföljningstavlan för att få en uppfattning om hur mycket varje person har att göra 

framöver. 

 

Stödgrupp 1 
Gruppen använder ett Excel-dokument för att planera sina resurser. Med inspiration från Scanias 

utvecklingsenhet i Brasilien har en mall utvecklats av några gruppchefer inom avdelningen. I 

mallen specificeras uppdrag som därefter kopplas till en ansvarig person. För varje uppdrag 

uppges även när arbetet kan påbörjas och när gruppen kan lämna ett svar om konstruktionen är 

bra eller om ändringar behöver göras. Gruppchefen uppskattar tillsammans med ansvarig person 

tidsåtgång för varje uppdrag. Därefter lägger gruppchefen ut arbetstid på uppdraget baserat på 

vilka veckor uppdraget ska utföras under. Planeringen i Excel-dokumentet har en tidshorisont på 

två år framåt. En del personer inom gruppen bryter ned uppdraget i flera aktiviteter för att sedan 

bocka av när en aktivitet är gjord. Vissa anser sig inte behöva bryta ned uppdrag, utan förlitar sig 

på sin erfarenhet. Vissa personer inom gruppen har även individuell planering, vilket kan vara 

beroende av hur många uppdrag som ska utföras samtidigt.  
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5.5 Hyttutveckling, RC 

Avdelningen RC arbetar med utveckling av hytt och består av 17 grupper.  

 

För ett och ett halvt år sedan bestämde ledningen inom RC att Visible Planning, VP, skulle 

användas inom avdelningen. Alla grupper vid RC använder sig av VP i dagsläget. Grupperna har 

kommit olika långt med användandet av VP, och har därför mer eller mindre anpassat arbetssättet 

till sina behov och förutsättningar. 

 

En stabsgrupp inom RC arbetar med avdelningens processfrågor. Då RC har problem med att 

leverera alla projekt i tid, försöker stabsgruppen undersöka om gruppcheferna planerar sina 

projekt rätt. Detta görs genom att följa tiden som läggs på de olika projekten. 

 

Genom att Hyperion prognoseras per kvartal och uppdateras en gång varje halvår är det för 

”trubbigt” att göra uppföljning enbart med hjälp av de data, då utfallsdata fås per projekt och 

kvartal. Stabsgruppen har därför tagit fram en Excel-fil där gruppcheferna ska planera per månad, 

person och projekt. Gruppcheferna kan sedan ta ut utfallsinformation från Silber en gång i 

månaden för att se om gruppen ligger rätt till mot prognosen i Excel-filen eller om det är något 

som behöver ändras.  

 

Konstruktionsgrupp 1 

För att få en grov uppskattning om det finns resurser för de projekt som ska göras, läggs alla 

uppdrag in i ett Excel-ark, där projekten bemannas per kvartal i tre år framåt. Denna uppdateras 

varje månad. För stora projekt som är godkända genom PM och PQ görs det uppskattningar över 

vilken tid som ska tilldelas projekten. Uppskattningen görs rutinmässigt. Då gruppen har gjort 

samma eller liknande saker tidigare har det skapats en slags ”best practice”. Ett av de områden 

som gruppen ansvarar för har en hårt driven process som är specificerad i ett Excel-dokument 

och den bygger på en line-utveckling. I processen är en mängd aktiviteter specificerade som 

måste göras en viss vecka. När en produkt måste utvecklas fort kan det finnas möjlighet att gena 

lite i processen. Då gruppen satsar på två släpp per år används processen även som en tidplan. 

 

Gruppchefen tilldelar resurser till en systemägare. Det är sedan upp till systemägaren att hitta en 

lösning så att teamet hinner med det som ska göras. 

 

VP används för det dagliga arbetet. Genom en daglig morgonbön på en kvart går gruppen 

igenom dagen. Det gås då igenom om det finns några problem, om någon har för mycket att göra 

eller om någon är sjuk så löses det. Gruppen använder sig av rosa post-it-lappar för så kallade 

knäckfrågor, där en lösning behövs. Vardera persons arbete sätts upp med gula lappar, och då 

någon är borta markeras det med en blå lapp. Lapparna sätts upp på en så kallad VP-tavla, som 

vanligtvis är en whiteboardtavla. På tavlan kan varje persons arbete och problem följas på 

dagbasis de kommande två veckorna, och därefter per vecka, månad och år. Då det kör ihop sig 

prioriteras uppdrag som redan är ute i linjen i förmån för sådant som inte har påbörjats. Varje 

måndag tittar gruppen över vad som ska göras kommande vecka.  

 

 

Konstruktionsgrupp 2 

För att kunna göra budgetarbete gör gruppcheferna inom en sektion prognos i Excel som 

uppdateras två gånger om året. Syftet med prognosen är få veta hur mycket tid som läggs på 

varje projekt och vilka grupper som berörs. Berörd gruppchef bryter ned projekten till 

komponentnivå. Konstruktörerna inom konstruktionsgrupp 2 har ett visst område de ansvarar för, 

och utifrån det tilldelas komponenten ansvarig resurs. Gruppchefen gör en erfarenhetsbaserad 
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uppskattning över hur mycket tid som behövs. Om någon annan konstruktör inom gruppen har 

kunskap och erfarenhet inom området och har mer tid tillgänglig vid en viss tidpunkt tilldelas 

uppdraget till den personen istället. Tillgänglig arbetstid läggs ut per kvartal för två år framåt i 

Excel-dokumentet. Planeringen i Excel-dokumentet kan även användas för att se vad gruppen ska 

göra, vilka projekt gruppen är inblandad i och vilka personella resurser som är tänkta att arbeta 

med respektive projekt. Det går även att se hur mycket arbete som ligger inplanerat på varje 

konstruktör. Då arbetsmängden summeras samman för konstruktörerna inom gruppen kan 

gruppens beläggningsgrad ses. 

 

Utifrån planeringen bryter ansvarig konstruktör ned arbetet i aktiviteter och detta görs 

tillsammans med UP och övriga intressenter för att veta när aktiviteterna måste vara utförda.  

Uppföljning görs genom en jämförelse mellan utfallet, som fås genom att alla rapporterar tid för 

respektive projekt i Silber, och prognosen. Detta ger en indikation på hur de ligger till i 

projekten, och vid avvikelser försöker de dra lärdom av det. 

 

För den dagliga planeringen för varje individ används VP, där det synliggörs vad individen gör 

och vad som ska levereras. Tidshorisonten på tavlan är på dagnivå under de två kommande 

veckorna, där utskrifter från kalendern i Outlook används för att få en bild även över inbokade 

möten och andra aktiviteter, då dessa aktiviteter fästs på Outlook-utskriften. De följande fyra 

veckorna är på veckobasis för att därefter övergå till månads- och årsbasis.  

 

Varje morgon träffas gruppen där det stäms av hur föregående dags arbete gick; om det har tagits 

några beslut som påverkar projekten som gruppen är inblandad i, om det uppstått något problem 

som rör gruppen och om det är något beslut som behöver tas under dagen. En dag i veckan går de 

även igenom så kallade lärdomar, för att sprida tips och råd som någon lärt sig under veckan till 

de övriga i gruppen. De går även igenom en gång i veckan kommande händelser och uppdrag.  

 

Gruppens VP består även av ECO-tavlor, där gröna, gula och röda ECO finns samlade på varsin 

tavla. På tavlorna kan det bland annat ses vem som är ansvarig för ECO, vilken fas de är i, vilka 

aktiviteter som är utförda och vilka som kvarstår att utföras, samt när detta ska göras. Varje 

måndagsmorgon har gruppchefen genomgång med vardera konstruktör och uppdaterar tavlorna.  

 

Konstruktionsgrupp 3 

Då grupperna i en sektion är beroende av varandra, arbetar de mycket parallellt. De försöker 

samla personer som arbetar tillsammans i projekt, och det gör att de ofta flyttar om och byter 

platser inom gruppen och sektionen, så att personer som arbetar med samma projekt sitter 

tillsammans.  

 

Gruppen är indelad i två team med vardera teamledare. Båda teamen resursplanerar med hjälp av 

en VP-tavla, där varje individ sätter upp sina aktiviteter. Tavlans tidshorisont utgörs av dagar de 

två kommande veckorna, där de följande fyra veckorna är per vecka för att sedan övergå i 

månadsbasis i ett år. Varje team samlas tre gånger i veckan framför respektive tavla, där de går 

igenom hur varje person ligger till med sitt arbete och sina leveranser. Uppdrag tilldelas personer 

efter mängden arbete som denne har. Vanligen kopplas en person till varje uppdrag, men för 

större projekt kan fler arbeta med samma uppdrag. Varje person är i genomsnitt inblandade i tre 

till fyra projekt parallellt, men arbetar främst med ett uppdrag i taget. Balansering av 

arbetsmängden görs främst inom teamet, men det kan även göras inom gruppen och sektionen. 

Det är även vanligt att konsulter tas in vid underbemanning. 
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Vid uppskattning av resursmängd inför ett beredningsbeslut kan teamledaren själv göra en 

erfarenhetsmässig uppskattning om det gäller en mindre del. Om det gäller mer komplicerade 

uppdrag görs en uppskattning utifrån vilka delar teamet tror ingår och det är då berörda individer 

som tillsammans med teamledaren som gör en uppskattning av tidsåtgång.  

 

Vid planering av projekt sätter sig objektledaren eller teamledaren ned med några i teamet och 

försöker göra en tidplan som täcker in leveranser. Därefter tittar gruppcheferna inom sektionen 

igenom planen för att säkerställa att den är rimlig.  

 

Konstruktionsgrupp 4 
Då gruppen ska ta fram en ny del tillfrågas konstruktörerna inom gruppen vad som behöver 

göras. Detta för att få en bild av vilka aktiviteter som ingår i vartdera uppdrag. Varje aktivitet 

tidssätts för att sedan summeras samman för att visa uppdragets totala utvecklingstid. 

Gruppchefen har även redan dokumenterade tider för vissa delar i ett Excel-dokument. 

 

På gruppens VP-tavla som används dagligen är tidshorisonten ett år, där de kommande två 

veckorna visas per dag, för att därefter övergå till veckobasis och månadsbasis. Genom att varje 

person på gruppen sätter upp lappar som visar vad som görs och ska göras kan gruppens arbete 

och leveranser följas. Då konstruktören är klar med en aktivitet fyller denne även i hur lång tid 

som arbetet faktiskt tog. Väntar gruppen svar från andra grupper markeras detta på tavlan med 

hjälp av gröna lappar. Då dessa grupper har lovat ett leveransdatum markeras detta med en prick 

på lappen. Om det lovade leveransdatumet inte hålls vet konstruktören till nästa gång att det kan 

ta längre tid än lovat och med ungefär hur mycket. Så kallade knäckfrågor, då ett beslut kan 

behöva tas, sätts upp med rosa lappar. Varje medarbetare har en loggpärm där alla lappar sparas. 

