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Sammanfattning 
 
Efterfrågan i världen på pelletsprodukter har lett till att LKAB investerar stora belopp i nya 
anläggningar i Kiruna och Malmberget. Detta medför att projektorganisationen inom företaget 
lider av växtverk. Mängder av projekt, små som stora ska vara klara inom en snäv tidsplan. 
Under november 2005 introducerades inom avdelningen för anläggningsprojekt, ett 
startillstånd, med syfte att göra en sista kvalitetskontroll inför investeringsbeslutet. 
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av LKAB med syfte att undersöka hur startillståndet 
kan kvalitetssäkras. Förslag ska tas fram på vilka grundförutsättningar som ska ingå och 
levereras från faserna idé, förstudie och förprojektering. Detta för att minimera 
informationsförlusterna mellan fasväxlingarna i projektets tidiga skeden. 
 
Initialt startades arbetet med litteraturstudier för att skapa en grund och introduktion till ämnet 
och lämplig arbetsmetodik. För att få en bild över hur LKAB jobbar i projekt idag har 
LKAB:s projekthandbok studerats. Med intervjuer och diskussioner har en identifiering och 
kartläggning kunnat göras av LKAB:s tidiga projektprocess. 
 
Identifieringen och kartläggningen resulterade i ett förslag att införa en Check Point List, 
(CPL) unikt för respektive fasväxling, som ett kvalitetssäkrat dokument med övergripande 
information.  

 CPL medför att informationsförlusten mellan faserna minskar.  

 Varje enskilt CPL har sina unika mål för att ge de rätta grundförutsättningar för 
nästkommande fas. 

 CPL är ett enkelt och lätthanterligt dokument där alla beslut och viktiga grunddata är 
spårbara. 

En Check Point List kan bli ett kvalitetssäkrat dokument med unika förutsättningar för varje 
fas som resulterar i att STS blir enkel att fylla i och med det kvalitetssäkras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Abstract 
 
LKAB is a governmental owned high-technological mineral corporate that produces refined 
iron ore products. The company is located in Kiruna, Malmberget, Svappavaara, Luleå and 
Narvik. As a result of the demand worldwide for pelletizing products LKAB make big 
investments in new plants in both Kiruna and Malmberget. This leads to an increased work 
load for the project organisation within the company. Many projects, both big and small, are 
due to be ready within a tight time schedule. In purpose to assure a final quality control for the 
projects, a start permission was implemented during November 2005 from the department for 
Construction Projects. The purpose of the start permission is to make a final quality control 
before the decision to invest. 
 
This bachelor thesis has been commissioned by LKAB and the purpose is to examine how the 
start permission is quality assured, in order to be high and reliable. We will make suggestions 
on the main conditions that will be part of the certification and be delivered from the phases; 
idea, prestudy and predesign. This is done to minimize the losses of information between the 
phases in the beginning of the project. 
 
Initially the work started with literature studies to get an introduction to the subject and a 
proper work methodology. The handbook of projects that LKAB use has been studied to be 
able to get a clear picture of how LKAB work in projects today. Through interviews, 
discussions and a survey an identification has been done of LKAB:s early project process. 
 
The identification and survey resulted in a Check Point List, (CPL). This CPL is unique for 
each phase and a quality assured document with overall information.  
 

 CPL result to minimize the losses of information. 
 Each CPL has unique goals to give the right opportunities for next phase in the 

process. 
 CPL is easy to manage where all decisions and important basic data is able to trace. 
 

A Check Point List ought to be a document that has quality guarantees and a unique potential 
for each phase to result in that the STS document will be easy to understand and work with 
and hence has got a quality guarantee. 
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�LKAB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar 
genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i 
allt vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete� 

1 Inledning 
 
När du läst detta kapitel har du en förförståelse över hur examensarbetets ämne växte fram 
och vad KVAST betyder. I detta kapitel beskrivs fallföretaget LKAB som leder till 
problembeskrivning och syfte för examensarbetet. Avslutningsvis nämns intressenterna av 
examensarbetet.  
 

1.1 Bakgrund 
Den röda tråden genom hela projektingenjörsutbildningen är att arbeta i projektform. 
Projekten under utbildningen har genomförts mot uppdrag till beställare på industriella företag 
och inom Kiruna Kommuns tekniska förvaltning. För att få möjligheten att få djupare kunskap 
hur projektarbete bedrivs i ett starkt växande Kiruna kontaktades LKAB under hösten 2005. 
Ämnet för vårt examensarbete har växt fram utifrån våra egna idéer och önskemål. Det har 
således inte funnits ett färdigt �ämne� som annars finns att tillgå för studenter på LKAB:s 
hemsida. Genom att tillämpa våra kunskaper från utbildningen fick vi möjligheten att knyta 
an med ett skarpt läge ute i verkligheten.  

1.2 LKAB 
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av 
förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av 
mineralprodukter till andra branscher. LKAB:s främsta tillgångar är den magnetitmalm som 
finns i Malmfälten, närheten till Europamarknaden samt det kunnande i produktionsprocesser 
och produkter som medarbetarna utvecklat genom åren. LKAB har cirka 3500 medarbetare. 
LKAB satsar målmedvetet på forskning och utveckling, ökad förädling och värdeskapande 
tjänster. Fakta om LKAB (2005a). Sedan hösten 2002 är LKAB kvalitetscertifierade enligt 
kraven i ISO 9001:2003. LKAB Årsredovisning (2006b). LKAB:s kvalitetspolicy beskrivs på 
följande sätt: 
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1.2.1 Teknik & Affärsutveckling 
Den nybildade enheten Teknik & Affärsutveckling är LKAB:s verktyg för att strukturera 
arbetet för att möta framtiden, se figur 1.1. Som namnet antyder handlar det om att utveckla 
och bygga, såväl teknik och produktionsanläggningar som produkter och affärsmöjligheter. 
Den nya organisationen är byggd för att knyta ihop processmänniskor med projektörer och 
konstruktörer, och överlämna projekt till beställaren som startar enligt tidplan till rätt kostnad 
och funktion. Veckobladet nr 20 (2005). 

 
 

 
 

Figur 1.1 Organisationsschema för Teknik & Affärsutveckling 
 

Varje verksamhetschef har ansvaret för samtliga idé och förstudier respektive 
förprojekteringar. Om och när ett beslut om verkställande tas, övergår ansvaret för projektet 
till avdelningen Anläggningsprojekt, se figur 1.2. Inom avdelningen drivs alla större 
strategiska projekt med uppgift att bygga med fokus på funktion, kostnad och tidplan. 
Uppdelningen ökar fokuseringen på rätt saker, förenklar prioriteringar, en röd tråd i arbetet. 
(Ibid). 
 
I Malmberget investeras 2,6 miljarder kronor i ett nytt pelletsverk med planerad driftstart vid 
årsskiftet 2006/2007. Under första halvåret 2008 planeras driftstart för det tredje pelletsverk i 
Kiruna, en investering på 6,4 miljarder. LKAB Årsredovisning (2006b). Avdelningen för 
anläggningsprojekt har i dagsläget rejält tryck på projekt inom koncernen. Inom 
organisationen råder växtvärk. För två år sedan var personalstyrkan cirka 25 stycken och 60 
konsulter med omsättning kring 400 miljoner kronor. För att möta det allt hårdare tryck på 
projekt har personalstyrkan och investeringskostnaderna i organisationen mer än fördubblats: 
60 personer och cirka 490 konsulter, omsättningen är 4-5 miljarder kronor. Kohkoinen (2006). 
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Figur 1.2 Organisationen för avdelningen anläggningsprojekt inom Teknik & 
Affärsutveckling 
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1.3 Problembeskrivning 
Examensarbetet kallas härefter för KVAST (KValitetssäkring Av Starttillstånd). I november 
2005 introducerades starttillstånd (STS) som en styrande rutin inom avdelningen för 
anläggningsprojekt, se figur 1.3. Startillståndet fylls i av projektledaren och projektchefen. 
Tanken med STS är att göra en sista kvalitetskontroll för att förvissa sig om att nödvändiga 
projektförutsättningar är på plats för att nå utlovade projektmål. Det handlar om att minska 
osäkerheter inför beslut om investering. Lundgren (2005). Projektprocess kan se olika ut från 
projekt till projekt men grunden är alltid att man följer faserna ide-förstudie-förprojektering-
projektering-anläggning-överlämnande. Fristedt & Ryd (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé Förstudie Förprojektering Projektering/ 
Anläggning Överlämnande Projektavslut  

 
Figur 1.3 Projektprocess enligt LKAB:s projekthandbok med en kvalitetskontroll i form av ett 

STS infört november 2005. 
 

Ett projekt är begränsat till tid, kostnad och funktion vilket innebär att förseningar kan betyda 
att projektet havererar. Oplanerade förändringar gör stor påverkan av tid och kostnad ju längre 
projektet går. Ändras förutsättningarna i projektet under senare del innebär det en 
kostnadsökning som inte finns med i beräkningarna från början. Det är med andra ord viktigt 
att förarbetet i projektets början genomarbetas ordentligt eftersom det ligger till grund för 
projektets genomförande. Figur 1.4 visar begränsningarna till förändring med kostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1.4 Påverkan av kostnad vid förändring i ett projekt 

 
Hög 

Låg 
Tid 

Kostnad 
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1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur startillståndet kan kvalitetssäkras. 
Forskningen Arbetet kommer att koncentreras till projektprocessens tidiga skeden för att ta 
fram förslag på vilka grundförutsättningar som ska ingå och levereras för faserna idé, 
förstudie och förprojektering. Detta för att minimera informationsförlusterna mellan 
fasväxlingarna i projektets tidiga skeden, se figur 1.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1.5  Skuggade områdena vid varje fasväxling visar att övergången tappar information 
och förlorar fart.  

1.5 Avgränsningar  
Kvast avgränsas till att endast utreda vilka grundförutsättningar som krävs i faserna idé, 
förstudie och förprojektering. Kvast kommer inte att behandla startillståndet utan koncentrerar 
sig på själva projektprocessens tidiga skeden.  
 
Kvast ska ge rekommendationer för de grundläggande förutsättningarna i varje fasväxling.  

1.6 Författarnas förkunskaper inom LKAB  
Författarnas förkunskaper inom LKAB är lite olika, dels via tidigare anställning inom LKAB 
och dess dotterbolag, och dels via arbete som leverantör till företaget. Den gemensamma 
erfarenhet forskarna besitter är vikariat under flertalet somrar i anrikningsverken i Kiruna. 
Forskarna fick stor insyn i driftsarbetet och förädlingsprocessen. 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Idéstudie   Förstudie  Förprojektering  Projektering/Anläggning  

Informationsförlust 

Projektets faser 
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1.7 Intressenter 
Intressenter är individer eller grupper som på något sätt påverkas av eller drar nytta av det 
projektet ska åstadkomma. Intressenterna har behov och drivs av värderingar. De har olika 
syften och värderar målet med projektet på olika sätt. Alla intressenter måste identifieras. Ofta 
faller de in i följande grupper:  

 Chefer inom organisationen,  

 Den interna projektgruppen,  

 Beställare/Uppdragsgivare,  

 Externa grupper som påverkas av projektet,  

 Underleverantörer. 
Projektledare som bara inriktar sig på projektets tekniska sida misslyckas ofta om de saknar 
känsla för att hantera de olika intressen som finns kring ett projekt. Alla intressenter kräver 
speciell uppmärksamhet. Marttala & Karlsson (1999). 
 
Intresset för Kvast skiljer sig mellan universitetet och LKAB. Universitetet ser på hantverket 
som ett resultat där problemställning, metod, teori med mera granskas. LKAB å andra sidan 
finner till största del intresse vad examensarbetet kommit fram för slutsats. Fördelningen av 
intresset av Kvast presenteras i figur 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Universitetet  LKAB 
 
 
 

Figur 1.6 Universitets och LKAB:s intresse av Kvast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning, Metod �. Slutsats 
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Intressenter inom LKAB för examensarbetet Kvast presenteras i figur 1.7. STS fylls i av 
individer men inom projektet finns grupper för att arbeta i projektet. Gruppmedlemmarna i 
projektet tillhör en organisation, speciell för att utföra uppdraget. Projektorganisationen tar 
resurser från olika avdelningar som ingår i koncernen. För att följa figuren nedan är det 
enklast att börja nerifrån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur1.7 Intressenter för examensarbetet. 
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2 Metod 
 
Detta kapitel beskriver vetenskapliga förhållningssätt där läsaren återkopplas till konkreta 
händelser. Vidare presenteras vilka metoder som använts för att uppfylla syftet för 
examensarbetet.  
 

2.1 Forskningsdesign 
Grunden för att forskningsarbetet skall bidra med relevanta resultat är att designen för 
forskningsprojektet är adekvat. En övergripande betraktelse avseende forsningsprojektets 
syfte, planering, genomförande, förväntat resultat samt dess implementeringsaspekter blir 
styrande för såväl examensarbeten som forskningsobjekt. Avsikten med designbeskrivningen 
är att tydliggöra hela forskningsprojektets utformning. Detta gäller beslut om 
forskningsinriktning men också i syfte att bedöma forskningsfrågan i relation till tid, kostnad 
och tillgängliga resurser samt forskningsresultatets användbarhet inom vetenskapssamhället 
och dess praktiska tillämpning, Andersson & Borgbrant (1998). 
 
En forskning som syftar till att utvärdera bör ha en mycket tydlig formulering av vad som ska 
utvärderas. Dessa målformuleringar styr helt valet av forskningsprocess, det vill säga val av 
målgrupp, variabler, förstudier, och metoder för analys av insamlade data. Dokumentationen 
av forskningsresultaten har en primär funktion genom att olika intressenter tillgodogör sig 
forskningsresultaten utifrån sin bakgrund och specifika behov. Forskningsrapportens 
pedagogiska utformning och struktur blir avgörande för hur olika intressenter kan tillgodogöra 
sig utvärderingsresultaten. Många utvärderingar presenteras på ett sådant sätt att resultaten 
inte når fram till forskningsområdets intressenter.(Ibid)  
 
Inriktningen på examensarbetet har varit att utvärdera projektprocessens tidiga skeden.  

2.1.1 Explorativa, deskriptiva och hypotesprövande undersökningar 
Explorativa undersökningar tillämpas för att utforska luckorna som finns i forskarens 
kunskap. Syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som 
möjligt om ett bestämt problemområde. Vid insamling av information använder forskaren 
oftast olika tekniker. Patel & Davidsson (2003). 
 
Deskriptiva undersökningar är beskrivande och tillämpas där det redan finns en viss mängd 
kunskap som systematiserats i form av modeller. För denna typ av undersökning begränsar 
forskaren till att undersöka några aspekter av de fenomen som finns av intresse. 
Beskrivningarna av dessa aspekter är grundliga och detaljerade. För insamling av information 
används oftast endast en teknik. (Ibid) 
 
Hypotesprövande undersökningar tillämpas inom problemområden där kunskapsmängden 
blivit ännu mer omfattande och teorier utvecklats. För sådana slags undersökningar är 
förutsättningen att det finns tillräckligt kunskap inom ett område så att forskaren från teori 
kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. Informationen samlas in med en 
teknik för att få så exakt information som möjligt. (Ibid) 
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2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Termerna kvantitativ och kvalitativ forskning syftar på hur forskaren väljer att generera, 
bearbeta och analysera den information forskaren samlat in. Kvantitativ forskning har med 
mängd, förekomst, utbredning, beräkning och siffror att göra. Arbetsmaterialet är tal och 
siffror för kvantitativ metod. Patel & Davidsson (2003). Logiken i kvantitativa 
undersökningar innebär ofta jämförelser i en eller annan form. 
 
Kvalitativ forskning har med karaktärisering av särdrag och egenskaper att göra. Forskningen 
grundar sig på att datainsamlingen fokuseras på �mjuka� data, t.ex. i form av kvalitativa 
intervjuer och tolkade analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial. Kvalitativa 
studier ger ofta forskaren en god grund för att förstå konkreta lokala skeenden. Om forskaren 
studerar ett visst fält under en viss tid � kan forskaren få en nog så direkt förståelse av vad 
som påverkar vad i denna miljö. Repstad (1999). 
 
Slutsats kvantitativ och kvalitativ forskning 
 
 

�Om man till exempel menar att det är uppenbart vad folk menar med trivsel på 
arbetsplasten, kan man med gott mod börja dela ut mängder av enkäter som 
innehåller frågor om hur människor trivs. Om man däremot undrar vad 
människor i gemen tänker på när trivselfrågor blir aktuella, är det förmodligen 
bäst att inleda med några informella samtal där intervjupersonerna har möjlighet 
att beskriva vad de förknippar med trivsel�. (Repstad, 1999, s 15) 
 
 

2.1.3 Empiri och logik 
Den empiriska kunskapen fås genom våra fem sinnen och iakttagelser från verkligheten. Dock 
kan du aldrig vara hundraprocentigt säker på att en empirisk sanning verkligen är sann. De 
fem sinnena kan svika en, det finns många sätt att ta miste på. De logiska sanningarna har 
med vårt intellekt och vårt sätt att använda språket. Det är en empirisk sanning att en person 
befinner sig på en viss plats. Med det är logisk sanning att han inte kan befinna sig på två 
platser samtidigt. Thurén (2004). 

2.1.4 Deduktion och induktion � två sätt att dra slutsatser 
Deduktion bygger på logik. Det innebär att forskaren drar en logisk slutsats som betraktas som 
giltig om den är logiskt sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den 
meningen att den överensstämmer med verkligheten. Thurén (2004). Forskaren som arbetar 
deduktivt följer bevisandets väg. Utifrån allmänna principer och befintliga teorier dras 
slutsatser om skilda företeelser. Patel & Davidsson (2003). 
 
Induktion bygger på empiri. Forskaren drar allmänna, generella, slutsatser utifrån emiriska 
fakta. Kvantifiering är en förutsättning för induktion. Thurén (2004). En forskare som arbetar 
induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, 
utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den 
insamlade informationen, empirin, formulera en teori. Patel & Davidsson (2003). Det är 
viktigt att slå fast att vi aldrig kan vara hundraprocentigt säkra på en induktiv slutledning, 
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eftersom den bygger på empiriskt material som sällan utgör en fullständig uppräkning, Thurén 
(2004). 

2.1.5 Positivistisk och hermeneutisk � två vetenskapliga huvudinriktningar 
Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen och räknar med två källor till kunskap, det vi 
kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med logik. Alla påståenden och 
iakttagelser ska kritiskt undersökas och endast stödjas på de fakta som kan anses säkerställda 
med all rimlig sannolikhet. Dessa fakta ska vi sedan analysera logiskt för att kunna dra 
slutsatser av dem. Positivisterna vill gärna tro på absolut och säker kunskap. Thurén (2004). 
 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Hermeneutik betyder ungefär 
tolkningslära och numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Utifrån forskarens egen förståelse närmar 
han sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, 
intryck och känslor och den kunskap forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att 
tolka och förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker se helheten i 
forskningsproblemet. Denna uppfattning kallas för holism och kan illustreras med att helheten 
är mer än summan av delarna. Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar 
mellan del och helhet för att på detta sätt nå en fullständig förståelse som möjligt. Patel & 
Davidsson (2003).  
 
Kombinationen av positivistisk och hermeneutisk forskning exemplifieras på detta sätt. 
 
 

�Vi kanske aldrig får veta vem som dödade Karl XII, John F. Kennedy eller Olof 
Palme, men vi kan vara säkra på att någon eller några gjorde det.�  
 
�När sådant fall ska utredas använder man sig av �hårddata�. Man studerar 
mordvapnet, kulorna, den döda kroppen, mordplatsen med hjälp av positivistsiska 
metoder hämtade från fysik, kemi, medicin m.m. Men när man ska analysera 
vittnesmål, diskutera de misstänktas motiv och liknande, då handlar det om 
�mjukdata� som måste analyseras hermeneutiskt.�  
     (Thurén, 2004, s 48)  
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2.1.6 Validitet och reliabilitet 
Vid undersökning innebär validitet att man verkligen undersökt det man ville och inget annat. 
Tillförlitligheten, reliabiliteten, betyder att mätningarna är korrekta gjorda.  
 
 

�När man på 1880-talet bedömde människans intelligens genom att mäta deras 
skallar var säkerligen mätningarna tillförlitliga. Man mätte skallarna på ett 
korrekt sätt och kunde göra korrekta jämförelser mellan olika människors skallar. 
Man kunde exempelvis med hög precision dela upp människor i långskallar och 
kortskallar. Undersökningen hade med andra ord hög reliabilitet. Men nu vet vi 
att skallens form inte har någonting med intelligensen att göra. 
Undersökningarna var irrelevanta, de saknade validitet.� 
 (Thurén, 2004, s 22)  
 

 

2.2 Examensarbetets forskning 
Explorativa och deskriptiva undersökningar har använts för examensarbetet, att kvalitetssäkra 
ett STS. Motiveringen till detta har varit att utforska luckorna som funnits i vår kunskap inom 
problemområdet. Information har inhämtats på olika sätt; omvärlden, internt inom företaget, 
och andra examensarbeten. Som tidigare nämnts är STS en rutin för en sista kvalitetskontroll i 
projektprocessen vilket inneburit att deskriptiv undersökning tillämpats. Allt detta för att få en 
djupare kunskap hur projektprocessens inledande faser fungerar.  
 
För examensarbetet har en kombination av kvantitativt och kvalitativt arbete tillämpats. 
Kvantitativt arbete, i form av ett frågeformulär, har bland annat syftat till att undersöka hur 
många som följer projekthandbokens vägledning. Frågeformuläret har gällt för intervjuerna 
med projektledarna och projektcheferna. Med utgångspunkt från frågeformuläret och en 
intervjuguide har intervjuerna genomförts. Vår kunskap har byggts upp underifrån på ett 
induktivt sätt med hjälp av empirin från intervjuerna.  
 
Slutligen har ansatsen för examensarbetet varit hermeneutisk inriktad. Målet har varit att öka 
förståelsen med hjälp av undersökningarna. Med STS som utgångspunkt har metoden för 
examensarbetet varit att skapa en helhetsbild relaterat till de olika delarna i projektprocessen. 

2.2.1 Angreppssätt 
Angreppssätten för insamling av data har varit att: 

 Läsa slutrapporter från idé, förstudie och förprojektering 
 Intervjua  
 Göra enkäter  
 Ta del av examensarbeten inom området 
 Studera Projekthandboken  
 Studera LPS � LKAB Projekt Styrning 
 ISO 10006 � �Vägledning för verksamhetsstyrning i projekt� 
 Undersöka andra företag som använder någon form av STS, ex NCC 
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2.2.2 Datainsamlingsmetod  
Om ett utvärderingsarbete ska bli framgångsrikt krävs att datainsamlingen bidrar till ökad 
insikt samt ger stöd, motivation och support för nödvändiga åtgärder. Dokumentationen 
innehåller uppgifter om variabler som kan bidra till förändring samt analys av 
förändringsprocessen i sig, Andersson & Borgbrant (1998). Metoden för datainsamlingen har 
varit genom dialog samt öppna och bundna frågor. Dokument i form av protokoll, dagböcker, 
informationsmaterial med mera har samlats in och analyserats.  
 
Inför intervjuerna har intervjuguiden stämts av med handledare för att kontrollera att 
formuleringarna varit korrekta. Intervjuerna har spelats in på band som stöd och källa inför 
analysen. Under intervjuerna har olika sätt av dokumentering använts; med stickord, 
nyckelord, sammanfattning och ordagrant. Syftet för examensarbetet kan i form av en triangel 
studeras ur tre olika sätt och beskrivs i figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1  Tre sätt att studera syftet 

2.2.3 Intervju och dialog 
Vid olika tillfällen har intervjuer respektive dialoger genomförts. I examensarbetets inledande 
skede bestämdes ett möte med initiativtagarna till STS. Ett diskussionsunderlag för det 
tillfället skickades ut före mötet och presenteras i bilaga 2. Författarna har även haft dialog 
med projektledaren för Trena-projektet som presenteras i empirikapitlet. I slutskedet av 
examensarbetet fick författarna möjligheten att närvara när NCC fyllde i sitt egna starttillstånd 
i ett gemensamt projekt med LKAB. Analysen redovisas i empirikapitlet.  
 
Ett mer omfattande arbete har varit att genomföra intervjuer med projektledare och 
projektchefer inom LKAB. I god tid innan intervjuerna har ett frågeformulär skickats ut och 
fungerat som ett underlag inför intervjuerna.. För intervjuerna användes även en intervjuguide 
Detta fylldes i före intervjutillfället och utgjorde grunden för den efterföljande analysen. Med 
hjälp av underlaget för intervjun erhålls ett kvantitativt resultat som redovisas i bilaga 4.  
 
Intervjuerna är sammanställda under avsnitt 4.3. 
 

  
SYFTE 

Intervju 
Hur arbetar man? 

Dokument 
Följer man de regelverk som finns? 

Observation 
Vad man egentligen gör! 
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Under gemensamt beslut bestämdes att respondenterna (intervjupersonerna) ska förbli 
anonyma. Detta för att respondenten ska känna sig så fria som möjligt i sina svar. De tio 
respondenterna har valts ut i följande kategorier:  
 

 projektchefer och projektledare,  
 erfarna och oerfarna, 
 kvinnor och män,  
 Malmberget och Kiruna. 

 
 
Vid intervjutillfällena har bandspelare använts. För att få stöd i enskild författares 
anteckningar har båda två närvarat vid varje intervjutillfälle. Anteckningarna har kompletterat 
varandra med att en av oss lyssnat och skrivit ner nyckelord medan den andre noterat mer 
ordagrant. Båda har aktivt ställt följdfrågorna.  
 
Intervjuerna har behandlat följande huvudområden: 

 Projekthandboken, 

 Intressenter i projekt, 

 STS, 

 Projektfaserna,  

 Kvalitetssäkrat dokument. 

2.2.4 Dokumentation  
Den dokumentation som används är.  

 slutrapporter från idé, förstudie och förprojektering, 

 vetenskaplig litteraturer och artiklar, 

 Anteckningar från enkäter och intervjuer, 

 examensarbeten inom området, 

 LKAB:s Projekthandbok,  

 LPS � LKAB Projekt Styrning, 

 ISO 10006 � �Vägledning för verksamhetsstyrning i projekt�. 
 

Författarna fick även möjlighet att delta vid ett tillfälle då NCC skulle fylla i sitt STS. 
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3 Teori 
 
När du läst detta kapitel har du fått bredare perspektiv av vad ett projekt är och hur man 
arbetar i projekt enligt val från tre olika källor. ISO-standarden 10006:2003 ger vägledning 
för kvalitetsledning i projekt. Vidare ges presentation av en studerad litteratur, Projektboken, 
som beskriver hur man projektmetodiskt arbetar systematiskt i fem steg, från början till slut. 
Avslutningsvis presenteras en studie från byggsektorn som tagit fram styrande rutiner för 
beslutsfattande i byggprojekt. 
 

3.1 Vad är Projekt? 
Ordet projekt härstammar från det latinska verbet projicere som betyder kasta fram. I vår 
föreställningsvärld innebär det att kasta fram förslag till förändringar och förbättringar som 
kan medföra positiv och meningsfull utveckling. Att driva och medverka i projekt är inte 
värderingsneutralt. Ett personligt ställningstagande är nödvändigt inför varje nytt projekt. En 
styrka med projektarbete är att man vid ett givet tillfälle kan kraftsamla och koncentrera sig på 
den speciella uppgiften och inte behöver splittras av vardagens rutinmässiga ärenden. Wisén 
& Lindblom (2004). 
 
Definitionen av begreppet projekt kan uttryckas på olika sätt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�Ett projekt är en tidsbegränsad och från 
övrig verksamhet unik och avgränsad 
aktivitet som genom styrning av resurser 
ska nå ett bestämt mål.�  
                 (Marttala & Karlsson, 1999, s10) 

�Med projekt menar vi en verksamhet som utförs 
o med ett bestämt mål, 
o under en bestämd tidsperiod, 
o med en förutbestämd resursinsats, 
o under särskilda arbetsformer.� 

          (Wisén & Lindblom, 2004, s16)   

projekt (lat. proie´ctum 'det framkastade', av proi´cio 'kasta 
fram', 'sträcka fram'), idé eller plan för uppnåendet av ett visst 
resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen. Under senare 
decennier har ordet allt mer kommit att användas om en 
arbetsuppgift som skall genomföras inom vissa givna ramar 
(exempelvis i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser) för att ett 
bestämt mål skall nås. Nationalencyklopedin 2006-04-06 

�Unik process, bestående av ett antal 
samordnade och styrda aktiviteter med start- 
och slutdatum, initierade för att uppnå ett mål 
som uppfyller specifika krav, inklusive 
begränsningar i tid, kostnader och resurser.� 
 (ISO 10006, 2003, s6) 
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3.2 ISO 10006:2003 - Vägledning för kvalitetsledning i projekt  
Inledningsvis presenteras grunderna för kvalitetsledning inom ISO-familjen som även ligger 
som grund för huvuddelen i avsnittet: ISO 10006:2003 - Vägledning för kvalitetsledning i 
projekt, se figur 3.1.  
 
Ledningssystem för kvalitet hjälper organisationer att öka kundtillfredsställelsen. Kunder 
kräver produkter med egenskaper som uppfyller deras behov och förväntningar. I en 
organisation skapas ett verksamhetssystem som är ett ledningssystem för kvalitet. Alla 
aktiviteter i detta system påverkar kvaliteten på produkterna (varor och tjänster). 
Ledningssystemet för kvalitet innebär att organisationen har en uppbyggd struktur från 
ledning och nedåt för hur man arbetar med kvalitetsfrågor. För verksamheten har man fasta 
rutiner som dokumenteras i en kvalitetsmanual. Genom internrevision säkerställer man att 
systemet fungerar över tiden. SIS (2006).  
 
Kvalitetsledningssystem bygger på den internationella standarden ISO 9001:2000 och är det 
mest spridda ledningssystemet internationellt. ISO 9001 anger krav för kvalitetsledning följt 
av ISO 9004 vilket beskriver den vägledning företaget kan följa för att förbättra sin 
verksamhet. Syftet med kvalitetsledningssystem är att skapa förutsättningar för att kundens 
krav uppfylls, genom att införa ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor i företaget. 
SWEDAC (2006).  
 
Stöttepelare i ISO 9000-standarderna baseras på åtta principer för kvalitetsledning som 
förmedlar framgångsrik ledningspraxis. De åtta principerna nämns nedan och beskrivs 
gällande ISO 10006:2003 för respektive princip i bilaga 1. SIS (2006). 

1. Kundfokus 

2. Ledarskap 

3. Medarbetarnas engagemang 

4. Processinriktning 

5. Systemangreppssätt för ledning 

6. Ständig förbättring 

7. Faktabaserade beslut 

8. Ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer 
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Figur 3.1 På ett övergripande sätt sammanfattas innebörden för ISO 9001 respektive 9004 för 

att slutligen beskriva 10006. SIS (2006) 

3.2.1 Vägledning � för vem och varför? 
Standarden är en vägledning för kvalitet i projektledningsprocessen, inte en vägledning för 
�projektledning�. Den vänder sig till en bred publik och tillämplig på projekt i många former. 
ISO 10006:2003 kompletterar vägledningen som ges i SS-EN ISO 9004. Vägledningen för 
kvalitetsledning i projekt är avsedd att användas av personer med bred erfarenhet av 
projektledning som behöver säkerställa att deras organisation tillämpar de metoder som 
omfattas av ISO 9000-familjen.  
 
Det finns två aspekter på tillämpningen av kvalitetsledning i projekt: 

1. projektprocessernas - grupp av samverkande eller varandra påverkande 
aktiviteter som omformar insatser till utfall, och  

2. projektproduktens � ett resultat av ett projekt i form av en eller flera enheter 
av en produkt och kan vara materiellt eller immateriellt. 

Ledningssystem för kvalitet � Krav 
Anger krav på ett ledningssystem för kvalitet i de fall en organisation 
 
a) behöver visa sin förmåga att ständigt tillhandahålla produkter som 

uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav och  
b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att systemet tillämpas 

på ett verkningsfullt sätt.  
 
Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att ständigt 
förbättra systemet och att den säkerställer att krav från kunder och 
tillämpliga författningskrav uppfylls.  

SS-EN ISO 9001 

Ledningssystem för kvalitet � Vägledning till 
verksamhetsförbättring 
Ger vägledning utöver kraven i ISO 9001. 
 
Målen för kundtillfredsställelse och produktkvalitet är utvidgade till att 
gälla intressenters tillfredsställelse och organisationens förmåga att 
prestera goda resultat 

SS-EN ISO 9004 

Ledningssystem för kvalitet � Vägledning för 
kvalitetsledning i projekt 
 
 Vägledning för kvalitet i projekteringsprocesser inte en 

vägledning i �projektledning�. 

 Sammanfattar kvalitetsledningsprinciper och -förfaranden vilkas 
införande är viktigt för att uppnå kvalitetsmål i projekt. 

 Kompletterar SS-EN ISO 9004:2000. 

 Tillämplig på projekt i många former: från små till mycket stora, 
från enkla till komplexa, från att vara individuella projekt till att 
vara en del av ett projektprogram eller en projektportfölj. 

SS-EN ISO 10006 
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Misslyckas man med att beakta endera av dessa aspekter kan det få betydande följder för 
projektprodukten, projektets kund och övriga projektintressenter, samt projektorganisationen. 
Det är ett ansvar för högsta ledningen att kvalitetsmålen tillfredsställs, vilket kräver att ett 
engagemang för kvalitetsmål införs på alla nivåer inom de organisationer som medverkar i 
projektet. Dock bör varje nivå bibehålla ansvar för sina respektive processer och produkter.  
 