Detta gör det möjligt för konstruktören att i framtiden kunna göra bättre uppskattningar av 

tidsåtgång för olika aktiviteter.  

 

Gruppen är indelad i tre team, där tre till fem personer arbetar inom varje team. Varje morgon 

träffas gruppen framför VP-tavlan för genomgång av status på gruppens uppdrag. Vid behov görs 

en balansering av arbetsmängden och det görs främst inom teamen. Gruppchefen kan även 

minska arbetsbelastningen på gruppen med hjälp av att senarelägga rödpilsuppdrag som inte är 

av FQ-art, det vill säga uppdrag som gruppen själv har skapat som är mindre förbättringar av 

produkten. 

 

Gruppen har även en långsiktig tavla där kommande projekt visas på en översiktlig nivå. 

Gruppchefen har även en egen planering för att lägga prognos och budget för de kommande tre 

till fyra åren. Gruppchefens planering är främst till för att visa ledningen hur mycket tid som 

gruppen behöver för att klara projekt. 

 

5.6 Helbilsutveckling, RT 

Avdelningen RT arbetar med helbilsutveckling och består av 35 grupper, varav 28 arbetar med 

grönpilsutveckling.  

 

Alla gruppchefer, sektionschefer, avdelningschefer och objektledare träffas varje fredag och går 

igenom status för projekt som drivs på RT. Detta kallas RT-pulsen och detta görs genom 

användandet av en stor tavla med alla projekt som drivs på RT. Varje grupp svarar på om de 

ligger i fas, om de kan göra fasövergång och om SOP och SOCOP kan göras enligt planering. 

Ledningsgruppen väljer även ut de viktigaste projekten som grupperna sedan prioriterar att 

leverera till. Inom RT har konstruktionsgrupperna tillgång till sex Andon-resurser, som kan 
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användas när grupperna märker att de inte klarar av att leverera till den tidpunkt som de lovat 

utan behöver få resursförstärkning för att klara sina leveranser i tid. Dessa Andon-resurser har 

bred kunskap och kan snabbt sätta sig in i problemen. 

 

Konstruktionsgrupp 1 

Sektionen som Konstruktionsgrupp 1 tillhör har en gemensam tavla där gruppernas projekt finns 

specificerade. Denna används för att kunna se status på gruppernas uppdrag. Den används även 

för att säkerställa att grupperna levererar till projekt vid samma tidpunkt, så att ingen grupp 

ligger efter eller före de andra grupperna inom projekten. Ledningsgruppen inom sektionen 

träffas en gång i veckan för avstämning. 

 

Konstruktörerna på gruppen har en checklista, som på ett generellt sätt punktar alla leveranser 

som ska göras i ett projekt. Utifrån deras listor har de gjort en generell lista som är anpassad efter 

de leveranser gruppen behöver göra och fört in det i olika MS Project-mallar. 

 

Då gruppen får förfrågan från PM eller PQ om hur mycket tid gruppen behöver för att utföra ett 

visst uppdrag och när de kan starta uppdraget, sätter sig objektledaren ned med ansvarig 

konstruktör och tittar i mallen för att se vilka aktiviteter som ska göras. De gör även en 

bedömning hur mycket tid som behövs för att utföra uppdraget. Utifrån bedömningen görs det en 

grov uppskattning om när resurser finns för att påbörja uppdraget.  

 

I MS Project-dokumentet uppskattas det hur mycket tid som ska läggas på varje aktivitet, och det 

är även specificerat vem som ska göra aktiviteten. Aktiviteterna är även indelade efter i vilken fas 

de ska utföras, och det kan då ses vad som behöver göras i varje fas och hur lång tid varje fas 

beräknas att ta. När projektet övergår till Fas 2, är konceptet klart och gruppen har då mer 

kunskap om vad som ska göras. Planeringen görs då väldigt noggrant och den används som en 

referensplanering. Då de går in i SOP gör de sedan en uppföljning då de gör en jämförelse mellan 

referensplaneringen och utfallet.   

 

Syftet med MS Project-filen är att konstruktören ska ha mallen för att veta vad denne ska göra 

och när det ska göras, för att sedan kunna bocka av när aktiviteten är utförd. I mallen läggs även 

anteckningar in om vad som avses med de olika aktiviteterna, eftersom mallen även ska fungera 

för andra konstruktörer, nyanställda eller konsulter.  

 

När planeringen har gjorts för det nya projektet förs det in i ett Excel-dokument, där alla timmar 

som de har sagt att de ska lägga i olika projekt sammanställs. Timmarna räknas ihop kvartalsvis 

för att ge en överblick över vad som lovats.  

 

Objektledaren har även skapat ett Excel-dokument för hela gruppen, där alla projekt gruppen är 

inblandad finns. Det totala antalet timmar som finns tillgängligt på gruppen per kvartal räknas 

fram. Utifrån MS Project-filen kan det fås ut hur många timmar per kvartal varje team kommer 

att lägga på varje projekt, och det antalet förs in i Excel-filen för vartdera projekt. Utifrån det kan 

det ses hur mycket varje person är belagd och det kan jämföras mot tillgänglig tid. Konsulter 

används för stöttning då de ser att någon kommer att bli överbelagd.  

 

Gruppen gör även antagandet att varje konstruktör lägger 60 % av sin tid på projekt, och de antar 

även att av den tiden så arbetar individen med två projekt parallellt, det vill säga 30 % av tiden på 

vartdera projekt. Detta görs för att kunna lägga ut uppdragen över tiden. Planeringen uppdateras 

minst en gång per kvartal, men om någon större förändring sker uppdateras den. 
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Utifrån dokumenten gör objektledaren grafer som visar alla projekt som genomförs, ska 

genomföras och som inte är beslutade, samt hur mycket tid de ska ta. Även den tillgängliga tiden 

är inlagd, så att de får en känsla för om de har tillräckligt med resurser och klarar av alla uppdrag. 

De prioriterar projekt som ligger nära SOP, och prioriteringen görs tillsammans med UP och 

andra berörda där det gås igenom vad gruppen inte ska arbeta med för tillfället. De kan även 

utifrån RT-pulsen få veta vad som ska prioriteras. 

 

Konstruktörerna har även en egen individplanering, som de dock inte fått att fungera än. Gruppen 

har även en planeringstavla där de utifrån planeringarna i MS Project och Excel ska sätta upp 

ungefär i tiden när aktiviteterna ska göras. 

 

Konstruktionsgrupp 2 

Uppskattning av behövd resursmängd görs utifrån uppdragets teknikinnehåll och vad som ska 

ändras i artikeln. Till hjälp vid resursuppskattning har gruppen tidigare kartlagt processtegen för 

att utveckla de objekt gruppen ansvarar för och vet därmed ungefärligt hur lång tid detta kommer 

att ta.  

 

De har en långsiktlig planering som utgörs av en taktningstavla där de kan följa flödet i projekten 

som gruppen är inblandad i. Detta görs genom lappar som visar på leveranser. Lapparna har olika 

färger, där varje färg svarar mot ett unikt projekt.  

 

Gruppen har även en planeringstavla på individnivå, som visar vilka projekt som varje person är 

involverade i. Det kan även ses vad varje person arbetar med för tillfället. Lapparna som används 

har motsvarande färger som på den långsiktliga planeringen. Arbetet följs upp en gång i veckan, 

då det även undersöks att leveranser till objekt sker taktat och att det finns tillräckligt med 

resurser. Vid behov balanseras arbetsmängden inom gruppen. 

 

Gruppen har ett avvikelseorienterat arbetssätt, där varje leverans som inte levereras i tid ses som 

en avvikelse. Avvikelserna noteras på tavlan och varför den har uppstått. På vissa allvarligare 

eller återkommande avvikelser görs även en djupare undersökning över varför avvikelsen 

uppstod och hur problemet kan lösas. I sitt förbättringsarbete har gruppen funnit att avvikelsen 

kan bero på tre huvudområden; process, produkt/teknik eller personal/kompetens. Utifrån vilket 

område som orsakar avvikelsen görs lämplig åtgärd.  

 

Konstruktionsgrupp 3 

Planeringen vid Konstruktionsgrupp 3 sker i flera nivåer. Första nivån är en detaljerad nivå, där 

varje objekt som gruppen utvecklar har en processbeskrivning. I den specificeras alla aktiviteter 

som ingår i vartdera objekt för varje fas i utvecklingen och det kan ses hur de olika aktiviteterna 

är kopplade till varandra. Varje aktivitet har även en tidsuppskattning. Processbeskrivningarna 

görs med hjälp av MS Project. Vid nya projekt genomförs ett uppstartsmöte som kallas Bra 

uppstarts-möte. Då samlas representanter från provning, inköp och produktion och de går då 

igenom processen och skapar en planering. Detta görs utifrån objektets processbeskrivning. Varje 

person är ansvarig för ett område, så det är upp till ansvarig konstruktör att uppdatera och 

säkerställa att MS Project-filerna är i fas. Konstruktören försöker även uppskatta hur stor del av 

varje aktivitet som är gjord, genom att markera i Ms-Project om 0, 50 eller 100 % har utförts. Om 

en aktivitets tidsuppskattning visar sig vara felaktig skapas en ny utgåva av planeringen, så att 

möjlighet ges till att kunna gå tillbaka och se tidigare planeringar. I planeringen läggs det även in 

kommentarer om vad som gjorts och vilka beslut som tagits. Detta görs för att gruppen ska ha 

möjlighet att dra lärdom till kommande projekt.  
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Vartdera team har en projekttavla, där varje objekt som teamet utvecklar eller är på väg att 

utveckla synliggörs tillsammans med viktiga tidpunkter för varje projekt. Detta gör att det kan 

ses hur teamet ligger till i sina projekt, men även för att teamets arbetsbelastning ska kunna ses. 

Det visas även vilka uppdrag som vardera person har och status för varje persons uppdrag. Varje 

färg på projekttavlan utgörs av ett projekt. En gång i veckan stämmer objektledaren av status för 

teamets uppdrag och aktiviteter. Avvikelser markeras med gul eller röd markering. Så kallade 

”events loops” markeras på tavla, och det är avvikelser som uppstått internt under 

utvecklingsprocessen och som felrapporterats. Dessa avvikelser följs upp inom gruppen. Vid 

behov balanseras arbetsmängden främst inom teamet, men det kan även göras inom gruppen. 