Det krävs ett systematiskt arbetssätt för att skapa och bibehålla process- och produktkvalitet i 
ett projekt, se figur 3.2. Detta innebär att säkerställa att kundens uttryckta och underförstådda 
behov förstås och uppfylls, att övriga intressenters behov förstås och utvärderas samt att 
organisationens kvalitetspolicy beaktas vid ledningen av projektet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Standarden ISO 10006:2003 innefattar fem avsnitt för vägledning i projekt. 

3.2.2 Ledningssystem för kvalitet i projekt 
För projekt upprättas en projektplan med angivelse om vad som är nödvändigt för att uppfylla 
projektmålen. Projektplanen bör inkludera eller hänvisa till projektets kvalitetsplan som 
specificerar vilka rutiner och tillhörande resurser som ska användas av vem och när för ett 
visst projekt. Projektledning innefattar att planera, organisera, följa upp, styra och rapportera 
samt att ständigt vidta korrigerande åtgärder för alla projektprocesser som behövs för att 
uppnå projektmålen.  
 
Enligt standarden är ett projekts egenskaper att  

 de innefattar unika, icke-repetitiva faser som består av processer och aktiviteter, 
 de har viss grad av osäkerhet och risk, 

  de förväntas leverera kvantifierade resultat inom förutbestämda parametrar, till 
exempel kvalitetsrelaterade parametrar, 

Ledningssystem 
för kvalitet i 

projekt 

Hantering 
av resurser 

Produkt-
framtagning 

Mätning, 
analys och 
förbättring 

Ledningens 
ansvar 

Vägledning för 
kvalitetsledning i 

projekt 
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 de har planerade start- och slutdatum, inom kort specificerade kostnads- och 
resursramar, 

 personal kan temporärt tilldelas en projektorganisation under projektets varaktighet 
och kan ändras under projektets förlopp, 

 de kan ha lång varaktighet och vara föremål för varierande intern och extern påverkan 
över tiden. 

Två olika perspektiv på ett projekt är: processer och faser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Ledningens ansvar 
ISO 10006:2003 baseras på åtta kvalitetsprinciper som nämnts tidigare och presenteras i 
bilaga 1 som en sammanfattande beskrivning av standardens vägledning för projekt för 
ledningens ansvar. 
 
Projektorganisationens ledning bör granska projektets kvalitetsledningssystem vid planerade 
tidpunkter för att säkerställa dess fortlöpande lämplighet, ändamålsenlighet, verkan och 
effektivitet. Ursprungsorganisationen kan också behöva medverka i ledningens genomgångar.  
 
Lägesavstämningar bör täcka alla processer och ge möjlighet att bedöma om projektmålen 
kommer att uppnås. Resultaten från lägesavstämningar kan ge betydelsefull information om 
projektets prestationer som underlag för framtida ledningsgenomgångar. Resultaten kan också 
användas för att ge information till ursprungsorganisationen för ständig förbättring av 
projektprocessernas verkan och effektivitet.  

3.2.4 Hantering av resurser 
Resurser som behövs för projektet bör identifieras. Exempel på resurser innefattar utrustning, 
hjälpmedel, lokaler, finansiering, information, material, datorprogram, personal, tjänster och 
utrymme. Resursplaner bör ange vilka resurser som kommer att krävas av projektet och när de 
kommer att krävas enligt projektets tidplan. Planerna bör också visa hur och varifrån 
resurserna ska anskaffas och hur de ska fördelas.  
 
Genomgångar bör utföras för att säkerställa att tillräckligt med resurser är tillgängliga för att 
projektmålen ska uppnås. Avvikelser från resursplanen bör identifieras, analyseras, leda till 
åtgärder och dokumenteras.  
 

Projektfaser 
delar upp projektets förlopp i 
hanterbara delar, såsom idé, 

utveckling, genomförande och avslut. 
Projektprocesser  

är de processer som är nödvändiga 
för att leda projektet såväl som de 
som är nödvändiga för framtagning 

av projektprodukten. 



 
 - Teori - 
 
 
 

 
 
19 

Kvalitet och framgång i ett projekt beror på deltagarna. Av denna anledning bör aktiviteterna i 
de personalrelaterade processerna speciellt beaktas. Dessa processer syftar till ett arbetsklimat 
där medarbetarna kan bidra verkningsfullt och effektivt till projektet.  

3.2.5 Produktframtagning  
Projekt består av ett system av planerade och inbördes beroende processer, och en åtgärd i en 
av dessa påverkar vanligtvis de övriga. Den övergripande hanteringen av planerade inbördes 
beroenden mellan projektprocesserna är projektledarens ansvar. Projektorganisationen bör 
också hantera verkningsfull och effektiv kommunikation mellan olika grupper av personal 
inblandade i projektet samt upprätta en klar fördelning av deras ansvar. Processerna för 
hantering av inbördes beroenden sammanfattas med följande punkter: 
 
Projektinitiering 
Under projektinitieringen bör information från relevanta genomförda projekt i 
ursprungsorganisationen identifieras och distribueras till projektorganisationen. Detta 
möjliggör att erfarenheter från tidigare projekt tas tillvara på bästa sätt. 
 
Projektplan 
Det är nödvändigt att en projektplan, som bör innefatta eller hänvisa till projektets 
kvalitetsplan, upprättas och hålls uppdaterad. Detaljeringsgraden kan bero av faktorer såsom 
projektets storlek och komplexitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrning av växelverkan 

 För att underlätta kopplingarna (vilka är planerade) mellan processerna, behöver 
växelverkan (vilken ej är planerad) inom projektet hanteras. Detta bör inkludera att: 

o fastställa rutiner för hantering av gränssnitt, 
o genomföra samordningsmöten mellan projektets olika funktioner, 

o lösa frågeställningar såsom ansvarkonflikter eller ändringar i riskexponering, 
o mäta projektets prestationer med användning av tekniker såsom 

resultatvärdesanalys, 
o utföra lägesavstämningar för att bedöma projektets status och för att planera 

det återstående arbetet. 

�Kvalitetsförfaranden, i egenskap av  
 dokumentation,  
 verifiering,  
 registrering för spårbarhet,  
 genomgångar och  
 revisioner  

bör tillämpas genom hela projektet.� 
 (ISO 10006:2003, s 19) 
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o Lägesavstämningar bör också utnyttjas för att identifiera potentiella 
gränssnittsproblem. Det bör observeras att riskerna vanligtvis är stora i 
gränssnitten. 

Ändringshantering 
 Ändringshantering täcker identifiering, utvärdering, godkännande, dokumentering, 

införande och styrning av ändringar. Innan en ändring godkänns bör dess avsikt, 
omfattning och inverkan analyseras. De ändringar som påverkar projektmålen bör 
överenskommas med kunden och övriga relevanta intressenter.  

 Ändringar kan resultera i negativa effekter (t.ex. krav) på projektet och bör 
identifieras så snart som möjligt. Grundläggande orsaker till negativa effekter bör 
analyseras och resultaten användas för att vidta förebyggande åtgärder och införa 
förbättringar i projektprocessen.  

Process- och projektavslut 
 Projektet är en process i sig och speciell uppmärksamhet bör ges till dess slut. I 

projektplanen bör det framgå hur avslut av processer och projekt ska göras och bör 
fastställas under projektets initialskede.  

 Erfarenheter från avslut av tidigare processer och projekt bör beaktas när avslut av 
projekt och processer planeras.  

 När en process avslutats, bör det säkerställas att alla redovisade dokument 
sammanställs, distribueras inom projektet och till ursprungsorganisationen på 
lämpligt sätt och bevaras under en fastställd tidsperiod.  

 Vid avslut av projekt, bör det ske ett formellt överlämnande av projektprodukten 
till kunden. Projektavslutet är inte fullbordat förrän kunden formellt accepterar 
projektprodukten. 

3.2.6 Mätning, analys och förbättring 
Ursprungsorganisationen och projektorganisationen bör dra lärdom av projekt genom att 
använda resultat av mätning och analys av data från projektprocesserna. Tillämpa metoder för 
korrigerande åtgärder, förebyggande åtgärder och åtgärder för att förhindra förluster för att 
möjliggöra ständig förbättring av både pågående och framtida projekt. Exempel på mätning av 
prestationer innefattar bland annat utvärdering av individuella aktiviteter och processer, 
revision, uppfyllande av projektmål och tillfredsställelse av kunder och övriga intressenter.  
 
Projektorganisationens ledning bör säkerställa att redovisade dokument beträffande 
avvikelser, och hanteringen av avvikelserna för projektets produkt och processer, analyseras 
för att underlätta lärande och för att tillhandahålla data för förbättringar. 
Projektorganisationen bör tillsammans med kunden besluta vilka avvikelser som ska 
redovisas och vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas.  
 
Strax före avslutning av projektet bör ursprungsorganisationen utföra dokumenterade 
genomgångar av projektets prestationer och framhäva erfarenheter från projektet som kan 
användas av andra projekt. Projektplanen bör användas som stomme för att genomföra 
genomgångarna. Om möjligt bör kunder och övriga relevanta intressenter medverka i dessa 
genomgångar. För ständiga förbättringar bör projektorganisationen 
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 utforma projektets informationshanteringssystem så att de krav som specificerats av 
ursprungsorganisationen för att lära av projektet uppfylls.  

 säkerställa att den information den tillhandahåller till ursprungsorganisationen är riktig 
och fullständig.  

 införa förbättringar med hjälp av information som är relevant för projektet, hämtad 
från det ovan nämnda systemet, upprättat av ursprungsorganisationen.  

3.3 Projektboken � Metod och styrning för lyckade projekt 
Litteraturen, Projektboken � metod och styrning för lyckade projekt, är skriven av Anders 
Marttala och Åke Karlsson (1999). Boken beskriver en metod av problemlösning med 
tyngdpunkt på kundens behov. Metodiskt och systematiskt beskrivs fem steg för att driva 
projekt från början till slut. Projektets faser är renodlade med ett klart syfte och speciellt 
angreppssätt. Efter varje fas kan beställaren bedöma om det är meningsfullt att fortsätta.  
 
Bakgrunden till litteraturens valda rubrik är författarnas erfarenheter att projekt innehåller 
samma underliggande problem. Utan att ta reda på grundläggande förståelse för de problem 
som ligger bakom, startas och fortskrider projekt. De traditionella projektmetoderna fokuserar 
på själva genomförandet av projektet, vilket förmodligen är en av orsakerna. Man antar att 
grunddefinitionen av projektet är given och lägger därför inte särskilt stor vikt på att analysera 
de problem projektet ska lösa. 
 
 
 
 
 
 
I detta avsnitt beskrivs projektets faser i fem steg där beslutsfattande tas utifrån beställarens 
utvärdering. Beställaren kan efter faserna fram till sista fasen, överföra, besluta att: 

 Avbryta projektet. 
 Förbättra underlaget i nuvarande fas. 
 Byta angreppssätt. 
 Gå vidare till nästa fas. 

3.3.1 Projektets faser 
Startskottet för att starta ett projekt är att det finns ett behov med uppgift att överbrygga gapet 
mellan dagens situation till ett önskat tillstånd.  
 
Först identifieras behovet och resulterar i ett dokument, projektdirektiv men kan även kallas 
uppdragsbeskrivning, se figur 3.3. Detta dokument ska vara tydligt, realistiskt och vägledande 
för projektet och bör innehålla svar på följande frågor: 

 Bakgrund. Vilken är upprinnelsen till projektet? 

 Problem. Vad är problemet? (bör inte ge några förslag på lösningar utan kan 
exempelvis lyda: vi tappar marknadsandelar på vår viktigaste marknad). 

 Vision. Vad vill uppdragsgivaren uppnå? Hur ser den önskade framtiden ut? 

�en kedja är inte starkare än dess svagaste länk� 
  (Marttala & Karlsson, 1999, s. 6) 
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 Avgränsningar. Vad ska projektet inte befatta sig med? 

 Sluttidpunkt. När ska projektet leverera sitt resultat? 

 Resurser. Vilka resurser förfogar projektet över? 

 Kriterier. Vad är viktigt när vi ska utvärdera lösningsförslaget? 

 Samarbetspartners. Vilka eventuella samarbetspartners har projektet och vilka roller 
har dessa? 

 Uppdragsgivare. Vem är uppdragsgivare? 

 
Dokumentet utgör grund för att fatta formellt beslut om att påbörja arbetet med fas 1, 
�utforska problemet�.  
 

 
 
 

 
Figur 3.3 Projektdirektivet utgör som input till projektets faser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.1 Utforska 
Syftet med denna fas är att förutsättningslöst kartlägga, utan att föreslå lösningar. Problemet 
utforskas och formuleras på ett strukturerat sätt. Resultaten ger en första riskbedömning, 
preliminär bedömning av genomförbarhet samt ett dokument, problemanalys, där beställaren 
kan utläsa problemets omfattning, komplexitet och särart. Utforska är den första fasen vilket 
presenteras i figur 3.4. 
 
 

 
 
 

 
Figur 3.4 Utforska är den första fasen efter att projektdirektiv upprättats. 

 
Problemanalysdokumentet ska åtminstone innehålla följande punkter: 

 Bakgrund. Ge en historisk beskrivning av händelseförloppet och vilka initiativtagare 
är. Beskriv det aktuella läget och det problem projektet syftar till att lösa. Basera 
projektet med basfakta av god kvalitet. 

Projektdirektiv Utforska Välja 
väg Planera Realisera Överföra 

Fas 1 Fas 2 Fas 4 Fas 3 Fas 5 

�Det är resultatet från de olika faserna som ligger till grund för 
besluten. Det är dock inte de som arbetat med projektet under 
de olika faserna som fattar dessa beslut; det gör alltid 
beställaren.� 

                   (Marttala & Karlsson, 1999, s 14) 

Projektdirektiv Utforska Välja 
väg 

Planera Realisera Överföra 

Fas 1 Fas 2 Fas 4 Fas 3 Fas 5 
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 Kund/slutanvändare. Var klar över vem som är �projektets kund�, inom eller utom 
den egna organisationen? Vilka drivkrafter styr projektets kund och i förlängningen 
också slutanvändarna? Varför vill de ha detta problem löst? Har kunden i sin tur 
kunder, slutanvändarna, måste projektet skaffa sig tillräcklig kunskap och tillräcklig 
information om dessa.  

 Syfte. Att klargöra syftet är det viktigaste i hela problemanalysdokumentet. Är syftet 
oklart kan inte det önskade tillståndet inte beskrivas eller realistiska mål sättas. Bra 
sätt att närma sig problem är att ifrågasätta syftet. Att hitta det �rätta� syftet innebär att 
hitta syften på olika nivåer.  

 Projektorganisation. Projektets förutsättningar påverkas av �hela kretsen omkring ett 
projekt�, och inte bara av dem som arbetar i själva projektgruppen.  

 Problemanalys. Arbetsgången i analysen rör sig mellan fyra grundläggande begrepp: 
problemformulering, teori, data och analys. 

o Problemformuleringen ska innehålla de frågor man vill ha svar på? Beskriv 
problemets karaktär och vilken typ av problem det rör sig om.  

o Teori ger alltid en förenklad bild av vardagen. Människan är starkt präglad av 
sitt yrke (specialisering) och bakgrund att samma teori (yrkeskunskap) 
används på alla typer av problem. �Om ditt enda verktyg är en hammare ser 
alla problem ut som spikar�. 

o Data samlas in på ett metodiskt, medvetet och begrundande sätt. Om inte de 
data som samlats in ger stöd för den antagande teorin måste den omprövas.  

o Analys är en process som förenar problemformuleringen, teori och data. Den 
bör utmynna i en helhetsförståelse av problemställningen.  

Beställaren utvärderar resultaten efter utvärderingskriterier som: Problemanalysens kvalitet 
och innehåll samt möjligheten att lyckas med ett projekt. Ges beslut om fortsatt arbete är 
förutsättningarna mycket goda för projektet på grund av att det nödvändiga förarbetet utförts 
på ett grundligt sätt. Alla beslut och val som måste göras har nu i det fortsatta arbetet en 
pålitlig grund att utgå från.  

3.3.1.2 Välja väg 
Syftet med fas 2 är att välja den bästa lösningen, se figur 3.5. Genom en kreativ process tas ett 
antal alternativa lösningar fram på problemet som utvärderas efter kriterier. Det som 
sammantaget bäst löser problemet, efter att alternativen utvärderats, redovisas i ett 
lösningsförslag. Fasens resultat ger även en riskbedömning och första preliminär tidsplan och 
kostnadskalkyl.  
 

 
 
 

 
Figur 3.5 Projektet har tagit steget till fas två för att arbeta fram ett lösningsförslag. 

 

Projektdirektiv Utforska Välja 
väg Planera Realisera Överföra 

Fas 1 Fas 2 Fas 4 Fas 3 Fas 5 
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Varje lösningsförslag som tas fram kan betraktas som ett system som samverkar med 
omvärlden eller omgivningen. Det är av största vikt att omgivningen definieras och förstås 
innan en fullständig utvärdering görs av förslaget. Ett system påverkas av en rad olika aktörer 
som alla på något sätt bör identifieras 
 

 Kund - Den systemet byggs för och som har det problem som ska lösas. 

Restriktion - Är ett omgivande system som på något sätt sätter restriktioner på systemet. Kan vara lagar, 
förordningar, fysiska begränsningar. 

Intressent - Är en individ som på något sätt påverkas av eller drar nytta av systemet. Intressenter återfinns 
både inom och utanför den egna organisationen.  

Konkurrent - Har förmåga att lösa kundens problem på närmast identiskt sätt. Om systemet ska vara 
attraktivt måste vi vara bättre eller minst lika bra som konkurrenterna.  

Substitut � Är ett system som löser kundens problem på ett alternativt sätt. Ett substitut kan vara andra 
produkter som kan utföra samma funktion som vår produkt. 

 
Under �välja vägfasen� genereras alternativ med metoder som brainstorming och lateralt 
tänkande. Med ledning av problemanalysen skådas ett antal krav som ska tillfredsställa 
kunden och slutanvändaren. I första hand ska de olika lösningarna uppfylla dessa krav. Efter 
att ha gjort en grovsortering av förslagen väljs det �bästa� alternativet efter följande kriterier  
 
 Fördelar � Vilka är fördelarna med just denna lösning? Slutkundens behov är det viktigaste. 

Nackdelar � Påverkar de olika alternativen krav på omgivningen. Exempelvis vid införande av ett 
datorsystem ställer krav på att användarna har vissa grundkunskaper.  

Konkurrenternas styrka och svaghet � Genom att studera konkurrenter erhålls insikter om den egna 
positionen. Ger också svar på var ribban ska läggas för att bli bättre eller lika bra som konkurrenterna.  

Substitutens styrka och svaghet � Andra produkter, tjänster eller system som kan utföra samma funktion 
som egna produkten.  

Genomförbarhet � Identifiera de omgivande system som kan tänkas ställa krav på projektet.  

Risknivå � Vilket risktagande innebär förslaget? Faktorer som bör beaktas vid bedömning av risknivån är 
intressenter, intressekonflikter, flexibilitet och testbarhet. 

Resurser � Tid, kapital och kompetens är resurser som ska finnas att tillgå för att genomföra förslaget.  

Överensstämmelse � Överensstämmer förslaget med organisationens strategier och mål? Utmärkta 
förslag kan ibland vara helt fel för just den här organisationen och lämpar sig bättre för någon annan.  

Nästa steg i fasen är att välja alternativ. Innan förslagens egenskaper jämförs bör stor vikt 
läggas vid kunden eller slutanvändarens intresse av förslagets fördelar. Eventuella nackdelar 
som förslaget ger bör även tas med som en viktig faktor. I en rapport sammanställs de starkare 
förslagen och avslutas med en rekommendation av det bästa förslaget. Uppdragsgivaren får 
rapporten presenterad och fattar det slutgiltiga beslutet. 
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Beställaren utvärderar resultaten efter följande utvärderingskriterier innan han beslutar 
projektets nästa steg: 

 Lösningsförslagets kvalitet och innehåll. 
 Möjligheten att lyckas realisera den valda lösningen. 
 Kan kunden och alla intressenter enas om denna lösning? 

3.3.1.3 Planera realiserandet  
Problemet är känt och optimala lösningen är hittad. Under denna process ska projektet ta reda 
på vad som krävs för att i detalj lösa problemet. Resultatet av denna fas är en realiseringsplan 
med underlag från tidigare faser, se figur 3.6. När realiseringsplanen är granskad och godkänd 
av beställaren har projektdirektivet spelat ut sin roll.  
 
 

 
 
 

 
Figur 3.6 Med underlag från tidigare faser görs en plan för realiserandet i fas tre. 

 
Projektet ska nu anpassas till moderorganisationen. Detta innebär att ta reda på vad projektet 
ansvarar för och vilket ansvar moderorganisationen har. Om projektet är en vanlig arbetsform 
finns antagligen någon typ av praxis, förmodligen muntligt eller skriftligt. Förutom gränsytan 
mellan projektet och moderorganisationen finns andra frågeställningar att ta hänsyn till. Är 
gränsytorna tydliga mellan  

 Projektet och beställaren? 
 Projektet och mottagaren av projektresultatet? 

 
Ytterligare frågor att besvara: 

 Vem beslutar i olika frågor? 
 Vilket ansvar och vilka befogenheter finns? 
 Hur ser de formella relationerna ut? Vilken sida bestämmer vad? 

 
Finns oklarheter eller obesvarade frågor måste ansvar och befogenheter dokumenteras och 
spridas till berörda parter. Vidare ska detta förankras och accepteras av alla i organisationen. 
Den uppgiften kan vara omfattande men om man ändå beslutar att starta projektet kommer det 
tyngas ner av oklarheterna som finns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�En projektledare som tror att projektets resurser är 
otillräckliga bör tacka nej!� 

 (Marttala & Karlsson, 1999, s 51) 

Projektdirektiv Utforska Välja 
väg Planera Realisera Överföra 

Fas 1 Fas 2 Fas 4 Fas 3 Fas 5 
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Generella organisationsstrukturer för att driva projekt är tre med ett antal variationer och 
kombinationer. Dessa tre organisationsstrukturer är  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Problem: 
 Projektdeltagarna får två chefer.  

 Målkonflikt mellan funktionschef 
och projektledare.  

 Projektledaren har sitt eget projekt att 
ta hänsyn till. Funktionschefen måste 
klara de egna målen samt ta hänsyn 
till krav från alla de projekt han 
stödjer. Skäl till dessa problem kan 
vara att den funktionella avdelningen 
i många situationer.  

 Projekten kan ses som besvärande 
inslag i verksamheten.  

 Problem:  
 Projektledaren har svårt att förstå de problem 

som deltagarna kan möta om projektet spänner 
över många kompetensområden. 

 Att sysselsätta alla deltagare under hela 
projektet. 

 Löper projektet under lång tid kan 
projektdeltagarna tappa kompetens eftersom de 
inte sitter tillsammans med andra specialister.  

 Projekt ofta fokuserade på kortsiktiga resultat, 
och det finns ingen ansvarig för den långsiktiga 
kompetensuppbyggnaden. 

Ren projektorganisation  
 Alla projektdeltagare arbetar heltid i 

projektet. 
 De sitter samlade på ett ställe. 
 Rapporterar direkt till projektledaren. 

Matrisorganisation 
 Företaget är organiserat i funktioner, dvs. aktiviteter som 

inköp, försäljning, forskning och utveckling och 
produktion. 

 Rekryteringen till projektet tas från de olika funktionerna.  

 I sin renaste form sitter personerna kvar på de olika 
funktionerna eller avdelningarna.  

 Rapportering sker direkt till sin funktionschef och indirekt 
till projektledaren. 

 Spänner projektet över flera kompetensområden kan 
projektledaren ta hjälp av funktionschefen för att bedöma 
individens arbetsresultat och förmåga.  

 Fördel är att funktionschefen ansvarar över den långsiktiga 
kompetensutvecklingen. 

 Alla projektdeltagare kan hållas sysselsatta, även om de 
arbetar halvtid i projektet. 

Virtuell organisation 
 Samarbete mellan organisationer som är geografiskt spridda.  

 Svårigheten med virtuell organisation är koordinationen och 
kommunikationen mellan projektdeltagarna.  

 Innan projektet startar bör man träffas personligen för att lära 
känna varandra. 
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En del av resultatet av fasen är en plan för realiserandet. Planen är projektledaren �kontrakt� 
med styrgruppen och ska ge en beskrivning hur realiserandet eller genomförandefasen går till. 
Realiseringsplanen ska vara ett resultat av förarbetet och de förutsättningar som just det 
aktuella projektet kräver. Med problemanalysens genomförande underlättas innehållet för 
realiseringsplanen eftersom det största arbetet gjorts i fas 1, utforska. Ytterligare delar av 
resultatet är ett detaljerat kravdokument och en riskbedömning.  
 
För beslut att realisera projektet krävs ett formellt beslut och ofta fler inblandade personer. 
Det är viktigt att projektledaren och beställaren ställer sig ett antal frågor: 

 Finns det reserver i tidsplanen? 

 Är resurserna tillräckliga? 

 Är projekttiden tillräcklig? 

 Är kraven på projektet tydliga, förstådda och stabila? 

 Har vi tillräcklig kompetens? 

 Använder vi ny och oprövad teknik? 

 Är mål och syfte förankrat? 

 
Resultat av planeringsfasen är 

 ett detaljerat kravdokument, 

 en riskbedömning, 

 en komplett plan för realiserandet, med tidsplan, budget och resursbehov. 
 
I slutet av fasen utvärderar beställaren resultaten efter följande utvärderingskriterier: 

 Kravdokumentets kvalitet och innehåll. 

 Möjligheten att lyckas realisera den valda lösningen. 

 Projektets stabilitet. 

 Är planen rimlig när det gäller tid, budget och resursbehov? 

 
Beslut som kan fattas av beställaren: 

 Avbryta projektet. 

 Förbättra underlaget. 

 Byta angreppssätt. 

 Gå vidare till fas 4. 
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3.3.1.4 Realisera 
Ordet realisera betyder att förverkliga eller att förvandla. Det är dags att förvandla planerna 
till verklighet. Projektet har fått klartecken att starta, alla oklarheter är utredda och planen för 
realiserandet är fastställt, se figur 3.7.  
 
 

 
 
 

 
Figur 3.7 Projektet är i fas fyra och det är dags att genomföra planen. 

 
Det är dags att utse projektmedlemmar med vetskapen om vilken kompetens som krävs. Det 
är lämpligt att inleda projektet med ett startmöte som gärna förläggs till en annan plats än 
arbetsplatsen för att på så vis skapa en avslappnad, ostörd och förhoppningsvis kreativ miljö. 
Ett sätt att skapa en gruppkänsla är genom att ge projektet ett namn och en logotyp. 
 
Målet med ett startmöte är att skapa  

 en flygande start på projektet, 

 en gruppkänsla hos projektmedlemmarna, 

 en gemensam plattform för det fortsatta arbetet. 
 
På startmötet bör vi utgå från problemanalysdokumentet och sedan fortsätta med planen för 
realiserande. 

 Bakgrundsbeskrivning: Tydliggör den problembild som ursprungligen lett fram till 
och motiverar projektet. 

 Mål, syfte och avgränsningar: Diskutera lämpliga metoder och aktiviteter som krävs 
för att nå projektmålen. 

 Metodval: Diskutera och pröva valet av metod. 

 Översiktlig aktivitetsplan: Gör en fördjupad tids och aktivitetsplan, hitta den kritiska 
linjen. 

 Tidsplan: Bedöm hur realistisk tidsplanen är. 

 Projektbudget: Granska projektbudgeten kritiskt. 

 Projektorganisation: Klargör roller och ansvar inom arbetsgruppen, bedöm varje 
projektmedlems tidsmässiga engagemang i gruppen under projektets olika faser. 

 Information: Planera in projektgruppens möten, styrgruppsmöten och eventuella andra 
informationstillfällen. 

 Förväntat resultat och effekter: Diskutera och klargör vad projektet ska åstadkomma. 
 
 
 

Projektdirektiv Utforska Välja 
väg 

Planera Realisera Överföra 
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Projektorganisation 
Vad är en organisation? Generellt kan man säga att en organisation är två eller flera individer 
som genom �arbetsfördelning� försöker uppnå ett mål som gäller organisationen, se figur 3.8. 
Organisationer existerar bara där man måste strukturera arbetet för att utnyttja arbetsdelning. 
Var och en har sin egen roll och uppgift som står i ett förhållande till varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.8 Ett projekts organisationsschema 
 
Beställare 
Ibland är det oklart vem som egentligen är beställare av ett projekt. Uppgiften kan ibland vara 
delegerad från allra högsta nivå i organisationen. Är då beställaren: styrelsen, VD eller en 
avdelningschef? Beställaren är alltid en person, inte en organisation, som 

 ansvarar för projektdirektivet, 

 anger tids och resursramar, 

 fastställer projektets syfte och inriktning, 

 utser projektägare, projektledare, representanter i styrgrupp, 

 anger projektägarens och projektledarens befogenheter. 

 
Projektägare 
Många projekt har en tvärfunktionell eller annan känslig konstruktion som kan skapa 
turbulens. Därför måste det vara fullständigt klart för alla inblandade parter att projektägaren 
har både mandat, makt och möjlighet att slå ner på varje försök att aktivt eller passivt sabotera 
projektet. Det är beställarens uppgift att utse projektägare. Projektägaren skall alltid vara en 
fysisk person vars funktion är att företräda beställaren. 
 

Beställare 

Projektägare 

Styrgrupp 

Referensgrupp Arbetsgrupp 

Projektledare 

Underleverantörer Projektgrupp 
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Projektägaren fungerar som ordförande i styrgruppen, och har som projektägare det 
fullständiga ansvaret för allt som rör projektet. Han eller hon är också sammankallande för 
styrgruppen. I projektägarens uppgifter ingår att 

 skapa nödvändiga resurser för att driva projektet, 

 marknadsföra och försvara projektet både internt och externt, 

 i samråd med projektledare och styrgrupp välja de personer som ska ingå i projektet, 

 kontinuerlig stämma av kundernas krav, önskemål och behov. 

 Löpande följa upp projektet genom projektledarens rapportering, stämma av och 
försäkra sig om att projektgruppen får feedback. 

 Ge råd och stöd, eller klara direktiv vid behov av förändringar. 
 
Styrgruppen 
Om man ser styrgruppen som �projektets styrelse� där projektägaren fungerar som 
styrelseordförande, erhålls en god bild av styrgruppens funktion. När besluten är stora och 
avgörande förankrar styrgruppen sina beslut hos beställaren. Detta gäller t.ex. när en fas är 
avslutad och det krävs ett beslut för att gå vidare till nästa fas. 
 
I styrgruppen sitter personer som kan fatta snabba beslut om projektets inriktning och 
resurstilldelning. Därför måste styrgruppen bestå av individer från rätt nivå i organisationen. 
Det enda sättet att påverka projektets inriktning och innehåll är via styrgruppen, som 
företräder beställaren och fattar beslut för hans räkning. 
 
Alla inom styrgruppen måste ha klart för sig att personligt ansvarstagande är ett krav. Det är 
styrgruppens uppgift att ge projektledaren det stöd och de resurser han eller hon behöver för 
att klara sin uppgift. En av orsakerna till att projekt havererar är dåligt fungerande 
styrgrupper. Oftast får dock projektledaren ta hela ansvaret för ett misslyckande. 
 
Projektledare 
Rekrytering av projektledare bör ske med samma noggrannhet som andra chefer. För att 
lyckas som projektledare krävs en förankring och ett tydligt mandat. För den som är ny i 
rollen som projektledare finns det ett antal vanliga problem: 

 Rädsla att släppa specialistrollen (det man verkligen kan) 

 Osäkerhet om vilka befogenheter befattningen medför, rädslan att överskrida dessa 
och få kritik. 

 Känsla av ökad isolering och konkurrens, avsaknad av någon att våga fråga till råds. 

 Förväntningar från fler håll än tidigare. 

 Kontrollbehov, vilket leder till att arbetsuppgifter inte delegeras i nödvändig 
utsträckning. 

 Breddningschock (arbetsuppgifterna växer, många och nya krav på arbetet 
tillkommer). 
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Kraven på en projektledare är i den praktiska verkligheten �omöjliga� att uppfylla och 
förväntas anta en något ödmjuk hållning Den projektledare som till �väsentlig del� lyckas 
uppfylla de krav som beskrivs nedan är förmodligen mycket erfaren och sällsynt skicklig. 
 
Projektledaren ska 

 Förstå medarbetarens behov och skapa motivation att föra arbetet vidare mot uppsatta 
mål. 

 Använda sig av de människor som ingår i projektet på ett effektivt sätt. 

 Skapa en plan för realiserande, att förverkliga den och att hantera förändringar. 

 Försäkra sig om att projektet innehåller alla aktiviteter som krävs för att lyckas, men 
inget mer. 

 Försäkra sig om att projektet avslutas i rätt tid. 

 Försäkra sig om att projektet håller budgeten. 

 Försäkra sig om att projektet uppfyller de behov det var ämnat för. 

 Sprida rätt information vid rätt tillfälle. 

 Identifiera, analysera och reagera på risker i projektet. 

 Hantera inköpta varor och tjänster från externa organisationer. 
 
Referensgrupp 
Referensgruppen skall säkerställa att olika intressenter och experter får möjlighet att påverka 
projektet, trots att de inte är direkt involverade. Referensgruppen kan ha synpunkter på 
projektet men har ingen rätt att fatta beslut. Det fattas alltid av styrgruppen.  
 