Resursbalansering kan även göras inom sektionen. Gruppcheferna inom sektionen träffas en gång 

i veckan för teknikmöte, där varje grupp avrapporterar status för sina projekt, men det gås även 

igenom om gruppen behöver mer resurser och vilka projekt varje grupp prioriterar. Detta görs för 

att säkerställa att samma prioritering görs inom sektionen.  

 

Utifrån projekttavlan rapporterar objektledarna status för gruppens projekt vid RT-pulsen.  

 

När gruppen står inför ett beredningsbeslut får en medarbetare i uppdrag att undersöka hur 

gruppen blir berörd. Resultatet presenteras på gruppens teknikmöte som genomförs varje torsdag. 

Utifrån hur gruppen blir berörd skattas tidsåtgången med hjälp av processbeskrivningarna.  

 

Stödgrupp 1 
Gruppen består av två team som vartdera har en planeringstavla. Då någon konstruktionsgrupp 

eller gruppen själv har ett uppdragsbehov skapas en uppdragslapp som sätts upp på berörd tavla. 

Ena teamets tavla är uppdelad per person och månad och sträcker sig ett år framåt. Det andra 

teamets tavla är även den uppdelad per person men dess tidshorisont är på dagsbasis under två 

veckor. Tidshorisonten är kortare eftersom artiklarna inte garanterat levereras till det prov som 

behöver göras. Uppdrag kopplas till en ansvarig person och läggs i tiden ut när uppdraget är tänkt 

att påbörjas. Varje person är beräknad att arbeta med två uppdrag parallellt. Uppskattning av hur 

lång tid uppdraget beräknas ta att utföra gör gruppchefen tillsammans med de personer 

gruppchefen tror berörs av uppdraget. Vid uppskattningen försöker de titta tillbaka om gruppen 

har gjort ett liknande uppdrag tidigare. Varje vecka träffar gruppchefen vardera person fem 

minuter framför tavlan för att följa upp eventuella avvikelser.  

 

Stödgrupp 2 

Den som är ansvarig för det specifika produktområdet skapar en planeringslapp för varje nytt 

uppdrag. På lappen skrivs förutom ECO-nummer även önskat färdigdatum, det vill säga 

leveransdatum, och det uppskattas även hur stort uppdraget är och detta görs utifrån det inkomna 

ECO. Uppdraget kan klassas som small (0-2 timmar), medium (2-5 timmar), large (5 timmar – 3 

dagar) och extra large (mer än 3 dagar). Uppdraget sätts sedan upp gruppens tavla, där varje 

persons pågående och väntade uppdrag finns.  

 

Gruppen har avstämningsmöte framför tavlan varannan dag. Om en person har stött på ett 

problem och behöver hjälp märks lappen med ett utropstecken. Vid behov kan personerna få 

hjälp av teamleadern samt genom övriga i teamet eller i parallellteamet. 

 

Gruppen har även Excel-dokument med alla uppdrag som gruppen har och filerna visar även hur 

de ligger till i tiden. För att få en bild av hur det ser ut i framtiden skriver varje person in vad som 

kommer inom sitt ansvarsområde och när detta uppskattas att komma. Detta är dock en grövre 

uppskattning, eftersom tiden ändrar sig ofta då de är beroende av de konstruerande grupperna.  
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Gruppchefen följer upp utfallet i förhållande till inflödet av ECO och visualiserar detta i form av 

ett diagram. Gruppchefen använder sig även av ett Excel-dokument där det läggs in information 

om ECO, som exempelvis vilket projekt det tillhör och vilken fas det gäller, vad som kommer in 

och vem mottagaren är, och önskat färdigdatum. Ur detta fås historik. 

 

Stödgrupp 3 
Gruppen arbetar med provning av lastbilar och bussar genom testkörning. Testkörningen utförs 

av 12 förare uppdelade i tre skift. Varje lastbil eller buss körs ungefär 10 000 mil, vilket vid 

normal körning sker under 1.65 år. Gruppen utför även andra körningar, där exempelvis 

mjukvara, stol eller backspeglar bedöms.  

 

Gruppen gör en prognos över det kommande året för att se vad som ska göras och hur länge varje 

körning beräknas utföras. Detta görs för att bland annat kunna se variationer i arbetsbelastning 

och när toppar av denna kommer att uppstå. Utifrån antalet tillgängliga timmar beräknas hur 

mycket långtidsprov (LP) och annan körning gruppen klarar av att utföra. Prognosen visualiseras 

sedan i en graf. Vid toppar kan längre körningar läggas ut och körs då externt i Arvidsjaur eller i 

Östersund. Om det finns krav på att körning måste utföras på testbanan kan resurser tas internt 

från Democenter som också utför körningar.  

 

Prognosen följs upp varje månad. Utifrån mängd körning av varje fordon planeras kommande 

månad. Utifrån månadsplaneringen görs veckoplaneringar över hur många varv på testbanan 

varje fordon ska köras. Det är därefter upp till förarna att bevaka att dessa mål uppnås varje 

vecka. Det är dock fritt för förarna att själva välja vilken bil de vill testköra under sitt skift utifrån 

veckoplaneringen. Veckoplaneringen sitter på gruppens tavla, där det även kan ses vilka bilar 

som för tillfället är i trafik och speciell information om fordonen kan även skrivas upp där. 

Veckoplaneringarna följs upp i slutet av varje vecka, då även kommande vecka planeras.  

 

På vissa prov fås olika prioriteringar av ledningen och projektet, då vissa prov behöver 

genomföras under kortare kalendertid är normalt. Testkörningarna startas vanligen under Fas 2 

och pågår ofta även efter SOP-tidpunkt. Vid större projekt kan flera fordon köras, då testkörning 

görs vid olika stadier i produktutvecklingen.  

 

Stödgrupp 4 

På en av de två planeringstavlorna som grupperna använder finns alla uppdrag och projekt som 

de är inblandad i. Varje uppdrag eller projekt motsvarar en lapp på tavlan. På lappar är starttid 

och önskad sluttid angivet. Då en individ börjar arbeta med ett uppdrag skriver individen som har 

åtagit sig uppdraget den faktiska start- och sluttiden. Uppskattning av tidsåtgången gör 

uppdragsgivaren i överrenskommelse med den som ska utföra uppdraget. Då de inte kommer 

överens så markerar de det som en avvikelse som de sedan följer upp. 

 

På planeringstavlan sätts både uppdrag som gruppen själv initierat och uppdrag från andra 

grupper upp. Gruppen har en lista över kommande uppdrag, och utefter den läggs uppdrag ut på 

respektive person. Varje person har sitt eget ansvarsområde, men de flesta kan arbeta inom flera 

områden. Vid större uppdrag kan flera personer kopplas till samma uppdrag. Då fler arbetar med 

ett uppdrag markeras planeringslappen med prickar. Skulle behov uppstå kan arbetsmängden 

balanseras med hjälp av konsulter.  

 

På tavlan finns en lista över alla projekt som de är inblandade i som uppdateras en gång i veckan. 

Med hjälp av listan har de en översiktlig bild över hur de ligger till i projekten. På tavlan sätter de 

även upp processutvecklingsuppdrag, för att undvika att dessa prioriteras bort.  
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Gruppen har ytterligare en planeringstavla som enbart används för att planera deras certifieringar. 

Certifieringstavlan har en tidsaxel där de ser vilka prover som ska genomföras de kommande 

åren. De använder Excel för att skapa lapparna som de sätter upp på planeringstavlorna. Excel-

dokument är i sin tur kopplat till en accessdatabas för att underlätta uppdateringarna i dokument. 

Så fort en förändring har skett uppdateras dokumentet och den innehåller information om alla 

deras uppdrag, ECO-nummer, uppdrag, vad uppdraget heter, vilket ämne, kategori samt om de 

vet att det är en certifiering skriver de när den ska certifieras. Även start och sluttiderna, verklig 

starttid, rapportnummer och färg på uppdraget anges i dokumentet. Tidshorisonten i dokumentet 

sträcker sig så långt fram som de vet att de har uppdrag. Gruppen har även ett dedikerat Excel-

dokument för certifieringar, där alla kommande certifieringar och deras SOP-datum finns 

angivet. 

 

När gruppchefen gör prognos tar denne hänsyn till sådant som ligger bakåt i tiden och sådant 

som ligger framåt i tiden och gör sedan en uppskattning av tidsåtgången. Prognosen läggs fram 

till 2011 och den görs både för kostnader där de kan se hur mycket pengar de har spenderat och 

hur mycket de har kvar, samt för resurser där de kan se hur mycket tid de har lagt i de olika 

projekten. Efter att prognosen är gjord så gör gruppchefen en uppföljning på prognosen. 
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6 Alternativa resursplaneringssätt 
I kapitlets första stycke, 6.1, beskrivs det hur resursplanering sker vid Ericsson, General Motors 

och Toyota. I kapitlets andra stycke, 6.2, beskrivs idéer om hur resursplaneringen kan förbättras, 

som framkom under intervjuer med personer i linjeorganisationen. 

6.1 Resursplanering vid andra företag  

6.1.1 Ericsson 

Ericssons forsknings- och utvecklingsenhet i Älvsjö använder ett standardiserat 

resursplaneringssätt inom hela organisationen, där både projektledaren och linjen använder ett 

gemensamt planeringsverktyg. Planeringsverktyget består av två vyer, linje- och projektvy. 

Projektledaren arbetar i projektvyn och lägger in sina behov av resurser, medan linjen hämtar 

information från linjevyn för att allokera resurser efter de resurskrav som finns. Linjen kan även 

behöva anställa mer personal för att kunna möta projektledarnas behov. Då projektledarna lägger 

in behov av personal anges antal personer och kompetenser som behövs från respektive 

linjeenhet. Det anges även hur lång tid och under vilken tidsperiod som resurserna behövs. 

Genom att detta görs för alla projekt som bedrivs på Ericsson, finns hela företagets resursbehov 

med i planeringen. En prioriteringslista skapas som linjecheferna kan använda sig av då toppar 

uppstår i arbetsbelastning. Linjecheferna kan då allokera sina resurser på de prioriterade 

projekten. Planeringsverktyget gör det även möjligt för projektledarna att se antalet resurser som 

finns inom organisationen, då planeringsverktygets databas innehåller alla personer inom 

företaget. Tillgängligt antal resurser styr hur många projekt som startas. I planeringsverktyget är 

det även möjligt att följa leveranser, vilket gör det möjligt att upptäcka eventuella förseningar 

eller resurskrockar. Den planeringshorisont som Ericsson använder sig av är åtta kvartal framåt i 

tiden och uppföljning görs med hjälp av planeringsverktyget. I planeringsverktyget kan 

projektledarna och linjen redovisa utfallet i kostnader mot vad som var prognostiserat.  