Att utelämna någon viktig intressent kan vara förödande, men det kan hända på grund av 
problemets omfattning. Man bör dock låta även sent upptäckta intressenter komma in. Det är 
inte bra för projektets trovärdighet om det i efterhand upptäcks att någon intressent lämnats. 
 
Projektgrupp 
Projektgruppen utgörs av personer som har de kunskaper som krävs för att driva projektet. De 
har kompetens som inbegriper kunskap om arbetsformen projekt och en personlig mognad 
som gör att de kan samarbeta i grupp. 
 
Varje projektmedlem ska 

 Vara överens med projektledningen om arbetsuppgift, arbetsvolym, tidpunkt för 
färdigt arbete och förutsättningar. 

 Dela med sig av sin egen erfarenhet. 

 Påpeka hot och möjliga förseningar omedelbart. 

 Våga visa på egna brister och ge konstruktiv kritik. 

 Informera om hot och risker utanför sitt eget arbetsområde. 

 Ställa realistiska krav både uppåt och nedåt. 



 
 - Teori - 
 
 
 

 
 
32 

 Visa respekt för andra människor. 

 Acceptera att ändringar görs i det egna arbetet. 

 
Arbetsgrupper  
Arbetsgrupper kan skapas och knytas till projektet. Syftet med dessa är att involvera personer 
som berörs av förändringarna i arbetet med att pröva förslag och/eller utarbeta förslag. 
Omorganisationer och förändringsarbete resulterar ofta i skapandet av arbetsgrupper. 
Fördelen med dem är att det ger ett inflytande i processen. Nackdelen kan vara att 
arbetsgruppen får snäva ramar och att dess medverkan i projektet används av ledningen som 
stöd för att genomföra impopulära beslut. 
 
Delprojekt och underleverantörer 
I större projekt, där problembilden är mycket komplex, skapas ofta delprojekt. Man bryter så 
att säga ned problemet i beståndsdelar, vilket är en väl beprövad strategi. Kraven på 
projektstyrning och kravspecifikationer är betydligt högre i sådana fall. Huvudprojektet kan 
sägas fungera som ett slags �beställare� som delprojekten ska leverera sina resultat till. 
 
I projekt där underleverantörer ingår blir det i praktiken en del av projektet. För dem krävs 
styrning, precis som vid hanteringen av alla andra resurser i projektet. Det vanliga är att 
samarbetet mellan projekt och underleverantör regleras via kontrakt. Alla kontrakt bör 
granskas. Vi bör försäkra oss om följande:  

 Oförutsedda händelser och risker är identifierade. 

 Äganderättsfrågor är klargjorda. 

 Ändringar som gjorts efter anbudstiden är beaktade. 

 Leverantören kan svara upp mot krav i kontraktet. 

 Båda parter är överens om terminologin i kontraktet. 

 Köparen kan svara upp mot sina åtaganden i kontraktet. 

 Det finns kriterier för godkännande. 

 Det är klart hur ändringar av köparens krav ska hanteras. 

 Det är klart hur defekter och andra kvalitetsproblem ska hanteras. 
 
Styrning och uppföljning 
En projektledare som har som ambition att slutföra projektet i tid, hålla budgeten och leverera 
resultatet till beställaren med den överenskomna kvaliteten måste kunna mäta �tillståndet� i 
projektet. Det gör man med hjälp av ett antal variabler. För detta krävs ett sätt att mäta dessa 
variabler och sedan jämföra dem mot de förväntade. Det som inte kan mätas kan inte heller 
kontrolleras. 
 
 
 
 
 

�De viktiga styrvariablerna i ett projekt är 
kvalitet, tid, omfattning och kostnad!�  

                
 (Marttala & Karlsson, 1999, s 78) 
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Projektmöten 
Syftet med projektmöten är att följa upp hur arbetet fortskrider för att kunna vidta åtgärder på 
ett tidigt stadium om man märker att tidsplaneringen inte håller. Mötena bör hållas en gång i 
veckan för att projektledaren ska kunna följa upp projektet och samtidigt hålla tempot och 
entusiasmen uppe i projektet. 
 
Statusrapportering 
Uppföljning och statusrapportering till styrgruppen ska ske regelbundet och skriftligt. 
Exempel på vad en statusrapport till styrgruppen kan innehålla: 

 Status: Här kan man ange eventuella viktiga milstolpar som passerats sedan den 
senaste rapporteringen. 

 Kommande aktiviteter: Här tar man upp viktiga kommande aktiviteter. 

 Uppföljning av tidsplan: Här kommenteras eventuella avvikelser från tidsplanen. 

 Uppföljning av kostnader: Här visas planerade och förbrukade kostnader, eventuella 
ytterligare behov. 

 Uppföljning av kvalitet: Här kommenteras eventuella kvalitetsproblem. 

 Risker: Här tar man upp olika risker och hur man kan åtgärda dem. 

 Beslutspunkter för styrgruppen: Här anges frågeställningar för det beslut som krävs. 
 
Arbetet avslutas 
Fasen är avklarad när alla arbetsresultat är godkända och projektets totala slutresultat har den 
kavitet och funktion som kravdokumentet anger. Detta innebär att slutresultatet måste testas. 
När testerna är genomförda summeras testresultatet. Eventuella felaktigheter eller avvikelser 
sammanställs i en restlista. 
 
Resultat av realiseringsfasen är 

 ett uppdaterat kravdokument 

 en riskbedömning 

 arbetsresultat, testresultat, utvärderingar, dokumentation med mera. 
 
I slutet av fasen utvärderar beställaren resultaten efter följande utvärderingskriterier: 

 Arbetsresultatets kvalitet och innehåll. 

 Uppföljning av projektplanering. 
 
Beslut som kan fattas av beställaren: 

 Förbättra arbetsresultatet. 

 Byta angreppssätt. 

 Gå vidare till fas 5. 
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3.3.1.5 Överföra 
Överförandet av projektets resultat är så pass viktigt att det bör utgöra en egen fas i projektet, 
se figur 3.9. Själva överlämnandet av projektresultatet bör äga rum vid ett eller flera möten. 
 
 

 
 
 

 
Figur 3.9 Sista fasen och det är tid att lämna över projektet till beställaren/kunden. 

 
Beställaren/kunden ska inte bara godkänna projektets resultat i form av en lösning på 
problemet enligt de kriterier som ställts upp vid projektets start. Lösningen som projektet 
levererar ska prövas om den kan överföras och tillämpas, och � viktigast av allt � användas av 
beställaren/kunden. Ibland kan t.ex. investeringar i ny teknik eller utbildning vara nödvändigt 
för att lösningen ska kunna genomföras.  
 
Utvärdering av projektet 
Att utvärdera hur projektarbetet har förflutit är den enda möjligheten för en organisation att 
fortlöpande utveckla sitt projektkunnande. Syftet med utvärderingen är att göra erfarenheterna 
från projektet användbara. I utvärderingen fokuserar man på följande: 

 Projektdirektivet 

 Problemanalys 

 Val av lösning 

 Projektplaneringen 

 Projektorganisationen 

 Förankrandet av projektets syfte och mål 

 Möjligheten att förverkliga lösningen 

 Styrning och uppföljning under projektet 

 Måluppfyllelse 

 
Slutrapport 
Slutrapporten bör alltid inledas med en sammanfattning som innehåller en kort redogörelse av 
projektet. En slutrapport bör åtminstone innehålla följande: 

 Sammanfattning 

 Utvärdering av mål 

 Redovisning av kostnader 

 Erfarenheter från projektarbetet 

 Förslag till åtgärder och förbättringar 
 
 

Projektdirektiv Utforska Välja 
väg Planera Realisera Överföra 
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Avveckling av projektgruppen 
Avvecklingen av projektgruppen är lika viktig som förberedelserna inför projektstarten på 
grund av följande:  

 Gruppens arbete ska utvärderas, oavsett om projektet varit lyckat eller inte. 

 De enskilda medlemmarna ska slussas tillbaka till sina ordinarie arbeten. 

 Organisationen får plötsligt tillbaka en massa personal och behöver planera för detta. 

 Alla i gruppen kanske inte slutar samtidigt, och detta är något man måste ta hänsyn 
till. 

 När en grupp som arbetar tillsammans en längre tid ska skiljas åt uppstår ofta 
separationsångest. 

 
Projektledaren ska dessutom göra en enskild utvärdering och uppföljning med var och en av 
projektets medlemmar. Utvärderingen är viktig, inte bara för gruppen som sådan utan också 
för andra som kan dra lärdomar av de erfarenheter som gjorts i projektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat av fasen är  

 eventuell utbildning av användare 

 speciellt utvalda användare utnyttjar projektets resultat 

 en slutrapport. 

 
I slutet av fasen utvärderar beställaren resultaten efter följande utvärderingskriterier: 

 Är kunden/slutanvändarna och projektets intressenter nöjda? 

 Har målet nåtts? 

 Kan projektets resultat/lösning användas? 

 
Beslut som kan fattas av beställaren: 

 Avsluta projektet. 

 Förbättra underlaget. 
 
 
 
 

�Den organisation som vill utveckla 
arbetsformen projekt  

måste lägga stor vikt vid utvärderingen.� 
                           
 (Marttala och Karlsson, 1999, s 88) 
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3.4 Bygga, Bo och Förvalta för framtiden  
I en rapport från arbetsgruppen Kvalitet och effektivitet i bygg och förvaltningsprocessen 
inom Bygga, Bo och Förvalta för framtiden  Augusti 2002 utkom en rapport . Bygga Bo har 
fört dialogen mellan stat och näringslivet med siktet inställt på ett hållbar bygg- och 
fastighetssektor 25 år fram i tiden.  

3.4.1 Byggprocessen  
Mål inom förvaltningsprocessen kan leda till behov av förändringar som kan behöva 
genomföras i form av byggnadsverk, se figur 3.10. Innan byggprocessen startar har alltså ett 
byggbehov uppstått. Ett antal förutsättningar måste vara klargjorda för att kunna ta beslut om 
att gå vidare till nästa delprocess, utredning. Förutsättningen är att  

 en noggrann prövning skett av behovet, 

 tillämpliga aktiviteter genomförda och dokumenterade,  

 resurser och kompetens för nästkommande delprocess är säkerställda. 
 
Enligt en styrande rutin värderas att förutsättningarna är uppfyllda för att sedan fatta beslut 
om att gå vidare.  
 
Under utredningen sker en fördjupad beskrivning av verksamheten och de funktioner som 
ägaren/förvaltaren (användarna/nyttjarna) önskar få tillgodosedda. Byggherren ska utföra 
riskanalys och dokumentera dem avseende teknik, ekonomi och miljö. För detta krävs 
kompetens och resurser. Kontakterna med myndigheter från behovsprocessen fortsätter. 
Under utredningstiden inleds förberedelserna för planprocessen. Inom företaget tar man hjälp 
av omfattande stödjande rutiner (handböcker, manualer etc.) och aktuell styrande rutin som 
ligger till grund för beslut att starta delprocess produktbestämning.  
 
Det detaljerade programarbetet och planprocessen genomförs under produktbestämning. I 
denna delprocess är kravformuleringen viktig del, för att säkerställa de krav som framkommer 
i programarbetet och under planprocessen gällande funktion, ekonomi, kvalitet och miljö. 
Ställda krav bör vara mätbara det vill säga möjliga att följa upp.  
 
Efter beslut enligt styrande rutin att fortsätta till nästa delprocess, produktframställning, 
startar arbetet med projektering och produktion av byggnadsverket. Denna delprocess är 
indelad i ytterligare två processer beroende vilken entreprenadform som väljs. Med beslut från 
stödjande och styrande rutiner avslutas byggprocessen och förvaltningsprocessen startar med 
produktanvändning.  
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Figur 3.10 En kvalitets- och effektivitetsstyrd förvaltningsprocess 
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3.4.2 Trafikljus � ett gränssnitt 
Processbeskrivningen ovan visar att det finns ett klart gränssnitt, �trafikljus�, med krav på 
beslut efter styrande rutiner. För att skapa tillfredsställande underlag för beslut om att gå 
vidare är kravet att aktiviteter läggs så tidigt som möjligt i processkedjan.  
 
Innan man kan fatta beslut om att gå vidare från en delprocess till nästa måste resultatet från 
föregående delprocess redovisas och godkännas enligt styrande rutin. Den styrande rutinen 
ska även ange kraven för kompetenser och resurser för nästkommande delprocess, vilket ska 
beslutas om kraven befinns tillräckliga. Den eller de med befogenheten att fatta dessa beslut 
utses av ägaren/förvaltaren. Trafikljusens funktion illustreras schematiskt enligt figur 3.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3.11 Trafikljusens principiella utformning. 
 
Dessa styrande rutiner ska vara gemensamma. Till hjälp har sedan företag och organisationer 
har sina egna stödjande rutiner (handböcker, manualer, osv.). På övergripande nivå finns 
alltså de styrande rutiner som omfattar alla verksamheter, medan de stödjande utformas för att 
passa den verksamhet de ska stödja.  
 
För samtliga styrande rutiner ställs krav på analys och dokumentation av att aktiviteter för den 
genomförda delprocessen. Skillnaden finns inom produktframställning där det finns två 
styrande rutiner beroende på vilken entreprenadform som valts. Avslutningsvis hämtas ett 
citat från rapporten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föregående 
delprocess 

Nästkommande 
delprocess 

Stödjande 
rutiner 

�I samband med frågor om hur funktioner kan garanteras uttalades att krävande 

kunder är bra och att vi måste räkna med att �besöka� projekten efter 

färdigställande. Detta kan synas självklart men är tyvärr inte normalfallet idag. 

Uppföljningen ger ju inte bara möjligheter att säkerställa att kraven på olika 

funktioner är uppfyllda utan är också förutsättningen  

för en fungerande erfarenhetsåterföring�.  

                                                (Bygga, Bo och Förvalta för framtiden, 2003, s 26) 
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4 Empiri 
 
Med utgångspunkt från metodkapitlets beskrivning av tillvägagångssättet för datainsamling 
redovisas detta för dig under detta kapitel. Först beskrivs LKAB s projekthandbok för att 
därefter ge dig en bild av STS:s tanke. Vidare ges en sammanställning från intervjuerna av 
projektledare och projektchefer från ett brett urval. Slutligen har ett annat projekt inom 
LKAB beaktats med den anledningen att den angränsar till Kvast. 
 

4.1 Projekthandbok i LKAB 
Projekthandboken är ett styrande dokument och återfinns i LKAB:s verksamhetssystem 
V@L. Den är en förkortad version av projektmetodiken PPS � Praktisk Projektstyrning � en 
intern kurs som lämpar sig för anställda som ska arbeta i projekt.  
 
Som ett led i LKAB:s strävan att åstadkomma företagsgemensamma riktlinjer för arbete i 
projektform tillkom Projekthandboken, senast reviderad 2000. Projekthandboken är 
företagsgemensam och gäller för projekt av olika karaktär vilket gör att den inte tar upp 
detaljer. Avsikten är att respektive enhet eller avdelning, om behov föreligger, kan 
komplettera med egna riktlinjer som gäller specifikt för deras projektverksamhet.  
 
Projekthandbokens beskrivning av mål och syftet med arbete i projektform är följande: 

 

 
 

 
 

Syfte 
 Att stärka LKAB:s konkurrensförmåga 

 Att uppfylla LKAB:s och medarbetarnas förväntningar om 
ekonomi, produktivitet, arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, 
anställningstrygghet etc. 

 Att samordna, styra och optimera de personella, materiella och 
ekonomiska resurser som tas i anspråk för arbetet. 

 Att styra och begränsa tiden för genomförande av arbetet. 
 Att tillvarata medarbetarnas kunnande och erfarenhet. 

 Att ge medarbetarna möjlighet att utveckla sin förmåga att 
fungera effektivt i organisatoriskt rörliga och föränderliga 
situationer och att samarbeta i grupp. 

 Att uppnå rätt produkt till rätt kostnad och i rätt tid. 

Mål 
�Att vi inom LKAB skall få en gemensam syn på 

hur förändrings- och utvecklingsarbetet skall drivas 
från idé till genomförande� 

mailto:V@L.
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Idé Förstudie Förprojektering Projektering/ 
Anläggning Överlämnande Projektavslut 

 
Figur 4.1 Projektfasernas förlopp enligt projekthandboken. 

 
Projektfaserna presenteras i figur 4.1 ovan och beskrivs inledningsvis med att en idé 
uppkommer någonstans inom företaget där första steget är att utreda potentialen hos idén. 
Bedöms idén vara intressant utförs en förstudie vars syfte är att bedöma potentialen och ta 
fram tekniskt underlag. Förstudien drivs ofta i basorganisationen med resurser från andra 
enheter och avdelningar. Denna projektfas avslutas med en slutrapport.  
 
I vissa fall leder förstudien till ett preliminärt investeringsförslag som beskriver projektmål, 
projektets förutsättningar för genomförande och beskrivning av utredda alternativ. Nästa steg 
är att ta fram kompletterande tekniskt och ekonomiskt underlag vilket görs i form av en 
förprojektering.  
 