 

6.1.2 General Motors 

Forsknings- och utvecklingsavdelningen vid General Motors, GM, i Södertälje är en organisation 

som styrs av sin provning. Provning utförs i tre omgångar. Då krävs att allt material finns för att 

kunna utföra provningar. Denna tidpunkt då allt material behöver finnas kallas 

hemtagningstidpunkt. Utifrån när provning ska startas kan det då räknas ut när proverna behöver 

byggas och när material måste finns för att bygga produkten.  

 

Standarduppdrag och standardtider är något som eftersträvas inom GM. Med standardtid menas 

en förutbestämd tid för ett visst arbetsmoment eller uppdragsdel. Då standarduppdrag upprepas 

medför det en hög tillförlitlighet i siffrorna, eftersom det är enkelt att följa upp och uppdatera 

tiderna. Detta angreppssätt medför att standardtiderna kan ses som pålitliga. Inom GM finns det 

en hög tilltro till beräkning, då alla konstruktioner beräknas för att minska risken för fel ska 

uppstå tidigt i projekt. 

 

6.1.3 Toyota 

Principen inom Toyota Industries Corporation i Japan är alla att ska ha en resursplanering, men 

det är inte bestämt hur detta ska göras utan det är upp till varje avdelning eller grupp att utveckla 

sitt planeringssätt. Detta medför att alla grupper resursplanerar på olika sätt. Oftast visualiseras 

planeringen med hjälp av tavla eller vägg, där exempelvis lappar, magneter eller fickor där 
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arbetsuppdrag stoppas i kan användas. Grupperna använder olika tidsskalor. Vilken tidsskala som 

används är beroende av längden på de uppdrag gruppen arbetar med.  

 

I ett fall resursplaneras det med hjälp av två likadana tavlor, där båda tavlornas horisontella axlar 

utgjordes av en tidsskala med datum för en månad och i slutet av tavlan började nästa månad. 

Genom de vertikala axlarna specificerades alla som arbetade på gruppen. På den ena tavlan sattes 

arbetsuppdrag upp som skulle utföras. En teamledare hade, förutom att vara operatör, även i 

uppdrag att tidplanera och fördela arbetsuppdrag både till sig själv och resterande personer i 

gruppen. Teamledaren uppskattade också tidsåtgång för varje uppdrag. Detta gjordes utifrån vad 

som skulle utvecklas, uppdragstyp och komplexitetsgrad. Därefter sattes en arbetslapp, som 

beskrev uppdraget och dess tidsåtgång, på tavlan på det datum där uppdraget skulle utföras.  

 

Beroende på hur lång tid föregående uppdrag beräknades ta sattes nästa uppdrag utefter när det 

beräknades vara klart, se Figur 11, det vill säga om ett uppdrag tog två dagar att utföras 

planerades nästa uppdrag att utföras på den tredje dagen. Gruppen hade även olika färger på 

uppdragslapparna beroende på uppdragstyp, om det var nykonstruktion, justering av befintlig 

produkt eller om det var ett brådskande ärende då något fel uppstått. Tavlan visade därmed hur 

mycket arbete varje person var belagd med, och genom det kunde det ses när och vem som kunde 

beläggas med fler uppdrag.  

 

 
 

Figur 11. Planeringstavla vid Toyota. 

 

Varje person hämtade det uppdrag som skulle utföras från tavlan, och satte uppdragslappen vid 

sin arbetsstation för att visa vad som arbetades med. Varje person arbetade endast med ett 

uppdrag i taget. Dök det upp något brådskande ärende som var tvunget att utföras fort parkerades 

det första uppdraget och då arbetades det med det andra ärendet. Då det ärendet var utfört 

återupptogs det första uppdraget. Detta gjorde att varje person maximalt kunde ha två uppdrag 

parallellt.  

 

Då ett uppdrag var klart sattes uppdragslappen upp på den andra tavlan på det datum som 

uppdraget var slutfört på. Lappen sattes dit med olika färger på magneterna beroende på hur fort 

uppdraget hade utförts. En färg visade att uppdraget var klart i tid. En annan färg symboliserade 

att uppdraget var slutfört tidigare än beräknat, och en tredje färg visade att uppdraget tog längre 

tid än beräknat. Teamledaren tog därefter hand om lappen. Om det fanns en avvikelse mellan 

tidsuppskattningen och utfallet drog teamledaren lärdom av detta. Nästa gång ett liknande 

uppdrag planerades använde teamledaren halva tidsskillnaden. Uppskattningarna sparades i en 

kunskapsbas. Då tidsuppskattningarna korrigerades utefter vad utfallet blev, blev teamledaren allt 

duktigare på att planera gruppens arbete. Planeringsprocessen kunde ses som en cirkulär process, 

se Figur 12. 

Person 1 

Person 2 
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Figur 12. Toyotas planeringsprocess. 

 

Varje morgon hade gruppen ett kort möte där status gicks igenom för varje uppdrag för att se om 

det fanns behov av att fördela uppdrag mellan personerna i gruppen.  

 

6.2 Idéer om hur resursplaneringen kan förbättras 

6.2.1 Synkning för förbättrad resursplanering 

Informationsflödet inom organisationen skulle kunna underlättas genom att synka gruppernas 

tavlor med PM- och PQ-beslut. Då en synkning mellan gruppernas tavlor och PM- och PQ-beslut 

finns behövs det mindre tid för att erhålla information. Ett annat sätt att göra information mer 

tillgänglig är att använda en gemensam databas för gruppernas planeringar. Alla grupper kan då 

erhålla samma information. Skulle det uppstå en försening kan då grupperna på ett enkelt sätt ta 

del av den informationen och eventuellt uppdatera den egna planeringen. En annan idé för att 

underlätta tillgängligheten av information är att samla all planering i ett verktyg. Med all 

planering avses projektets, gruppens och individens planering.  

 

Då prognosarbetet idag görs i Hyperion skulle en vidareutveckling av programmet kunna göras, 

så att det även fungerar som ett planeringsverktyg. Det skulle underlätta planeringsarbetet då 

endast ett verktyg behöver nyttjas. En annan lösning kan vara att koppla prognosarbetet som görs 

i Hyperion till den egna planeringen, det vill säga att när uppdateringar i Hyperion görs 

uppdateras även gruppens och individens planering. Ytterligare en idé är att koppla planeringen 

som finns i MS Project till MS Outlook. Då planering görs i MS Project skulle projektets 

leveranser automatiskt överföras till MS Outlooks kalender hos berörda personer.  

 

6.2.2 Standardiserad planering 

Resursplaneringen kan förbättras genom ett standardiserat planeringssätt inom organisationen. 

Ledningen skulle kunna bestämma vilket verktyg som ska användas och vilken nivå planeringen 

ska utföras på. Det skulle även underlätta om ledningen prioriterade projekt, då det skulle bli 

enklare att balansera arbetet när de vet vilka projekt som är viktiga. Med ett standardiserat 

planeringssätt skulle det även kunna bli enklare att ”takta” projekt.  
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6.2.3 Planering på längre sikt 

För att få en överblick över hur mycket en grupp har att göra på längre sikt och vilka projekt som 

ska arbetas med, kan gruppens resursbeläggning och projekt sammanställas i diagram, se Figur 

13. Då varje persons beläggning är känd, kan gruppens totala beläggning erhållas. Görs detta 

över tiden kan ett eventuellt ”hål” symbolisera möjlighet att ta in ytterligare uppdrag. En 

sammanställning kan även göras för att kunna se vilka projekt som varje person kommer att 

arbeta med, samt individens tillgänglighet över tiden. Med hjälp av diagrammen kan en 

diskussion skapas över vilka projekt som ska prioriteras då individerna eller gruppen är 

överbelagda.  

 
Figur 13. Gruppens resursbeläggning, där varje färg motsvarar en individ eller ett projekt. 

 

6.2.4 Utökad beredningsförfråga 

Beredningsförfrågan skulle kunna utökas till att förutom att fråga hur linjen berörs av ett projekt 

och när den kan påbörja arbetet även efterfråga när den tidigast kan göra SOP och fasövergång 

ett till två. Det skulle då ge en bättre bild av linjens möjlighet att arbeta med projektet.  
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7 Analys av resursplanering 
I kapitlets inledande del, 7.1, presenteras en jämförelse av hur grupperna resursplanerar. I 

följande stycke, 7.2, beskrivs de faktorer som påverkar resursplaneringen. Slutligen, i 7.3, 

beskrivs de faktorer som är kritiska för en bra resursplanering.  

7.1 Jämförelse mellan grupperna 

Vem som gör uppskattning av resurs- och tidsåtgång varierar mellan grupperna. Vanligast är att 

gruppchefen eller personen som ska utföra arbetet gör uppskattningen. Vad uppskattningen 

bygger på varierar från ”magkänsla”, det vill säga personens känsla för hur lång tid denne tror 

behövas, till standardtider där förutbestämda tider för ett visst arbetsmoment eller uppdrag 

nyttjas, och kartläggning av utvecklingsprocesser. Det är dock vanligast att uppskattning bygger 

på ”magkänsla”.  

 

Nivån på noggrannheten i uppskattning av resurs- och tidsåtgång varierar, då den kan göras per 

timme och per vecka, men även per 100-tals timme, månad eller kvartal. Noggrannheten beror på 

vad uppskattningen bygger på och vem som gör den. Det kan även bero på graden av hur långt 

grupperna har brutit ned utvecklingsprocessen för en produkt innan tidsuppskattning görs. Detta 

varierar från ingen nedbrytning alls till att processen är nedbruten i mindre aktiviteter. 

 

De flesta grupper planerar med hjälp av tavla och Excel, se Tabell 3. Några få grupper använder 

även MS Project för att planera projekt. Hur tavlorna används varierar mellan grupperna, men 

oftast består tavlan av en matris där rader utgörs av personer och kolonner av dagar eller veckor. 

Leveranser och arbetsuppgifter visualiseras på tavlan med hjälp av lappar. Planering med hjälp 

av Excel bygger på liknande princip, dock skiljer sig syftena dem åt. För att planera på längre 

sikt och för att allokera resurser till uppdrag används främst Excel.  

 

De tidshorisonter grupperna använder i sin planering är främst kortsiktlig och långsiktlig. Den 

kortsiktliga tidshorisonten används främst för den dagliga planeringen, samt för att allokera 

uppdrag till personer. Den långsiktliga tidshorisonten används däremot främst för att undersöka 

framtida bemanningsbehov, det vill säga för att undersöka om gruppen behöver nyanställa eller 

ta in externa konsulter för att kunna utföra framtida uppdrag. Alla grupper använder sig av en 

kortsiktlig planering, och många grupper planerar även på längre sikt. Ett fåtal grupper använder 

även en långsiktlig planering för att se tillgänglighet längre fram i tiden, för att på så sätt veta om 

gruppen kan åta sig nya uppdrag framöver.  

 

Inom en del grupper är det vanligt att personer som arbetar inom samma eller liknande 

arbetsområden organiseras i team. Det är även vanligt att personerna i grupperna har ett eller 

flera ansvarsområden, vilket innebär att då gruppen blir tilldelad ett nytt uppdrag fördelar sig 

dessa naturligt på en ansvarig person. Vanligen beläggs personerna i gruppen till 80 % med 

utvecklingsarbete, där resterande tid utgörs av vit tid och förbättringsarbete.  

 

Uppföljning av utvecklingsarbetet sker vanligast genom att gruppen träffas en gång i veckan för 

att tillsammans stämma av att leveranser sker enligt planering. Grupperna vid RC särskiljer sig 

dock genom att dessa gör uppföljning varje dag. Vid behov görs prioriteringar. Prioriteringar 

görs vanligen av sådant som har leverans närmast i tiden, men även sådant som anses vara 

viktigast för Scanias framtid prioriteras. Inom RT används även en central prioriteringslista där 

de mest prioriterade projekten finns angivna.  
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Tabell 3. Jämförelse av resursplanering mellan grupper och avdelningar. 
 

Grupp 

 

Standardiserat 

planeringssätt 

 

Upp-

startsfas 

 

Urval 

 

Tavla 

 

Excel 

 

MS 

Project 

Uppföljning/ 

Avstämning 

(I: Individ 

G: Grupp) 

 

Konstruktions- 

eller stödgrupp 

NA S U   *  I 1/Vecka K 

NM   Slump  *  G 2/Månad K 

NM     *  G 1/Vecka S 

NM  U  *   G 1/Vecka K 

NM  U  * * * G 1/Vecka K 

NM   Slump *   G 1/Vecka K 

NT S U   *  G 2/Månad K 

NT S U Slump * *  G 1/Vecka S 

RB  U  * *   K 

RB  U  * *  G 1/Vecka K 

RB  U  * *  G 1/Vecka K 

RB  U Slump  *   S 

RB  U  * *  G 1/Vecka K 

RC S   * *  G 1/Dag K 

RC S  Slump * *  G 3/Vecka K 

RC S  Slump * *  G 1/Dag K 

RC S   * *  G 1/Dag K 

RT    *   I 1/Vecka S 

RT    * * *  K 

RT   Slump * *  G 3/Vecka S 

RT   Slump * *  I 1/V G 1/V S 

RT    * *  G 1/Vecka S 

RT    *   G 1/Vecka K 

RT    *  * G 1/Vecka K 

 

Behov av balansering av arbetsuppgifter uppstår på grund av ojämn arbetsbelastning, förseningar 

och prioriteringar. Balanseringsbehov uppstår även på grund av personliga faktorer så som 

sjukdom eller ledighet, vilket kan leda till att resursunderskott uppstår. Det är vanligast att 

balansering utförs inom gruppen, men det är även vanligt att externa konsulter nyttjas. Då det är 

vanligt att personerna i grupperna har ett eller flera ansvarsområden, och då erfarenheten mellan 

personerna i grupperna varierar kan balanseringen försvåras, då det kan vara svårt att ta över 

någon annans arbetsuppgifter.  

 

Det varierar även hur uppföljning av uppskattad resurs- och tidsåtgång görs mellan grupperna. 

Det varierar från tankesättet ”märker-hur-det-blir” till att en detaljerad uppföljning görs per 

aktivitet. Det är dock endast ett fåtal grupper som följer upp sin planering och vidtar åtgärder vid 

avvikelser. De flesta grupper har en linjär planeringsprocess, se Figur 14, där planering först 

görs, arbetet utförs och till viss grad görs uppföljning, vilket gör att kunskap förloras.  

 

 

 
 

Figur 14. Linjär planeringsprocess. 

 

Av de sex avdelningarna som har studerats är det tre av dem, NA, NT och RC, som arbetar för ett 

standardiserat resursplaneringssätt. NA och NT har nyligen på central nivå börjat undersöka hur 

respektive resursplanering kan bli bättre. De båda avdelningarna använder sig av en Excel-



47 

 

lösning. NA har ett gemensamt Excel-dokument där varje grupp har varsin flik i dokumentet. NT 

däremot använder sig av en Excel-mall som grupperna själva ändrar efter sina behov. Alla 

grupper inom RC använder sig av metoden Visible Planning.  

 

Av de sex avdelningar som studerats kan det även sägas att två av dessa, RC och RT, generellt 

verkar ha kommit längre med sitt resursplaneringsarbete, då det har lagts ner mycket tid på att 

förbättra resursplaneringen. De verkar därmed generellt sätt ha en hög resursplaneringsnivå. Vad 

gäller resterande avdelningar; NA, NM, NT och RB, framkom det under intervjuerna att många 

grupper är medvetna om att resursplaneringen verkligen behöver förbättras. Inom dessa 

avdelningar finns det grupper som har en bättre resursplanering, dock varierar nivån inom 

avdelningarna. 

 

7.2 Faktorer som påverkar resursplaneringen 

Genom orsak-verkan-analys, se Bilaga 2, framkom att flera faktorer påverkar resursplaneringen 

av produktutvecklingsprojekt vid Scanias R&D. Utifrån analysen kan faktorerna övergripande 

delas in i kategorierna: 
 

 Planeringsprocess 

 

 Information 

 

 Organisationsmiljö 

 

 Människan 

 

7.2.1 Planeringsprocess 

Planeringsprocessen är processen att planera resurserna. Genom orsak-verkan-analysen framkom 

nio faktorer som påverkar planeringsprocessen. Dessa är: 
 

 Processkännedom 

 

 Produktkännedom 

 

 Uppskattning av resurs- och tidsåtgång 

 

 Planeringsfaktorer 

 

 Planeringsnivå 

 

 Val av verktyg 

 

 Prioritering av uppdrag 

 

 Balansering av arbetsbelastning 

 

 Uppföljning 
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7.2.1.1 Processkännedom 

Kännedom om utvecklingsprocesser är en faktor som påverkar planeringsprocessen. Kunskap om 

processerna är främst för att ge en förståelse för vad som ska göras och vilka beroenden som 

finns i processen. Det möjliggör även att arbeta i takt med övriga grupper i projekten och på så 

sätt kunna leverera resultat till projekten till samma tidpunkt. Kännedom om en process gäller 

hela utvecklingskedjan, från idé till färdig produkt. Den specifika gruppen har en mängd 

beroenden till andra grupper, detta på grund av den tvärfunktionella miljön som finns på Scania. 

Det innebär att hänsyn behöver tas till andra gruppers leveranser och beläggning samt till den 

komplexitet som finns i processen. Med processkännedom finns möjlighet att i ett tidigt skede 

undvika att problem i utvecklingsprocessen uppstår. 

 

Vem som besitter kännedom om utvecklingsprocessen har en påverkan på dess möjlighet att 

underlätta vid planering och vid spridandet av kunskapen. Om processen är dokumenterad finns 

ökad möjlighet att bevara och sprida kunskapen till berörda personer.  

 

7.2.1.2 Produktkännedom 

En förståelse för produktens ingående delar gör det möjligt att se dess beroende och de aktiviteter 

som utveckling av produkten innefattar. Då produktens innehåll och beroenden är kända är det 

enklare att planera uppdraget, eftersom gruppen då har ökad kunskap för vad som behöver göras 

och i vilken ordning. Allokeringen av utvecklingsarbetet kan även underlättas, eftersom att 

arbetet bättre kan fördelas på fler personer.  

 

För produkter som grupper utvecklar frekvent, så kallade standardprodukter, finnas det möjlighet 

att gruppen har kunskap om vad som ingår och hur de olika delarna ska utvecklas. Ju oftare 

liknade produkter utvecklas, desto större kännedom kring produktens innehåll och beroenden kan 

erhållas. Är dock produkten som gruppen ska utveckla av karaktären ny teknik finns det risk att 

mindre tidigare kunskap eller erfarenhet finns. Därmed kan det vara svårt att veta produktens 

aktiviteter, beroenden och eventuella problem. 

 

7.2.1.3 Uppskattning av resurs- och tidsåtgång 

Vad uppskattningen av resurs- och tidsåtgång för ett visst uppdrag baseras på påverkar 

resursplaneringsprocessen. Personens eller gruppens tidigare erfarenhet påverkar uppskattningen, 

då en erfaren person eller grupp har bättre förmåga att göra en tillförlitlig uppskattning. Vem som 

gör uppskattningen kan därmed påverka. Då gruppen eller personen inte är särskilt erfaren finns 

det även en risk att uppskattningen är för optimistisk, vilket beror på komplexiteten i produkten. 

En allt för optimistisk uppskattning kan även bero på att individen vill framstå som kunnig och 

därmed anger en för optimistisk tid.  

 

Det påverkar även hur långt produkten är nedbruten innan uppskattning görs, då det är lättare att 

göra en tillförlitlig uppskattning om produkten är nedbruten i mindre delar. En aktivitet som tar 

lång tid att genomföra kan vara svår att uppskatta, eftersom förutsättningarna för att utföra 

uppdraget kan ändras under utvecklingen.  

 

Uppskattningsnoggrannheten påverkar planeringen då exempel uppskattning per timme ger en 

noggrannare uppskattning än om den görs per månad. Uppföljning av uppskattad resurs- och 

tidsåtgång möjliggör en tillförlitligare uppskattningar.  
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7.2.1.4 Planeringsfaktorer 

Andra faktorer som påverkar planeringsprocessen beror till stor del på projektens omfattning; 

längd på olika uppdrag, antal grupper och personer som är inblandade, samt mängd beroenden 

till andra projekt. Stödgrupper till konstruktion har generellt kortare uppdrag än 

konstruktionsgrupperna. Ett omfattande projekt innebär att det är mer arbete som behöver göras 

och att flera grupper och personer är inblandade. Det leder till att beroenden mellan olika grupper 

och projekt blir mer komplicerade. Mer komplicerade beroenden innebär att det blir svårare att 

nå ut med information till alla och det leder även till ökat beroende av andra gruppers leveranser 

och resultat. 

 

Förutsättningarna för att planera påverkas av i vilken fas utvecklingsuppdraget ska utföras och 

var i utvecklingsprocessen gruppen befinner sig. Tidigt i utvecklingsprocessen är en eventuell 

försening inte lika kritisk som innan lansering, då en eventuell försening ger senare grupper 

mindre arbetstid än vad som var planerat. Det kan leda till att projektets fasövergångar blir 

tvungna att senareläggas och därmed finns risk att lansering av produkten blir försenad. En 

förskjutning i projektet kan även innebära att andra uppdrag och projekt behöver flyttas, då 

resurser inte finns tillgängliga för att påbörja dessa. Tilldelad kalendertid kan även gälla för en 

viss tidpunkt och som vid ett senare tillfälle inte längre finns tillgänglig.  