Visar det sig att ledningsgrupp godkänner preliminära investeringsförlaget är nästa steg att gå 
vidare till förprojektering. Syftet med förprojektering är att vid behov komplettera det 
tekniska underlaget. I denna projektfas tas även ekonomiskt underlag fram för att kunna 
upprätta ett definitivt investeringsunderlag. Målformuleringen uppdateras och preciseras. 
Projektfasen, förprojektering, avslutas med en slutrapport. I de fall förprojekteringens 
slutrapport utgör underlag för ett definitivt investeringsbeslut skall det innehålla lämpliga 
delar som sammanfattning, egentlig rapport med; bakgrund - nuläge, målsättning och utförda 
undersökningar. Underlaget ska även redovisa bland annat marknadsundersökning, 
lönsamhetskalkyl och tidplaner. Underlaget utgör beslut om godkännande för det definitiva 
investeringsförslaget. Beslut tas i ledningsgrupp, koncernledning eller av styrelsen.  
 
Efter beslut genomförs projektet enligt plan (projektering). Under projekteringen är kraven på 
målformulering, tid- och resursplanering samt kostnadsuppföljning höga. Efter projektets 
genomförandefas är det dags för överlämnande till driftansvariga som tar över ansvaret för 
objektet. Överlämnande fasen sker enligt plan och kan ske etappvis. Överlämnandet 
dokumenteras. 
 
Slutligen avslutas projektet och projektledningen upprättar en slutrapport som redovisas för 
styrgruppen för godkännande. Slutrapporten ska innehålla kommentarer till projektet, dess 
resultat inklusive efterkalkyl, för- och nackdelar och förslag på eventuella följdprojekt.  
 
Enligt projekthandboken och dokumentation i projekt är det viktigt att den funktionen 
fungerar. Detta för att ta tillvara erfarenheter i kommande projekt. Allmänt gäller att följande 
handlingar ska finnas: 

 Projektplan 
 Protokoll (styrgrupp-, projektgrupp-, referensgruppsmöten etc.) 
 Slutrapport 

 
Hos projektledningen skall en projektpärm finnas med planer, protokoll, rapporter och övrig 
dokumentation. Projekthandboken rekommenderar att projekt- och delprojektledare under 
projektets gång för projektdagbok där händelser noteras löpande. Detta för att underlätta 
utvärdering av projektet men även vid byte av projekt- eller delprojektledare.  
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Projektplan 
Projektledare upprättar projektplan vilken godkänns av styrgruppen. Planen ska beskriva  

 Bakgrund/projektidé 

 Målbeskrivning 

 Omfattning och avgränsningar 
 Projektorganisation 

 Ansvarsfördelning 

 Tidplan 

 Milstolpar och beslutspunkter 

 Riskanalys 

 Granskning 

 Kvalitetssäkring 

 Utbildning 

 Dokument- och ändringshantering 

 Informationsspridning 

 Överlämnande 

 Godkännande 

 Budget 

 Uppföljning 

 Projektavslut 

 
Inom projektorganisationen är projektledaren ansvarig för planeringen. Detta ansvar innebär 
att projektplaner upprättas och att uppföljning av arbetet sker enligt planerna.  
 
Planeringsarbetet ska börja så tidigt som möjligt, så att man snabbt får grepp om projektet och 
kan ange mål och delmål samt identifiera kritiska punkter och trånga sektioner.  
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4.2 Intervju om STS 
Inom avdelningen för anläggningsprojekt är STS relativt nytt och av den anledningen 
kontaktades personerna bakom den styrande rutinen. Inför mötet med Anders Lundgren chef 
för TA och Elias Norojärvi chef för projektsamordning inom TA, skickades en 
sammanställning på frågor som vi önskade diskutera, se bilaga 2. Nedan följer en 
sammanfattning från mötet 27 februari 2005. 

4.2.1 Bakgrund till STS 
I början av 2004 var marknadsutvecklingen gynnsam och detta på grund av Kina. För att 
säkerställa och bibehålla marknadspositionen kom önskemål om investeringar på totalt 22 
miljarder kronor. 10 miljarder av dessa har under 1½ år beslutats. Återstående 12 miljarder 
kvarstår vilket innefattar bl a en huvudnivå under jord i Malmberget.  
 
För att säkerställa beslutsunderlag inför investeringsbeslutet gjordes ett STS som stöd för 
projektchefer och projektledare. Tanken med ett STS väcktes när NCC ville att LKAB skulle 
skriva under ett STS för nytt pelletsverk (MK3) i Malmberget.  
 
Viktiga parametrar i STS är Tid, Funktion, Ekonomi med rätt förutsättningar. Målet med STS 
är att säkerställa rätt förutsättningar med god kvalitet inför investeringsbeslut. 
 
Introduktionen av STS skedde på ledningsgruppsnivå samt på enhetsträffar. STS skickades 
också ut via mail och tanken var att inte ge ut en färdig bearbetad version, utan få feedback 
och kommentarer från avdelningen. Allt för att få en så bra utveckling som möjligt av STS. 

4.2.2 Funktion 
FoU utvecklar idéfasen inom främst process- och produktutveckling. De levererar en grov 
utredning med ett antal olika alternativ. Därefter går det vidare till förstudien där 
projektavdelningen tar vid. Det händer att FoU även fortsätter sitt arbete i förstudien. FoU 
finns i dag inom Teknik och Affärsutveckling. 
 
Avdelningen Forskning och Utveckling (FoU) har under idéstudien utredningsansvaret och tar 
hjälp av resurser från TA. Resultatet av idéstudien sammanfattas i en rapport, som utgör 
underlag för en förstudie. TA kräver att ta ansvar för projektet absolut senast inför 
förprojekteringen, eftersom en beslutad investering leder till ett anläggningsprojekt som 
genomförs med TA som ansvarig.  
 
Mallen till STS ser lika ut för alla projekt. Eftersom investeringsbeslutet grundar sig på STS 
gäller det även för delprojekt som tilldelats pengar i större projekt. Standardgrejer, som gjorts 
tidigare, kan startas i förprojekteringen och �hoppa över� idé/förstudie men ett STS skall ändå 
fyllas i trots att man inte genomför första faserna. Till 90 % genomförs faserna 
förstudie/förprojektering gemensamt. 
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4.2.3 Hantering 
STS fylls i av projektledare, projektchef och behörig chef med hjälp av stödfrågorna. I 
dagsläget är inte beställaren med och skriver under STS. Under intervjun framförde forskarna 
förslag om att även beställaren borde vara med och skriva under STS. Detta förslag tyckte 
Anders var bra och till nästa version av STS ska beställaren finnas med.  

4.2.4 Referens 
STS är ifyllt för några större och mindre projekt t ex KK4 i Kiruna, SILA i Narvik, 
Dammarna i Malmberget och Inomhusmiljö i Malmberget. Cirka 10 stycken STS är ifyllda i 
dagsläget.  

4.2.5 Framtiden 
STS är ett kvalitetssäkrat dokument med fokus på Tid, Funktion, Ekonomi. 
Utvecklingsmöjligheterna för STS fås delvis från MK3 projektet men STS ska också vara ett 
levande dokument under ständig förändring och förbättring. 

4.3 Intervjuernas resultat 
Innan respondenterna kontaktades skickades ett brev till samtliga inom avdelningen för 
anläggningsprojekt (TA), se bilaga 3. Nedan redovisas en sammanställning från intervjuerna 
som genomfördes mellan 28 april och 10 maj. Svaren följer bilaga 4 �underlaget för intervju� 
som skickades ut i förväg. Vid intervjutillfället presenterades inledningsvis ett par bilder om 
examensarbetet och kommentarer till bilderna finns redovisade i bilaga 5. I samma bilaga 
följer även intervjuguiden som använts under intervjuerna.  

4.3.1 Projekthandboken 
På frågan om Projekthandboken ger ett bra stöd i projektarbetet, svarar åtta av tio att den ger 
ett bra stöd, medan två stycken tycker att den inte ger ett bra stöd. Projekthandboken kan 
upplevas lite statisk och generell, vilket leder till att de flesta söker sitt stöd i PPS-pärmen. 
PPS står för praktisk projektstyrning och är en utbildning för anställda som skall arbeta i 
projekt och gick årligen fram till för några år sedan. Brister med Projekthandboken är att den 
inte är reviderad sedan 2000 och inte heller kopplad till övriga databaser för projektarbete.  
 
Samtliga respondenter ser behovet i att projekthandboken revideras utifrån dagens 
projektsituation. Med en reviderad projekthandbok som blir mer användarvänlig inkluderad 
med beskrivning av ett verkligt projekt kommer projekthandboken att bli ett suveränt verktyg. 
Om alla arbetar på samma sätt upplevs trygghet för projektmedlemmarna som ofta ingår i 
flera projekt. Projektmedlemmarna blir trygga, lugna och behöver inte uppfinna nya saker om 
det finns tydlig projekthandbok I en framtid borde man kunna koppla projekthandboken till 
STS.  

4.3.2 Intressenter i projekt 
Intressenter är en individ som på något sätt påverkas av eller drar nytta av projektet. 
Intressenter återfinns både inom och utanför den egna organisationen (t.ex. chefer inom 
organisationen, beställare/uppdragsgivare, externa grupper, underleverantörer) 
 
På frågan om intressenterna vill och kan komma med i projektens tidiga faser, svarar samtliga 
respondenter att intressenterna både vill och får komma in tidigt i projektprocessen. Det finns 
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dock ett dilemma, det är tidsbrist och resurser. Intressenterna går ofta skiftgång och företaget 
har svårt att ersätta de ordinarie personer med vikarier, vilket gör att intressenterna inte kan 
delta i projektet i den utsträckning de borde. Intressenterna bidrar ofta till positivt och bra 
engagemang. 
 
Att ta hjälp av intressenter är väldigt projektspecifikt. I vissa projekt bör intressenterna 
komma in tidigt i andra lite senare osv. Det är också bra att man försöker ha små grupper från 
intressenterna för att mötena skall bli så effektiva som möjligt. Intressenterna kan utse någon 
eller några som kommer på mötena.  
 
Uppfattningen och åsikten om när intressenterna ska engageras i projekt, upplevdes lite olika 
enligt respondenterna. Under idé- och förstudien kan det upplevas för intressenterna från 
verksamheten att det inte ser tydligt vad målet är och att det är för tekniskt inriktat. De flesta 
tycker att det är svårt att få med intressenter i början än i senare del av projektet. I en del 
projekt genomförs inte de två inledande projektfaserna vilket gör att när intressenterna 
engageras är det för sent att förändra. Orsaken till att projektet inte genomfört två första 
faserna kan exempelvis bero på att liknande uppdrag genomförts tidigare.  
 
Under intervjuerna framkom det även att idé- och förstudien genomförs av resurser från 
Forskning och Utvecklingsavdelningen. Anläggningsprojekt tar vid när projektet övergår till 
förprojektering till färdig anläggning.  
 
För att få närmare kontakt med intressenterna i verksamheten kom förslaget att 
linjeorganisationen utser projektingenjörer som kan ge mer tid för projekten ute i 
verksamheten och därmed avlasta exempelvis produktionsteknikerna. Samtliga respondenter 
tycker också att kunskapen tas till vara från intressenterna på ett bra sätt.  

4.3.3 Starttillstånd 
Nio av tio respondenter känner till STS. Gemensamt för dessa är att de anser att STS kommer 
in lite för sent i projektprocessen. Samtliga personer tycker dock att det är bra med en 
�checklista� kontrollpunkter, för att få koll på projektet med avseende på tid, kostnad och 
funktion. Introduktionen av STS tycker också samtliga att det kunde ha genomförts på bättre 
sätt. Utbildning och en genomgång av STS hade varit bra.  
 
Under intervjuerna framkommer det att STS egentligen fylls i efter investeringsbeslutet. 
Projektet har med andra ord fått investeringspengar för att starta projekteringen 
(genomförandet) men väntar på att STS ska bli godkänt. Detta innebär att när 
investeringsbeslutet är godkänt är pengarna låsta för uppdraget. Är det inte okej i projektets 
tidigare faser blir det en ny förstudie igen istället för att göra kompletteringar.  
 
Av tio respondenter hade två projektchefer och en projektledare fyllt i STS. Upplevelsen var 
att den fångat det mesta och har överseende att det är svårt att beakta tekniska detaljer inom 
bland annat el och mekanik. De ansåg också att STS är betydelsefull och en bra checklista.  

4.3.4 Projektfaserna 
På frågan om man ser tydliga gränser mellan faserna idéstudie, förstudie och förprojektering 
svarade nio av tio att med hjälp av slutrapporterna ser man tydliga gränser, se figur 4.2. I 
slutrapporten ska det finnas ekonomiska gränser:  
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 Idéstudien = lösa pengar +/- 30 % noggrannhet.  
 Förstudien = ekonomisk noggrannhet 1-2 förslag, alternativt ett nollresultat +/- 25% 

noggrannhet.  
 Förprojektering = så bra man kan, kan ta hjälp +/- 10% noggrannhet. 
 
 

Jag ser tydliga gränser mellan idé, förstudie och 
förprojektering
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Figur 4.2 Av 10 intervjuade var svaret om tydliga gränser övervägande överens om detta. 
 
Det händer dock att det kan dröja med slutrapporten eftersom projektet redan börjat med en 
ny fas. Det är dock svårt att sätta gränser med tydliga ramar i faserna. Faser flyter ihop det är 
inte konkretiserat vad man ska komma fram till i varje fas. Orsaken till detta kan bero på 
projektets storlek och komplexitet.  
 
Respondenterna tyckte också att innan idéstudien kan starta måste det finnas en 
uppdragsbeskrivning som ska vara tydlig med bland annat bakgrund, problem och vad 
beställaren vill ha utfört. Våga säga NEJ! i uppgång. Är du beredd att satsa och var då beredd 
på att säga nej till annat. Projektledaren är inte ansvarig för vägen utan det är 
beslutsunderlaget som ligger till grund! 
 
Den projektplan som följer projektet ska också vara uppdaterad och aktuell. Projektplanen tar 
in förändringar och blir ny för varje fas. Projektplanen blir en beställning mot beställaren och 
utgör ett viktigt dokument.  

4.3.5 Kvalitetssäkrat dokument 
På frågan hur projektledare och projektchefer får information om vad som hänt tidigare i 
projektet om man kommer in mitt i förprojekteringen, svarade samtliga att information erhålls 
via slutrapporterna och projektplanen. Databasen för projektdokument används för att läsa 
korrespondens, protokoll och rapporter. Det framkom även att det är viktigt för 
projektledarens egen skull att man själv granskar de ekonomiska beräkningarna som finns i 
projektet sedan tidigare. De flesta besöker och intervjuar personer som varit med en längre 
tid. Vanliga informationsmöten fungerar också. Allt hänger på hur du är som person! Samtliga 
respondenter ser behovet att ett kvalitetssäkrat dokument kan vara till nytta för 
projektprocessen, se figur 4.3.  
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Jag upplever att det finns behov av ett 
kvalitetssäkrat dokument mellan projektfaserna
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Figur 4.3 Behovet av ett kvalitetssäkrat dokument mellan projektfaserna framkommer tydligt. 
 
Det framkom många förslag på innehållet i ett kvalitetssäkrat dokument vilket figur 4.4 nedan 
redovisar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4 Förslag på vad kvalitetssäkrat dokument kan innehålla som framkom under 
intervjuerna med projektledare och projektchefer. 

�kan vara stöd för Startillståndet� 

�mål i varje fas� 

�varje unikt kvalitetssäkrat dokument redovisar funktion (vad som åstadkommit), 
tid (hur lång tid det tagit) och ekonomi (hur mycket det kostat)� 

�kan innefatta stödfrågorna ur Startillståndet � som hanterar avvikelserna från 
varje unikt kvalitetssäkrat dokument� 

�riskanalyser i respektive kvalitetssäkrat dokument� 

�kan visa att projektet nått dit beställaren vill� 

�gör att man snabbt kommer in i projektet tack vare checkpunkterna� 

�kan vara kopplad till slutrapporten� 

�kan i en framtid vara en del av STS, som ett �mini STS�. 

�bör vara anpassad för olika projekt så det passar alla typer av projekt� 

�alla rapporter och protokoll bör vara spårbara� 

�kan utgöra checklista för att allt är med för de aktuella projektfaserna� 

�kan finnas med i databasen� 

�utgör dokumenterade avstämningspunkter� 

�ska vara anpassat och relevant� 

�inte vara för byråkratisk� 
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Ytterligare förslag var att kvalitetssäkrat dokument kunde innehålla: 

 Rollbeskrivning(organisation utifrån)  
 mätbara mål,  
 omfattning av projektet,  
 avgränsningar,  
 säkra delleveranser = kontrollplan, avvikelser,  
 hur projektet ska avslutas,  
 kontrollera att allt levererats,  
 dimensionerande data.  
 Hur säkras idrifttagning � besiktar och tar i drift dokumentationen.  