 

Resursplaneringen påverkas även av hur hänsyn tagits till oförutsedda händelser. Då ny teknik 

utvecklas kan det vara svårt att förutsäga utfallet och eventuella omtag, vilket kan leda till att 

förseningar uppstår. 

 

7.2.1.5 Planeringsnivå 

Planeringsnivån är på avdelnings-, sektions-, grupp-, team- och individnivå. Planering på 

avdelnings- och sektionsnivå ser till avdelningens och sektionens kommande leveranser och 

behov. De har därmed ett övergripande synsätt över det kommande resursbehovet. Planering på 

grupp- och teamnivå kan göras för att se gruppens och teamets resurser och leveranser, men även 

för att allokera arbetsuppgifter på gruppmedlemmar.  

 

Planering görs vanligen av antingen gruppchefen, teamledaren, individen, gruppen eller gruppen 

tillsammans med gruppchef. Görs gemensam planering kan det skapa delaktighet och göra det 

möjligt för gruppmedlemmarna att säga till om det är något som de inte klarar av eller hinner 

med.  

 

Nivån på resursplaneringen beror även på vilken tidshorisont som används. Tidshorisonten görs 

per år, månad, vecka, dag eller timmar. Planeringsvyn är antingen långsiktig eller kortsiktlig. 

Beroende på vy planerar grupperna för sådant som ligger i närtid eller längre fram i tiden. Vilka 

vyer som används beror på gruppens syfte med planeringen, men även vilka förutsättningar 

grupperna har för att nyttja de olika vyerna. Finns information om vad som kommer att ske 

framöver finns förutsättning för att planera på längre sikt.  

 

7.2.1.6 Val av verktyg 

För att allokera resurser används olika verktyg av grupperna. Verktyg i form av whiteboardtavla, 

Excel och MS Project, användas för att resursplanera och för att allokera resurser till 

arbetsuppgifter. Verktyget kan även användas för att göra uppföljning på de leveranser som 

gruppen har och hur de ligger till i projekt. Då gruppen är överbelastad kan det vara nödvändigt 

att balansera arbetsuppgifter inom gruppen, vilket underlättas om verktyget visar vad samtliga i 

gruppen gör och deras belastning. Valet av verktyg beror på hur pass tidskrävande och komplext 

det är, men även dess möjlighet att visa historik. Om verktyget är för tidskrävande och komplext 
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finns det risk för att motivation för att resursplanera avtar. Om historik möjliggörs genom 

verktyget finns det möjlighet att följa upp tidigare planeringar och utifrån det dra lärdom från 

dessa. Vem som utför planering påverkar vilket verktyg som används, då tidigare erfarenheter 

påverkar.  

 

Företagets kultur kan även påverka valet av resursplaneringsverktyg, då enklare tekniker och 

visualisering tillämpas inom Scania. Med ett visuellt verktyg är det enklare att se vad andra i 

gruppen gör, samtidigt som det möjliggör för grupper att ta del av varandras resursplaneringar. 

Det underlättar därmed spridningen av gruppens planering. Det kan även skapa en press på 

individerna att prestera, då alla kan följa varandras arbetsinsatser. Det kan finnas behov att nyttja 

flera verktyg, då ett verktyg möjligen inte uppfyller alla planeringsbehov exempelvis vad gäller 

planeringsnivå eller planeringshorisont.   

 

7.2.1.7 Prioritering av uppdrag 

Vid resursbrist kan prioritering av uppdrag behöva göras. Prioriteringar av uppdrag påverkas av 

vem som har beställt det, av gruppen själv eller av en beredningsfunktion. De uppdrag som 

gruppen själv initierar kan ha lägre prioritering, samtidigt som gruppen kan vara mer motiverad 

att arbeta med sådana uppdrag. Då konkurrenter har utvecklat någon funktion eller produkt som 

inte Scania har utvecklat eller för tillfället utvecklar, kan krav från kunden göra att denna 

funktion eller produkt måste prioriteras. Utveckling för att uppfylla lagkrav är även prioriterat, 

liksom sådana projekt som genererar i fler sålda bilar. Rödpilsärenden av FQ-art, som innebär 

problem som har uppstått vid produktion eller hos kund, har hög prioritet. Dessa uppstår 

oplanerat och är därmed svåra att förutse, vilket innebär att en viss hänsyn behöver tas till 

oplanerade uppdrag i resursplaneringen. Prioritering sker även av projekt som är nära lansering.  

 

Uppmärksamheten på projekten och ledningens intresse påverkar prioriteringarna. Ledningens 

uppmärksamhet kan öka trycket på att planering hålls. Resursplanering påverkas även av om 

central prioritering görs.  

 

7.2.1.8 Balansering av arbetsbelastning 

Behovet av att balansera arbetsmängd kan uppstå på grund av ojämn arbetsbelastning, 

förseningar eller nya prioriteringar. Det kan även uppstå på grund av personella faktorer som 

sjukdom eller ledighet, vilket kan leda till att ett resursunderskott uppstår. Att balansera kan vara 

nödvändigt för att resultat ska levereras i tid. 

 

Det finns olika sätt att balansera på och förutsättningarna varierar beroende på grupp, sektion, 

avdelning, grupp och arbetsområde. En återgärd är att balansera inom gruppen eller genom 

övertidsarbete. Resurserna är dock inte alltid flexibla inom grupperna vilket kan bero på att de 

har olika roller inom gruppen, olika arbetsområden och på grund av att erfarenheten varierar.  

 

Viljan att släppa iväg resurser till andra grupper påverkar också möjligheten att balansera mellan 

olika grupper, då det kan ge en bild av att det finns för mycket resurser på gruppen.  

 

Inom en avdelning finns det möjlighet att låna så kallade Andon-resurser. Om arbetsbelastningen 

är hög går det då att ta in konsulter, outsourca eller nyanställa. Det kan dock ta lång tid att finna 

personer med rätt kunskaper, och processen för att ta in personer kan ta tid.  

 

7.2.1.9 Uppföljning 

En faktor som påverkar resursplaneringen är om uppföljning görs. Uppföljning kan göras för att 

dra lärdom av tidigare planering och händelser, för att på så sätt bli bättre på att planera. 
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Uppföljning av tidsåtgång, process- och produktkännedom kan antingen göras efter utförd 

aktivitet, uppdrag eller projekt. 

 

Uppföljning kan även göras även för att säkerställa att grupperna ligger i fas med planering, för 

att på så sätt prioritera och balansera om behov uppstår. Med en dokumenterad uppföljning finns 

förutsättningar för andra personer och grupper att ta del av kunskapen och att förbättra sig. 

Uppföljningsfrekvens påverkar utfallet av uppföljningen. En mer frekvent uppföljning minskar 

risken att större förseningar uppstår, då avvikelser kan upptäckas tidigt vilket då ger möjlighet att 

åtgärda dessa i tid.  

 

7.2.2 Information 

Information behövs för att kunna resursplanera. Vid orsak-verkan-analysen framkom det att två  

faktorer påverkar informationen: 
 

 Insamlingssätt 

 

 Informationsmängd 

 

7.2.2.1 Insamlingssätt 

Informationsspridningen påverkas av vilka som bjuds in och vilka som medverkar vid olika 

möten, och det påverkas av vad personerna anser sig kunna få ut av mötena. Då det finns en 

möteskultur inom Scania som innebär att många möten pågår samtidigt, finns det risk för att 

personer kan vara dubbelbokade och därmed måste prioritera sina möten.  

 

Personernas kontaktnät påverkar informationsmöjligheter, och det i sin tur kan påverkas av hur 

länge personen har arbetat inom Scania. Lokalisering och avstånd inom organisationen kan 

påverka möjligheten till informella kontakter och information, då större avstånd kan uppstå 

mellan olika personer. Det kan även vara komplext att veta var information finns att inhämta. Det 

påverkar då även om information är dokumenterad.  

 

7.2.2.2 Informationsmängd 

Informationsbehovet beror på mängd information vid uppdrags- och projektstart, som i sin tur 

beror på gruppens tidigare erfarenhet och om de har arbetat inom gulpil med objektet. 

 

För att grupperna ska kunna utföra sitt arbete behöver de veta vad som ska göras, när arbetet ska 

påbörjas, när behövd information fås och när arbetet ska vara klart, det vill säga när leverans ska 

ske. En viktig faktor är att nödvändig information erhålls i tid.  

 

Mängd information som erhålls beror på insamlingssättet. Insamlingssättet skiljer sig mellan 

konstruktions- och stödgrupper. Detta eftersom förutsättningarna varierar mellan de två 

grupperna. Konstruktionsgrupperna får förfrågan från beredningen om hur de blir påverkade av 

nya projekt, vilket stödgrupperna inte får. Konstruktionsgrupperna har även objektledare som 

genom bland annat möte med andra objektledare får information om status och kommande 

leveranser. Därmed kan stödgrupper behöva marknadsföra sig gentemot konstruktionsgrupperna 

för att få information om kommande uppdrag. Stödgruppernas leveranser är dock definierade i en 

högre grad än hos konstruktionsgrupperna. Erhålls inte den information som behövs, behöver tid 

och resurser läggas på att få tag i den relevanta informationen.  
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7.2.3 Organisationsmiljö 

Miljön inom organisationen påverkar möjligheten att göra en resursplanering. Påverkande 

faktorer som framkom under orsak-verkan-analysen är: 
 

 Ledning 

 

 Projektportföljsstorlek 

 

 Multiprojektmiljö 

 

 Vikten av leverans inom utsatt tidsram 

 

 Personalrotation 

 

7.2.3.1 Ledning 

Styrgruppernas ledning påverkar möjligheten att resursplanera då linjeorganisationen beläggs 

med projekt till 120-150 %. Detta görs på grund av att projekt kan avbrytas eller förskjutas så att 

överbemanning och brist på arbete uppstår. Det är från ledningen även bestämt att alla beslutade 

projekt är lika viktiga, vilket gör det svårt för linjeorganisationen att vid resursbrist avgöra vilka 

projekt som är prioriterade. Det leder i sin tur till att grupperna gör sina egna prioriteringar, vilket 

kan leda till att gruppers leveranser inte är synkade. 

 

Beredningsprocessen påverkar möjligheten att resursplanera, då det är viktigt att tillräcklig tid 

ges för att undersöka vad uppdrag innebär. Det är viktigt att tillräcklig tid fås för arbete i 

konceptutvecklingsfasen, då detta kan minska risken för oförutsedda omtag i senare faser. Tiden 

mellan att svar på förfrågan har lämnats till att beslut tas påverkar, då förutsättningarna kan ha 

ändrats under tiden. Tillägnade resurser kan behöva flyttas till andra projekt och starttidpunkt i 

förfrågningssvaret kan ha ändrats. Beredningens hänsyn till när grupperna kan starta uppdrag 

påverkar även, då grupper ibland förväntas starta direkt när beslut tagits istället för när gruppen 

egentligen kan starta. Det påverkar även att lönsamhetskrav finns för projekten, då ett olönsamt 

projekt innebär att det inte initieras. 

  

UP:s projektledning påverkar möjligheten att resursplanera, då projektledningssättet påverkar hur 

motiverade de inblandade är och vilken tillit projektledaren har till linjens förmåga att leverera. 

Låg tillit kan leda till ”akustisk planering”, vilket innebär att individen som ska utföra uppdrag 

gör det som efterfrågas ”högst” och inte enligt planering, vilket leder till att andra uppdrag blir 

lidande. Det påverkar även om projektets tidplan är flexibel och kan ändras vid förändrade 

förutsättningar. Tydlighet om när leveranser efterfrågas påverkar också möjligheten att 

resursplanera, samt att vardera grupps ansvarsfördelning är tydlig då det annars kan vara svårt att 

veta omfattningen av uppdrag. Projektledningssättet kan påverkas av vem som leder projektet 

och dennes erfarenhet.  

 

Resursplaneringen påverkas av hur det inom avdelningen centralt arbetas med 

resursplaneringsfrågor. Det finns inom vissa avdelningar ett centralt planeringssätt uttalat, medan 

det inom andra avdelningar är upp till vardera grupp att ta fram planeringssätt.  

 

7.2.3.2 Projektportföljsstorlek 

Antalet projekt i projektportföljen har på senare år ökat och även sättet som det arbetas med 

projekt har ändrats. Fler är involverade i projekt, vilket gör att beroenden mellan uppdrag ökar. 
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Många uppdrag som är beroende av varandra medför att en försening i ett uppdrag påverkar 

många andra uppdrag och projekt. Då många projekt genomförs parallellt har de oftast långa 

utvecklingstider, vilket inte bara medför att ledtiden för utvecklingsprojekten ökar utan även att 

antalet omställningar mellan uppdragen ökar. Vissa avdelningar och grupper är inblandade i 

många projekt i projektportföljen, medan andra berörs av färre och kan koncentrera sig på dessa.  

 

7.2.3.3 Multiprojektmiljö 

Linjeorganisationen på Scania har en stark ställning, då det är linjen som äger resurserna och 

tilldelar projekten resurser. Detta gör att det är linjen som driver verksamheten istället för 

projektledarna.  

 

Då R&D är en stor organisation kan det finnas en viss informations- och beslutströghet. Det tar 

därmed tid att driva igenom beslut och att få dessa kommunicerade, där tvärfunktionaliteten 

medför en försvårad informationsspridning. Det kan även påverka om gruppens uppdrag främst 

är gentemot egen sektion eller avdelning, eller om de är gentemot andra avdelningar och enheter. 

Är uppdragen inom den egna sektionen eller avdelningen kan det finnas en större möjlighet till 

att prioritera och balansera, samtidigt som det kan innebära kortare kommunikationsvägar.  

 

7.2.3.4 Vikten av leverans inom utsatt tidsram 

En faktor som påverkar resursplaneringen är att det har skapats en kultur på Scania där det är 

tillåtet att skjuta på leveranser och projekt, vilket kan bero på att det är rätt kvalitet på det som 

utvecklas och att det fungerar tillsammans med omgivande produkter som är prioriterat. Det är 

även viktigare att kostnaden för produkten hålls än kostnad på projekt. Att det är tillåtet att skjuta 

på leveranser påverkar möjligheten att resursplanera genom att många grupper är beroende av 

andra gruppers leveranser.  

 

7.2.3.5 Personalrotation 

Inom Scania finns en uppmuntran att byta tjänst efter 3-5 år för att utvecklas som person, vilket 

medför en relativt hög personalrotation. Det innebär att en del gruppchefer har mindre erfarenhet 

av att resursplanera. Det kan även uppstå tid mellan att en gruppchef slutar och att en ny 

gruppchef tillsätts, vilket kan innebära att det är svårt att ärva det tidigare planeringssättet. Det är 

dessutom vanligt att gruppchefer utvecklar olika planeringssätt beroende på tidigare erfarenhet. 

Det gör att planeringssättet varierar beroende på vem som är gruppchef.  

 

Vid nyanställningar kan det ta en viss tid innan gruppchefen inser den nyanställdes kompetens 

och kapacitet, och därmed är det svårt att uppskatta behövd resursmängd. Det medför även att 

gruppchefen har svårt att veta vad för slags personalstyrka och arbetskapacitet gruppen kommer 

att ha längre fram i tiden.  

 

Det är även vanligt att externa konsulter nyttjas vid överbelastning för att balansera 

arbetsmängden inom grupper. Konsulter måste ofta handledas, vilket gör att tid tas från andra 

resurser. På grund av personalrotation och konsulternas begränsade uppdragslängd finns det risk 

för att kunskap om produkten lämnar gruppen när personalen lämnar gruppen. 

 

7.2.4 Människan 

Mänskliga aspekter påverkar resursplaneringen. Faktorer som framkom genom orsak-verkan-

analysen är: 
 

 Syn på resursplanering 
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 Motivation 

 

7.2.4.1 Syn på resursplanering 

Den personliga åsikten påverkar resursplaneringen, då en positiv eller negativ syn på nyttan den 

medför påverkar hur mycket tid och ork som läggs ned. Inställningen påverkas av gruppens och 

gruppchefens tidigare erfarenheter av resursplanering. Den påverkas även av möjligheten att 

kunna arbeta enligt utförd planering. Den påverkas även av att människan inte vill verka dålig, 

och därför gör en för optimistisk planering som kan vara svår att följa. En planering som är svår 

att följa kan leda till en negativ syn på nyttan, vilket i sin tur kan medföra att personen inte anser 

att det är värt att lägga tid på att resursplanera och istället använder sig av ett ”märker hur det 

blir”-tankesätt.  

 

Synen på resursplaneringen påverkas även av om den ses som förebyggande eller reaktiv. Det 

vill säga om gruppen använder det för att reglera inflödet av uppdrag eller för att allokera och 

balansera uppdrag.  

 

7.2.4.2 Motivation 

Motivationen för att resursplanera beror bland annat på mängd uppmärksamhet som ledning och 

omgivning ger, så att gruppen känner sig delaktig i utvecklingsprocessen och att återkoppling ges 

tillräckligt snabbt. Intresset för att resursplanera påverkas även av att många gruppchefer tillsätts 

på grund av sin tekniska expertis och därmed har ett stort intresse av tekniken och inte 

administrering.  

 

Det kan även vara mer motiverande att arbeta med sådant som ligger i närtid, då saker längre 

fram i tiden kan verka mer avlägset. Motivationen påverkas även av att kriser som uppstår sent i 

projekten får stor uppmärksamhet, och då dessa löses premieras det. Det kan därmed anses vara 

mer motiverande att arbeta reaktivt än proaktivt.  

 

7.3 Kritiska faktorer 

Genom analys med hjälp av relationsdiagram, som kan ses i Bilaga 3, erhölls faktorer som är 

kritiska för att kunna göra en resursplanering. Författarna ansåg även att uppföljning är en kritisk 

faktor, då en uppföljning kan leda till en ökad kunskap som sedan kan leda till bättre 

resursplanering. De kritiska faktorerna är: 
 

 Process- och produktkännedom 
 

 Uppskattning av resurs- och tidsåtgång  
 

 Uppföljning 
 

 Planering av resurser 
 

 Utförande av arbete  
 

 Vikten av leverans inom utsatt tidsram  
 

 Ledning  
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 Syn på resursplanering  

 

7.3.1 Process- och produktkännedom 

För att göra en resursplanering är det vitalt att ha process- och produktkännedom, det vill säga att 

ha förståelse för vad det innebär att utveckla produkten. Med kännedom för processen och 

produkten är det möjligt att se vilka aktiviteter som ingår i produkten, aktiviteternas beroenden 

till varandra och hur aktiviteterna hänger ihop. Då detta är känt är det möjligt att strukturera upp 

det arbete som krävs för att utveckla produkten. Det är även möjligt att se i vilken ordning 

aktiviteterna måste utföras och att koppla resurser till de specifika aktiviteterna som ska utföras.  

 

7.3.2 Uppskattning av resurs- och tidsåtgång  

En annan kritiskt faktor är hur uppskattning av resurs- och tidsåtgång görs och vad den bygger 

på. Skulle uppskattningen vara felaktig kan det påverka planeringen negativt, i form av tidsbrist 

eller överarbetad produkt, vilket i sin tur kan leda till att andra projekt blir försenade. Det är 

därmed viktigt att beslut och uppskattningar byggs på fakta och inte görs efter magkänsla.  

 

7.3.3 Uppföljning 

För att process- och produktkännedom och även uppskattning av resurs- och tidsåtgång ska 

förbättras är det viktigt med uppföljning. Detta eftersom återkoppling ökar invärdets kvalitet 

samt ger en ökad kunskap om produkten. Då uppföljning görs finns det möjlighet att förbättra 

arbetssättet och tillförlitligheten i de data som används vid resursplanering. En uppföljning 

säkerställer även att utfallet jämförs med tidigare kunskap, vilket möjliggör att lärdomar kan dras 

för framtida liknande projekt. 

 

7.3.4 Planering av resurser 

Hur planering av resurser görs och vad som tas hänsyn till är avgörande för om den kan anses 

vara realistisk och användbar. Med en realistisk planering menas att den bygger på fakta och 

tidigare erfarenheter.  

 

7.3.5 Utförande av arbete och ledning 

Då planeringen är gjord, är det viktigt hur genomförandet av arbetet går och att leveranser sker 

enligt planerat. Hålls inte planeringen kan det uppstå behov av omplanering som på grund av 

beroenden även kan drabba andra grupper och projekt. Det är därför viktigt att förutsättningar ges 

för att arbete ska kunna utföras enligt planering. Ledningens engagemang och styrning är vital, 

och påverkar om det är möjligt att göra en resursplanering och att arbeta enligt planering. Lågt 

engagemang från ledningen kan leda till låg motivation för den som planerar, vilket kan leda till 

att planeringen blir bortprioriterad. 