4.4 Observation Startillstånd NCC/LKAB 
I slutfasen av examensarbetet, den 18 maj, fick forskarna möjligheten att vara med när ett 
starttillstånd från NCC Construction Sverige AB skulle fyllas i. Projektet heter Avsänkning 
Malmberget M1250 och genomförs i delad entreprenad/partnering.  
 
Göran Landgren, Vice VD för NCC Construction Sverige AB, gick igenom kontrollområdena 
tillsammans med projektchefen Håkan Melander från samma företag. Medverkande var 
dessutom Thomas Stenvall, Chef tung industri NCC Luleå, Jan-Olov Lampinen, Affärschef 
NCC Construction och arbetsledare Magnus Spett NCC. Från LKAB:s sida deltog Anders 
Lundgren cTA, Thomas Johansson projektchef för M1250. 
 
NCCs Startillstånd är en egen checklista och syftet med detta möte var att säkerställa ett antal 
kontrollområden. NCCs starttillstånd har syftet att ge stöd till projektet och dess medlemmar. 
Det är inte upphov till att kontrollera utan hjälpa till att ha ordning och reda. I komplicerade 
projekt flyttas rätten att besluta upp till VD-nivå.  
 
LKAB redogjorde bakgrunden till detta projekt och varför man valt NCC som 
samarbetspartner. NCC (Göran Landgren) redogjorde varför NCC har ett starttillstånd.  
 
Göran förklarade att platschefen har stort mandat och starttillståndet ska fungera som ett stöd i 
början av ett projekt. Göran nämnde att en av det viktigaste kontrollområdena är 
organisationen. 
 
Andra kontrollpunkter som diskuterades var:  
 
Planering 

 Ekonomi 
 Betalning 
 Betalnings säkerhet 
 Plan för redovisning 
 Risk 
 Vilka möjligheter finns 
 Produktionskalkyl 

 



 
 - Empiri - 
 
 
 

 
 
48 

Diskussionen var öppenhjärtigt och lättsam. Göran Landgren frågade hur personalen som 
arbetar med drivningen under jord uppfattar saker och ting. Både LKAB och NCC berättar att 
personalen är nöjda och arbetet flyter på bra.  
 
Under mötet tryckte man extra hårt på att organisationen måste vara tydliga och i så god tid 
som möjligt �flagga� för vad som kan hända och vad som håller på att hända. 
 
Diskussionen fortsatte mellan Vice VD Göran Landgren och Platschef Håkan Melander och 
Thomas Stenvall om bland annat ordning och reda, leveranser, tidsplan, ekonomi. 
 
Efter ett tre timmar långt intressant möte fick deltagarna bevittna när Vice VD Göran 
Landgren skrev på NCCs starttillstånd. Därmed fick NCC och LKAB klartecken från NCC 
ledning att projektet avsänkning Malmberget M 1250 kan fortskrida. 

4.5 TRENA � ett angränsade projekt på LKAB 
Här redovisas en sammanfattning från mötet med Per-Erik Jönsson, projektledare, som 
genomfördes 15 mars 2006.  
 
TRENA betyder Tekniska Regler Enligt �New Approach� och grundar sig på anpassning till 
gällande EU-lagstiftning. Bilaga 6 presenterar en översiktlig bild över Trena-projektet. Trena 
har arbetat med att ta fram uppdragsbeskrivning av flertalet orsaker bland annat för att 
dokumentet ska hålla ihop kundkravet, kvalitetssystemet kräver spårbarhet och anpassning till 
ISO 10006:2003.  
 
Projektet beskriver in- och utleveranser i olika projektfaser. Inleveranser (dokumentation) är 
uppdragsbeskrivning, förstudier, etc. Dessa dokument är t.ex kravspecifikationer för 
upphandling, ritningar, bruksanvisningar, minnesanteckningar och protokoll. Utleveranser 
(dokumentation) är tillverkningsdokumentation, montagedokument, test och idrifttagning, 
CE-märkning och drift och underhålls dokument. 
 
Trena-projektet framhåller att projektprocessen kräver granskning där uppdragsbeskrivningen 
är en kvalitetssäkrad dokumentleverans. 
 
Under mötet med projektledaren Per-Erik Jönsson, Malmberget, framkom det att projektet 
fokuserat på delarna omkring projektprocessen och inte vad som krävs inom 
projektprocessen. Projektprocessen och länkarna mot beställarrollen med avleveranser från 
projektet lämnas.  
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5 Diskussion & Slutsats  
 
Detta kapitel innehåller diskussion och slutsats av det utförda arbetet. Vårt lösningsförslag 
presenteras utifrån examensarbetets syfte som var att ta fram grundförutsättningar som ska 
ingå och levereras för faserna idé, förstudie och förprojektering. Detta för att minska 
informationsförluster i fasväxlingarna under projektets tidiga skeden. Vår vision om att 
utveckla vårt lösningsförslag presenteras och kapitlet avslutas med rekommendation om 
fortsatt arbete. 
 

5.1 Högt tempo i LKAB:s projekt 
Tempot är högt på LKAB. Produkterna ska levereras och byggkranarna sträcker sig högt upp i 
skyn för att bygga nya anläggningar. Allt för att leva upp till den enorma efterfrågan på 
LKAB:s produkter. Att leverera rätt produkt, till rätt pris och till rätt kvalité är högsta 
prioritet. Kinas efterfrågan av stål gynnar LKAB som får ha Europa för sig själv och sälja sina 
produkter till den så kallade hemmamarknaden.  
 
Arbetsbelastningen och arbetstempot är högt i en organisation som i dagsläget arbetar både 
med korta tidplaner och flera pågående projekt i stor eller liten omfattning. Från intervjuernas 
resultat finns behov av en kvalitetssäkring i projektprocessen för projekt inom LKAB. Då 
fokus sätts på att starta projekt för att tillmötesgå kundernas krav hinner man inte med att se 
över rutiner och arbetssätt. Man arbetar som man tidigare gjort vilket kan vara olika för olika 
projektledare. Med en tydlig rutin som talar om i ett inledande skede vad målet är för 
respektive projektfas ger detta ett bra stöd och trygghet för projektarbetet. Mellan 
projektfaserna kan man även använda resurser från kvalitetsavdelningen för att genomföra 
delrevisioner i projekt för att med andra ögon mäta projektets prestationer.  

5.2 Återblick till syftet av arbetet 
Syftet med examensarbetet är att minska informationsförlusten mellan projektfaserna. Vilka 
grundförutsättningar som ska ingå och levereras för faserna idé, förstudie och förprojektering? 
Genom ett kvalitetssäkrat dokument mellan faserna kan STS kvalitetssäkras. Enligt ISO 
10006:2003 beskrivs ledningens ansvar att fastlägga, förstå och hantera samverkande 
processer som ett system som medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina 
mål. Projektorganisationen bör säkerställa att ändamålsenliga kommunikationsprocesser 
fastställs och att information utväxlas såväl mellan projektets processer som mellan projekt, 
andra relevanta projekt och ursprungsorganisationen. Ett projekt är unikt i sig med uppgift att 
utföra ett uppdrag från beställaren. Man bör även ha undersökt under projektfaserna om 
projektet inverkar på ett angränsande projekt. Ett projekt i pågående drift kan störa 
produktionen vilket ska undersökas under projektets gång hur denna inverkan kan begränsas.  
 
Inledningskapitlet beskriver intressenter för LKAB. Ett kvalitetssäkrat dokument berör 
projektorganisationen men även avdelningar för andra områden. Implementering av en ny 
rutin där faktorer som ekonomi, teknik och kvalitet ingår, innebär att kvalitetssäkrade 
dokument ska anpassas för att integreras i projektprocessen.  
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5.3 Reflektion till delar av teorin 
Rapporten från Bygga Bo och Förvalta för framtiden beskriver styrande rutiner mellan 
växlingarna i byggprocessen. Trots att rapporten är för bygg och fastighetssektorns 
intressenter finns kopplingar till examensarbetet. Motiveringen till att ta med delar ur denna 
rapport är att byggprocessen kan associeras med projektprocessen inom LKAB. 
Kvalitetssäkrade dokument kopplas till rapportens styrande rutiner mellan delprocesserna, det 
vill säga fasväxlingarna. Ska företag introducera ny rutin är det en fördel att i första skede 
utföra omvärldsanalys och ta reda på hur andra arbetar med metoder för styrande rutiner. 
Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt.  
 
Projektboken � metod och styrning i projekt ger en generell och pedagogisk bild över ett 
projekts olika delar, från början till slut. Litteraturen ger en bra bild som även till stora delar 
kan tillämpas inom LKAB. Nackdelen är att litteraturen inte beaktar tekniska delar men det 
ger en beskrivning av vilket resultat som förväntas av projektgruppen och projektledaren. 
Beställaren har en avgörande roll i varje slutskede för respektive projektfas. Det är beställaren 
som tar beslutet om projektets nästa steg. Med ett kvalitetssäkrat dokument inom LKAB vill 
vi tydliggöra beställarens roll i projekt. Beställaren har ett uppdrag som han/hon vill ha utfört 
för att tillgodose slutanvändarnas/kunden behov. Spindeln i detta nät är projektledaren som 
utför detta uppdrag utefter beställarens uppdragsbeskrivning. Det är således beställaren som 
äger projektet och inte projektledaren. När projektet ska lämnas över till 
slutanvändarna/kunden är det beställaren som utför detta och därmed är projektet i drift.  

5.4 Diskussion kring empiri 
LKAB:s projekthandbok är generell och behöver revideras för dagens situation. Den talar om 
på ett övergripande sätt hur idén förvandlas till en lösning som sedan genomförs och 
avslutningsvis lämnas över till kund/slutanvändare. Projektplanen är ett betydelsefullt 
dokument som utgör planeringen för projektet. Planeringsarbetet i projekt ska börja så tidigt 
som möjligt, så att man snabbt får grepp om projektet och kan ange mål och delmål samt 
identifiera kritiska punkter och trånga sektioner. Med det enorma antalet konsulter i projekten 
är det viktigt att dessa konsulter förstår hur LKAB arbetar i projekt.  
 
Under intervjuerna har det framkommit bra information om projektarbete och om 
intressenters engagemang i projekten. Det skiljer sig från olika projekt när intressenterna 
engageras i projekten men vi poängterar att det trots allt är vikigt att ha med intressenterna så 
tidigt som möjligt. Motiveringen till att ha med intressenter tidigt är för att dessa personer ska 
arbeta med lösningen när den är överlämnad. Under intervjuerna framkom det att det i början 
kan vara för tekniskt och inte konkret för intressenterna att förstå. Med det anser vi att man 
måste vara extra tydlig och beskriva på ett sådant sätt så att alla förstår.  
 
Kontrollområdena och stödfrågorna för Startillståndet för anläggningsprojekt innefattar inte 
examensarbetet. Det har fyllts i ett tiotal starttillstånd innan vi började vår forskning och vi 
har inte varit med i ett skarpt läge. En typ av observation genomfördes i samband med att 
NCC:s Vice VD Göran Landgren skulle skriva under starttillstånd för fortsatt drivning under 
jord i Malmberget. Det var mycket givande och intressant att följa den öppna diskussionen. Vi 
uppfattade att det inte handlade om att kontrollera om projektorganisationen skötte sina 
åtaganden utan mer hur klimatet och arbetet flöt i projektet. Hur hanterades förbättringar och 
hur upplevdes den veckolånga skiftgången, var några av frågorna från Vice VD Göran 
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Landgren. Samtliga, både från LKAB och NCC, berättade, förklarade och noterade saker som 
skulle tas upp i projektet. Partneringformen som arbetssätt uppbringar till öppen ekonomi och 
insyn i varandras projektorganisationer. Detta medför att man har förtroende för varandra för 
att tillsammans genomföra projektet.  

5.5 CPL (Check Point List) 
Vårt förslag på lösning är att införa Check Point List, unikt för respektive fasväxling, som ett 
kvalitetssäkrat dokument med övergripande information.  

 CPL medför att informationsförlusten mellan faserna minskas.  
 Varje enskilt CPL har sina unika mål för att ge de rätta grundförutsättningar för 

nästkommande fas.  
 CPL ska vara enkel och lätthanterligt dokument där alla beslut och viktiga grunddata 

är spårbara.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Idè Förstudie Förprojektering Projektering/Anläggning 

 
 
 
 
 

 
 

Figur 5.1 CPL införs som ett kvalitetssäkrat dokument unikt för respektive fas.  
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Beställarrollen är av stor betydelse eftersom beställaren är den som äger projektet. Innan 
idéstudien kan starta ska beställaren arbeta fram en uppdragsbeskrivning, Denna 
uppdragsbeskrivning ska vara tydligt, realistiskt och vägledande för projektet. 
Uppdragsbeskrivningen ska åtminstone innefatta följande punkter: 

 Bakgrund  
 Problem 
 Vision 
 Avgränsning 
 Sluttidpunkt 
 Resurser 
 Kriterier 
 Samarbetspartners 
 Uppdragsgivare 

 
Beslutet för projektets nästa steg tas av beställaren. 
 
CPL Ready 
Målet och resultatet i idéstudien är de grundförutsättningar som ligger som fasta rubriker för 
CPL Ready. All information som ges i detta CPL ska kunna spåras. Alternativbeskrivning i 
tabellen är ett exempel på hur det kan se ut.  
 
 
 CPL Ready 
 

PROJEKTMÅL Alt 1 Alt 2 Alt 3 
Funktion: Ok Ok Inte full-

ständigt 
Tid: Saknas 3 mån 6 mån 
Ekonomi: 16 Mkr 8 Mkr 15 Mkr 
Noggrannhet  30 %  30 %  30 % 
 
Projekt information  
 Vad som åstadkommits? 
 Hur lång tid det har tagit? 
 Hur mycket har det kostat? 

 
 

 Problemanalys med bakgrund, 
kund/slutanvändare, syfte, 
projektorganisation med hjälp av 
stödjande rutiner. 

 Riskbedömning (riskanalys) 
 Bedömning av genomförbarhet 
 Checklista �är allt med� 

 
 

Beställarrollen i CPL Ready 
 Utvärdera problemanalys, kvalitet 

och innehåll. 
 Möjlighet att lyckas. 
 Är krav på kompetens och resurs 

tillräcklig för nästa projektfas. 
 
 
 

Beslut av beställaren 
 Avbryta 
 Förbättra 
 Byt angreppssätt 
 Ok! gå vidare till nästa fas 
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CPL Steady 
Målet och resultatet med förstudien är de grundförutsättningar som ligger som fasta rubriker 
för CPL Steady. All information som ges i detta CPL ska kunna spåras. 
Alternativbeskrivningens ekonomiska noggrannhet förfinas i tabellen och det är ett exempel 
på hur det kan se ut. 
 
 
 CPL Steady  
 

PROJEKTMÅL Alt 1 Alt 2 Alt 3 
Funktion: Ok Ok Ok 
Tid: 12 mån 5 mån 2 mån 
Ekonomi: 12 Mkr 8 Mkr 15 Mkr 
Noggrannhet  20 %  20 %  20 % 
 Förkasta Förkasta  
 
Projekt information  
 Vad som åstadkommits? 
 Hur lång tid det har tagit? 
 Hur mycket har det kostat? 
 
 
 Lösningsförslag (ska vara en 

rekommendation) 
 Riskbedömning (riskanalys) 
 Preliminär tids- och kostnadsplan 
 Rollbeskrivning 
 Avgränsningar 
 Checklista �är allt med� 

 
 
 
 

Beställarrollen i CPL Steady 
 Utvärdera lösningsförslag, kvalitet 

och innehåll. 
 Möjlighet att realisera den valda 

lösningen. 
 Kan kund och intressenterna enas 

om denna lösning. 
 Är krav på kompetens och resurs 

tillräcklig för nästa projektfas. 
 
Beslut av beställaren 

 Avbryta 
 Förbättra 
 Byta angreppssätt 
 Ok! gå vidare till nästa fas 
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CPL GO! 
Målet och resultatet med förprojektering är de grundförutsättningar som ligger som fasta 
rubriker för CPL GO! All information som ges i detta CPL ska kunna spåras. 
Alternativbeskrivningens ekonomiska noggrannhet förfinas ytterligare i tabellen och det är ett 
exempel på hur det kan se ut. 
 
 
 CPL GO! 

 
PROJEKTMÅL Alt 1 Alt 2 Alt 3 
Funktion: Ok Ok Ok 
Tid: 12 mån 5 mån 2 mån 
Ekonomi: 12 Mkr 8 Mkr 12 Mkr 
Noggrannhet  20 %  20 %  10 % 
 Förkasta Förkasta  
 
Information  
 Vad som åstadkommits? 
 Hur lång tid det har tagit? 
 Hur mycket har det kostat? 
 
 Detaljerat kravdokument 
 Dimensionerande data 
 Hur säkras idrifttagning 
 Riskbedömning (riskanalys) 
 Komplett plan för realiserandet, 

med tidplan budget och 
resursbehov 

 Bedömning av genomförbarhet 
 Rollbeskrivning 
 Checklista �är allt med� 
 

 
 

Beställarrollen i CPL GO! 
 Utvärdera kravdokument kvalitet 

och innehåll. 
 Möjlighet att lyckas. 
 Projektets stabilitet 
 Är planen rimlig med avseende på 

tid, budget och resursbehov. 
 
 
 
Beslut av beställaren 

 Avbryta 
 Förbättra 
 Byta angreppssätt 
 Ok! gå vidare till nästa fas 
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5.6 Hur kan CPL fungera? 
Mål och syfte för de olika projektfaserna är olika för i vilken fas projektet befinner sig i. Det 
är av betydelse att informationen, vid fasväxling, följer med för att underlätta för 
projektledaren och projektets medlemmar i kommande skede. Detta sparar tid istället för att 
vid senare skede under projektet gå tillbaka och söka efter information. Det är inte ovanligt att 
ett projekt har olika projektledare samt att organisationen förändras. Detta gör att den 
grundläggande informationen i alla faser måste vara enkla att spåra.  
 
CPL kan ingå som avleveranserna till beställaren som bilagan om Trena-projektet visar. 
Slutsatsen från detta innebär att CPL kan vara till hjälp med en kvalitetssäkring inom 
projektprocessen och att beställarrollen får kontinuerlig avstämning med projektledningen. 
 
Det kan finnas risk med att fylla i STS först efter förprojekteringen, då ett projekt redan 
hunnit långt. Många fel och missförstånd kan uppstå under projektfaserna och massor av 
dyrbar tid kommer att tas i bruk för att rätta till dessa fel. Eftersom beställaren inte finns med 
som delansvarig för STS tappar man lite av styrningen. En Check Point List kan bli ett 
kvalitetssäkrat dokument med unika förutsättningar för varje fas som resulterar i att STS blir 
enkel att fylla i och med det kvalitetssäkras.  

5.7 Förslag på fortsatt arbetet  
STS har idag större tilltro än möjligtvis i introduktionsskedet i november 2005. Under arbetet 
med CPL har en tanke väckts i organisationen och även tanken med STS har upprepade 
gånger förklarats av forskarna. Nedan följer förslag utifrån figur 5.2, likt en vision, på fortsatt 
arbete med att utveckla CPL.  
 
På kort sikt är förväntningarna att CPL blir förankrat på ett sådant sätt att alla förstår syftet 
med kvalitetssäkringen av STS. Därefter blir modellen accepterad och genom utvärderingar 
ständigt förbättras. 
 
Förväntningarna på lång sikt är att CPL utvecklas efter att blivit accepterad och inarbetat 
inom LKAB. Nästa steg blir då att införa indikationer av grönt och rött ljus. Ett godkänt CPL 
erhåller grönt ljus.  
 
Befintliga STS får en ny layout där checklistan är uppdelad i tre avsnitt: ide, förstudie och 
förprojektering inför investeringsbeslutet. Varje CPL för respektive fasväxling har 
indikationer av grönt och rött ljus. Så länge CPL har rött ljus är inte heller projektfasens 
avsnitt godkänd i STS. Efter att CPL blivit godkänt är nästa steg att börja fylla i STS. På detta 
sätt garanterar man att projektfaserna är kvalitetssäkrade. Se beskrivningen i figur 5.2. 
 
På längre sikt är visionen att med hjälp IT-stöd kunna spåra röda och gröna ljus för att 
upptäcka flaskhalsar och utveckla handlingsplan för åtgärder.  
 
 
 
 
 
 



 
 - Diskussion & Slutsats - 
 
 
 

 
 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2 Vision om att införa grönt/rött ljus som styrning av projekt. STS blir efter 
respektive fas och godkänd CPL delvis ifylld. 

 

5.8 Förslag till fortsatt examensarbete 
 Utarbeta en uppdragsbeskrivning för att skapa bästa förutsättningar för projektet.  

 Vilka grunddata och grundförutsättningar ska CPL innehålla för resterande av 
projektfaserna 

 Idag finns Starttillståndet inför projekteringsfasen. Finns anledning att ha ett 
Startillstånd för överlämnande av projektet till beställaren som lämnar vidare till 
kunden/slutanvändaren. 
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Åtta principerna Beskrivning 
Kundfokus För projektets framgång är det nödvändigt att tillfredsställa kundens 

och övriga intressenters krav. Kraven bör vara klarlagda så att alla 
processer fokuseras på dem och är i stånd till att uppfylla dem.  
 
Projektmålen bör beakta kundens och övriga intressenters behov och 
förväntningar. Dessa mål bör dokumenteras i projektplanen och bör 
specificera vad som ska uppnås (uttryckt i termer av tid, kostnad och 
produktkvalitet) samt vad som skall mätas.  
 
Överenskommelser med intressenter bör dokumenteras. 
 
Bevakning av förändringar i intressenternas krav, inklusive 
ytterligare krav från nya intressenter som tillkommer i projektet efter 
att de har startat, bör fortsätta under hela projektet.  
 

Ledarskap Ledare bör skapa och bibehålla den inre miljö vari personalen kan 
engageras helt för att uppnå organisationens mål.  
 
En projektledare bör utses så tidigt som möjligt. Projektledaren 
säkerställer att projektets kvalitetsledningssystem utarbetas, införs 
och upprätthålls.  
 

Medarbetarnas 
engagemang 

Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. I 
projektorganisationen bör medarbetare ha väldefinierat ansvar och 
väldefinierade befogenheter för sitt deltagande i projektet.  
 
För att förbättra projektorganisationernas prestationer bör lämpliga 
verktyg, tekniker och metoder tillhandahållas till medarbetarna för att 
möjliggöra för dem att följa upp och styra processerna.  
 

Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande 
resurser hanteras som en process.  
 
Projektprocesserna bör fastställas och dokumenteras. 
Ursprungsorganisationen bör överföra den erfarenhet som erhållits 
vid utveckling och tillämpning av dess egna processer, eller 
erfarenheter från dess övriga projekt, till projektorganisationen. 
Projektorganisationen bör beakta denna erfarenhet vid utveckling 
projektets processer.  
 
Processeffektivitet kan bedömas genom intern eller extern 
granskning.  
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Forts.  
Åtta principerna Beskrivning 
Systemangreppssätt 
för ledning 

Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett 
system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina 
mål.  
 
Projektorganisationen bör säkerställa att ändamålsenliga 
kommunikationsprocesser fastställs och att information utväxlas 
såväl mellan projektets processer som mellan projektet, andra 
relevanta projekt, och ursprungsorganisationen.  
 

Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara 
ett beständigt mål. Modellen för ständig förbättring baseras på �Plan-
Do-Check-Act� (PDCA)-metodiken.  
 
För att lära av erfarenheter, bör projektledning behandlas som en 
process snarare än som en isolerad uppgift.  
 

Faktabaserade 
beslut 

Information om projektets läge och resultat bör dokumenteras, till 
exempel i en projektdagbok. 
 
Resultat- och lägesavstämningar bör utföras för att bedöma projektets 
status.  
 
Information från tidigare projekts slutrapporter bör analyseras och 
användas för att ge underlag till förbättringen av aktuella och 
framtida projekt.  
 

Ömsesidigt 
fördelaktiga 
relationer till 
leverantörer 

En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra och 
ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa 
värde.  
 
Projektorganisationen bör samarbeta med leverantörerna vid 
framtagandet av sina strategier för anskaffning av externa produkter, 
speciellt för produkter med långa ledtider. Riskdelning mellan 
leverantörer kan övervägas.  
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3 

Intervju Malmberget: 2006-02-27 
 
Starttillstånd  
Bakgrund 

 Varifrån kom idén?, Källan? 

 Varför ett STS? 

 Vad är målet? 

 Vad är strategin med STS inför Projektering/Anläggningsfasen? 

 Vem har gjort LKAB:s STS? 

 För vem finns STS? 

 Hur introducerades STS?  

 Vilken respons har erhållits från Projektavdelningens olika befattningar? 

Funktion 
 Gäller STS för alla, stora som små, projekt inom Teknik & Affärsutveckling?  

 Ser alla STS lika ut? 

 Hur fungerar det med delprojekt i stora projekt? 

 Stödfrågorna, Hur fungerar dem? 

Hantering 
 Hur går det till när man fyller i STS? 

 Vilka fyller i STS? 

 Är beställaren med och skriver på STS? 

Referens 
 Har STS används ännu, och i så fall till vilka projekt? 

 Referenser? 

Framtiden 
 Är STS ett kvalitetssäkrat dokument för V@L? 
 Vilka utvecklingsmöjligheter har STS som dokument? 

 Vilka möjligheter ger STS för framtida projekt?  

 

För att få en ordentlig inblick och goda förutsättningar för vidare arbete är vi tacksamma om 
att få en genomgång på hur STS fylls i! 



 Bilaga 3 
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Hejsan! 
 
Just nu pågår ett examensarbete på LKAB som heter KVAST och handlar om att 
kvalitetssäkra STS. 
Vi som jobbar med examensarbetet heter Victoria Aidanpää och Anders Björnström och sitter 
på FK i Kiruna. 
 
För att examensarbetet skall nå bästa resultat så vill vi göra ett antal intervjuer på 
projektavdelningarna i Malmberget och Kiruna. Intervjuerna kommer att rikta sig mot tre 
projektledare och två projektchefer i Malmberget och i Kiruna. Intervjuerna kommer att ske 
anonymt och beräknas att ta cirka en timma. Vi kommer att kontakta de aktuella personerna 
via mail och telefon.  
 
Anders Lundgren har kontaktas och medgett sitt samtycke till intervjuerna och detta mail. 
 
Hoppas ni tar chansen att hjälpa oss med våra frågor. Era åsikter kommer att bidra till en 
förbättrad projektprocess.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Victoria Aidanpää & Anders Björnström 
FK 632, telefon 2676 
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Jag är i åldern: 20-30 30-40 40-50 50-60 ? 60

Jag är: Kvinna Man

Senast genomförda utbildning: Grundskola Gymnasial

Eftergymnasial Högskola/Universitet

Antal år av erfarenhet av projektarbete inom LKAB?
0-1 1-5 5-15 15-25 ? 25

Hur många år har Du arbetat som projektledare/projektchef?
0-1 1-5 5-15 15-25 ? 25

Har du fyllt något Starttillstånd?
Ja Nej

Projekthandbok

Projekthandboken är ett bra stöd som Jag kan följa i mitt projektarbete.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Jag upplever att Projekthandboken är relevant i dagens projekt.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Intressenter i Projekt

Jag upplever att det finns intressenter som borde komma in tidigare i projektfaserna.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Jag upplever att kunskapen från intressenter tillvaratas i projektfaserna.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Starttillstånd

Hur väl känner du till Starttillståndet?
Mycket bra Mindre bra

6 5 4 3 2 1

Jag anser att Starttillståndet är betydelsefull i projekt.
Mycket bra Mindre bra

6 5 4 3 2 1

Hur upplevde du introduktionen för Starttillståndet?
Mycket bra Mindre bra

6 5 4 3 2 1

Underlag för intervju

Är en individ som på något sätt påverkas av eller drar nytta av projektet. Intressenter återfinns både inom och utanför den egna organisationen 
(t.ex. chefer inom organisationen, beställare/uppdragsgivare, externa grupper, underleverantörer)
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Projektfaserna: 

I projekt ser jag tydliga gränser mellan faserna idé, förstudie och förprojektering.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Efter genomförd projektfas stäms resultat mot uppdragsgivaren.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Dokumentationen från föregående projektfas ger bra förutsättningar för nästa fas.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Huvuduppgift för vårt examensarbete

Kvalitetssäkrat dokument

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Jag upplever att det finns behov av ett kvalitetssäkrat dokument mellan projektfaserna.

Instämmer helt och hållet Instämmer i stort sett Instämmer knappast Instämmer absolut inte

Tack för din medverkan!

Victoria Aidanpää & Anders Björnström

Ett kvalitetssäkrat dokument efter respektive projektfas: idé, förstudie och förprojektering ger stöd när 
Starttillståndet fylls i.

Ett dokument som talar om vilka förutsättningar som ska gälla vid fasväxling för att minska informationsförlusten.

Förstudie FörprojekteringIdé
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Projektfaserna 
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Kvalitetssäkrat dokument 
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Här presenteras kommentarerna till de bilder som visades innan intervjuerna. Bilderna 
är en sammanfattning om vad examensarbetet handlar om. 

 

 
Presentation av dagens projektprocess i projekthandboken som den ser ut i dag. Vad som 
tillkommit på senare tid är STS som är en sista kvalitetskontroll inför investeringsbeslutet 

 

 
 
 
 
 

Här presenterades en bild på vilken förändringsmöjlighet till låga kostnader projekt har i 
projektprocessen. Samtliga intervjupersoner ansåg att diagrammet visar en rätt och riktig bild 

på att det är lättare och billigare att förändra i början av projekt än i slutet. 
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Tid X 

Stor möjlighet till förändring 
till låg kostnad. 
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Idé Förstudie Förprojektering 
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Anläggning Överlämnande Projektavslut 

 

 
START 

TILLSTÅND 

Beslut om investering 

Idé  Förstudie  Förprojektering  Projektering   
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�Sista kvalitetssäkrade 
dokument ska vara 

skarp!� 

�Projekten måste ha en ram 
och vara fastlagd!� 

�Beställaren ger uppdraget åt projektledaren, som får till uppgift att utföra uppdraget, 
slutligen är det beställaren som lämnar över det till driften! Detta innebär att 
projektledaren utför uppdraget och ansvarar inte för målet, det gör beställaren!� 
 

�Tydliga roller!� 
 

Här fick intervjupersonerna information om hur examensarbetet fokuserar sig till de 
fasväxlingar som finns mellan de tre första faserna. I fasväxlingarna vill examensarbetet kvast 

bland annat minska informationsförlusterna.  

 
 

Här visas de kvalitetssäkrade dokument som i en förlängning kan bli en kvalitetssäkring av 
STS. 

 
 

 
 
Kommentarer:     
 
 
 

�Inledningsvis ska ett kvalitetssäkrat dokument vara en  
uppdragsbeskrivning vilket mäts mot STS!� 
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Intervjuguide 

 

Projekthandbok 

1. Om inte, hur arbetar du istället? 

2. Vilka fördelar resp. nackdelar tycker ni projekthandboken har? Brister? 

Intressenter i projekt 

3. På vilket sätt kan det förbättras? 

4. På vilket sätt hålls kontakten med de som varit inblandade i fas 1 (idé) när 
projektet är i fas 2 (förstudie)? 

Starttillstånd 

5. Hur upplevde du när du fyllde i den? / Vad beror det på att du inte fyllt i? 

6. Hur tycker du introduktionen skulle gått till? 

Hjälp oss att komma med förslag till vad CPL ska innehålla med avseende på 
dokumentation, struktur. CPL skall vara ett STÖD för PL och PC  

Projektfaserna 

7. Vad är viktigt i denna fas: Idé, Förstudie respektive Förprojektering:  

8. På vilket sätt ser du tydliga gränser mellan idéstudie, förstudie och 
förprojektering?  

9. Projektprocessen består av olika faser, vilka rapporter skrivs i de olika faserna? 

10. Vad behövs för beslut för att gå vidare till nästa fas, med avseende på 
dokumentation? 

11. Vilka uppgifter, grunddata måste levereras mellan faserna, tycker du? 

12. Vad är viktigt för dig, vilka förutsättningar kräver du för den fas du ska arbeta 
i? 

Kvalitetssäkrat Dokument 

13. Tänk att du kommer in i ett projekt som befinner sig i förprojekteringen. Hur 
får du information om vad som hänt tidigare i projektet? 

14. På vilket sätt tror du ett CPL kan vara ett kvalitetssäkrat dokument för STS? 

15. CPL verkar den användbar? Varför? Varför inte? 

16. Är det något vi inte tänkt på att fråga? Vill du tillägga någonting?
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Projekt MiningProjekt Mining

Framgångsfaktorer:
� Effektiv beredning
� Tydliga beställare
� Gemensamt arbetssätt 
� Gemensam nomenklatur
� Tydliga roller/uppdrag
� Anvisningar regelverk 
� Teknikstöd

Säkrad leverans:
� rätt funktion
� rätt tid 
� rätt kostnad
� säkerhet
� kompetens
� strategier

Resultat

EG - direktiv

EU -lagstiftning enligt �New Approach� � nya metoden

Svenska standarder (SS-)          
Svenska författningar 

Dokumentation/ Arkiv 

Internationella standarder         
CEN, CENELEC, ETSI, IEC, ISO

Harmoniserade Europastandarder

LKT  
LKAB tekniska regler enligt �New approach�

Nuvarande LKAB -anvisningar; LKS, TPA 
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Svenska författningar 
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