 

7.3.6 Syn på resursplanering 

Synen på resursplanering är en kritisk faktor, då inställningen påverkar motivationen att göra en 

resursplanering. För att känna sig motiverad är det viktigt att de som ska utföra en uppgift känner 

sig delaktiga samt får den återkoppling som de behöver. Att se nyttan med resursplanering 

handlar till stor del om att planeringen hålls och att den inte behöver uppdateras för ofta, samt att 
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återkoppling på planeringen ges. Utan återkoppling på planeringen tenderar motivationen att 

avta. 

 



57 

 

8 Förbättring av resursplanering 
I kapitlet presenteras vad som bör förbättras. Det beskrivs även hur det bör arbetas för att få 

förbättrad resursplanering.  

 

Då nivån av hur bra grupperna resursplanerar och hur aktivt de arbetar med sin resursplanering 

varierar bör en jämn nivå erhållas. En del grupper gör idag en planering som bygger på process- 

och produktkartläggning, dock bör alla göra en sådan planering, där gruppens alla 

utvecklingsuppdrag kartläggs. Många grupper har även en planering på längre sikt, men alla bör 

göra en långsiktlig planering för att på detta sätt kunna vara proaktiv och endast åta sig uppdrag 

när tillgänglig kapacitet finns.  

 

De flesta grupper behöver även bli bättre på att följa upp sin planering och dra lärdom så att 

planeringen ständigt förbättras.  

 

För att grupperna ska kunna resursplanera och arbeta enligt planering behöver förutsättningar 

ges. Ledningen bör kräva leveranser i tid. Linjeorganisationen bör även beläggas utifrån 

gruppernas kapacitet, så att grupperna inte beläggs med mer arbete än vad som kan utföras.  

 

8.1 Process- och produktkartläggning  

För att få ökad kunskap om vilka aktiviteter som ingår i en produkts utvecklingsprocess och 

därmed även dess omfattning, bör en kartläggning göras. Detta görs genom att produkten bryts 

ned i mindre delar. För varje del specificeras de aktiviteter som behöver genomföras för att 

utveckla delen. Det är viktigt att produkten och dess aktiviteter bryts ned till lämplig nivå 

beroende på produktens komplexitetsgrad. Då nedbrytning är gjord till lämplig nivå struktureras 

delarna och aktiviteterna efter om de kan utföras parallellt eller behöver göras seriellt, se Figur 

15. Detta ger en bild av vad som behöver göras och vilka beroenden som finns. Då 

nedbrytningen är gjord kan varje aktivitet tidsättas. Tidsättning kan göras genom att tidsåtgång 

från tidigare liknande aktiviteter används. De tidsatta aktiviteterna aggregeras sedan för att få 

fram total tidsåtgång för produkten.  

 

 

 
 

Figur 15. Schematisk bild av process- och produktkartläggning. 

 

Genom att kartlägga varje produkts utvecklingsprocess kan en så kallad standardmall för varje 

produkt skapas, som kan ligga till grund vid kommande utveckling eller justering av produkten. 

Användande av standardmall sparar tid och arbete vid planering av kommande uppdrag, då 

denna kan ligga till grund och korrigeras utifrån krav och förutsättningar som då gäller.   
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8.2 Uppföljning 

Uppföljning bör ses som en kontinuerlig process för att ständigt bli bättre på att planera. Genom 

en cirkulär planeringsprocess, se Figur 16, där uppföljning görs efter utfört arbete blir 

planeringen ständigt bättre. 

 

 
 

Figur 16. Cirkulär planeringsprocess. 

 

Då ett uppdrag eller en aktivitet är utförd bör en uppföljning göras av uppskattad tids- och 

resursåtgång. Om uppskattningarna inte överensstämmer med utfallet bör detta undersökas. 

Genom att ha ett avvikelseorienterat arbetssätt, där orsaken till större avvikelser undersöks, se 

Figur 17, kan lärdomar dras och eventuella justeringar genomföras.  

 

 

 
 

Figur 17. Avvikelseorienterat uppföljningssätt. 

 

Vid utfört uppdrag bör även aktiviteterna i utvecklingsprocessen följas upp så att en korrekt bild 

av processen has. Vid behov kan produktens standardmall behöva korrigeras.  

 

8.3 Långsiktlig planering 

För att kunna vara proaktiv och endast åta sig uppdrag när tillgänglig kapacitet finns bör en 

långsiktlig planering göras. Gruppen behöver då känna till sin maximala kapacitet och vilka 

uppdrag som ska göras. Genom processkartläggning kan resurs- och tidsåtgång erhållas.  

 

Vid planering bör antalet parallella uppdrag och hur många procentenheter varje uppdrag ska 

tilldelas av den maximala kapaciteten bestämmas, då detta påverkar hur lång tid varje uppdrag tar 

att utföra kalendermässigt. Det vill säga att beläggs en person med fler än ett uppdrag kommer 
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kalendertiden för att utföra uppdraget att dra ut på tiden. Fler parallella projekt innebär därmed en 

längre kalendertid för att utföra uppdraget. Genom att ange uppdragets procentuella behov av 

gruppens kapacitet, kan uppdraget läggas ut i tiden när tillgänglig kapacitet finns, se Figur 18. 

Detta tillvägagångssätt ger en grov uppskattning om när det finns ledigt utrymme i planeringen 

för ytterligare uppdrag. 

 

 
Figur 18. Långsiktlig planering.  

 

Det bör även bestämmas om 100 % kapacitet innebär gruppens maximala kapacitet, där andra 

aktiviteter som exempelvis vit tid planeras in, eller om det innebär arbetskapacitet där andra 

aktiviteter redan har tagits hänsyn till.  

 

Det är viktigt att uppskattningen av gruppens kapacitet följs upp, då den kan förändras över tiden.  

 

8.4 Förutsättningar för bra resursplanering 

Då utvecklingsarbetet utförs tvärfunktionellt är det viktigt, för att vardera grupp ska kunna 

resursplanera och arbeta enligt planering, att alla grupper håller sina planeringar och levererar 

resultat i tid. Det är därför viktigt att ledningen kräver leveranser i tid, och inte tillåter att de blir 

försenade.  

 

Det är även viktigt att styrgruppen känner till gruppernas kapacitet, och belägger 

linjeorganisationen utifrån kapaciteten, så att linjeorganisationen inte beläggs med mer uppdrag 

än vad som klaras av.  
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9 Slutsats och diskussion 
I kapitlet visas det att examensarbetets syfte har uppnåtts och avslutningsvis presenteras 

författarnas reflektioner över studiens resultat. 

 

Examensarbetets syfte har varit att ge förslag på hur resursplaneringen kan förbättras i 

linjeorganisationen. Detta uppfylldes genom att frågeställningarna besvarades. 
 

 Hur sker resursplaneringen i Scanias produktutvecklingsprojekt? 
 

 Vad påverkar resursplaneringen i Scanias produktutvecklingsprojekt? 
 

 Hur kan resursplaneringen förbättras? 

 

Sammanlagt har 48 intervjuer med personer i olika positioner inom R&D utförts. 

Resursplaneringen hos 24 grupper, fördelade över sex avdelningar, har studerats. Påverkande 

faktorer har identifierats, där nio av dessa är kritiska för en bra resursplanering. De faktorer som 

grupperna kan förbättra är: 
 

 Process- och produktkännedom 
 

 Uppskattning av resurs- och tidsåtgång  
 

 Uppföljning 
 

 Planering av resurser 
 

 Utförande av arbete  
 

 Syn på resursplanering  
 

Det är även viktigt att förutsättningar ges för att kunna utföra en bra resursplanering. 

 

Författarna anser att examensarbetets syfte har uppnåtts, då faktorer identifierats som är kritiska 

för att kunna genomföra en bra resursplanering inom linjeorganisationen. Det har även getts 

förslag på hur resursplaneringen kan förbättras. Då grupperna är olika bra på att resursplanera 

och då det som behöver förbättras varierar beroende på grupp, krävs det fortsatta studier av hur 

förbättring kan göras som är anpassad till den enskilde gruppen.  

 

Vad gäller studiens resultat anser författarna att de identifierade kritiska faktorerna även kan 

gälla för andra företag som verkar inom multiprojektmiljö och matrisorganisation, där även de 

tillhörande lösningsförslagen kan tillämpas.  

 

9.1 Författarnas reflektioner 

Författarna anser att det har varit väldigt intressant, men utmanande att utföra en så pass stor 

studie som har gjorts. Det förvånade författarna att väldigt få studier har utförts inom området, 

både vad gäller hur resursplanering kan göras men även vad resursplanering innebär.  

 

Författarna anser även att det har varit väldigt intressant att studera en så framstående 

organisation som Scanias, både vad gäller inom sitt produktområde men även med att arbeta med 
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förbättringar. Scanias har ett eget arbetssätt och ett eget ”språk” i sitt utvecklingsarbete, så det 

tog författarna ett bra tag innan förståelse erhölls för hur det arbetas inom organisationen. Det har 

dock varit väldigt intressant att ta del av de tankesätt som ligger till grund för arbetet. Något som 

förvånar författarna är dock att en så framstående organisation inte har en fungerande 

resursplanering. I studien har författarna dock träffat på många personer som är intresserade och 

väldigt engagerade inom ämnet. Många personer förespråkar väldigt bra idéer för hur 

resursplaneringen kan göras.  

 

Författarna hoppas att studien i sig har fått de inblandade grupperna att reflektera över sin 

resursplanering, och själva fortsätter att arbeta med att förbättra den. Författarna hoppas även att 

grupperna hämtar inspiration från de förbättringsförslag som presenterats i rapporten.  

 

9.2 Förslag till fortsatta studier 

Som fortsatt studie kan det vara intressant att studera hur andra företag arbetar med 

resursplanering. Det framkom under intervjuerna hur tre andra företag arbetar med 

resursplanering, men det kan vara intressant att få en djupare inblick i hur dessa arbetar med 

planeringen.  

 

Det skulle även vara intressant att följa upp utvecklingstider för projekten, då mätning görs i liten 

utsträckning. För att göra det behöver variabler tas fram.  

 

Det kan även vara av intresse att följa upp de förslag som framkom under intervjuerna: 
 

 Synkning mellan diverse verktyg  
 

 Standardiserad planering  
 

 Utökad förfrågan från beredning  

 

Vad gäller synkning mellan diverse verktyg skulle det kunna vara intressant att undersöka om en 

synkning är möjlig och om det skulle leda till en förbättrad planering. Det skulle även vara 

intressant att studera om en standardiserad planering är möjlig och hur den i sådana fall skulle 

vara utformad för att hela linjeorganisationen ska kunna nyttja den.  

 

Det kan även vara intressant att undersöka vad som bör efterfrågas av beredningen för att 

möjliggöra en förbättrad resursplanering.  
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