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Sammanfattning 

Detta examensarbete genomfördes på Volvo CE i Eskilstuna under våren 2013. Kursen, 

KPP230, på Mälardalens högskola har omfattningen 15 högskolepoäng. Programmet 

författarna läser heter innovation, produktion och logistik med inriktningen entreprenörskap 

och företagande. 

Uppgiften var att utmana några projektdeltagares arbetssätt på Volvo CE med fokus på de 

första stegen i projektmodellen vad gäller maskininvesteringar för att undersöka om det gick 

att få deltagarna mer innovativa, entreprenöriella samt mer engagerade, motiverade och 

inspirerade.  

Fyra kreativa övningar har genomförts, först i en pilotgrupp och sedan i en projektgrupp på 

Volvo. För att kunna koppla detta till verkligheten fanns möjligheten att vara delaktiga i ett 

projekt där målet var att fyra monteringsavdelningar skulle bli en eller två. Intervjuer av de 

anställda har genomförts för att få reda på hur de arbetar och vad de tycker om arbetsklimatet 

Det visade sig att projektgruppen blev mer kreativ, innovativ och tillät sig själva att tänka på 

andra sätt än tidigare när de kreativa övningarna genomfördes. Ju fler övningar som utfördes 

desto tydligare märktes det att projektdeltagarna hade lättare att bryta sina vanliga 

tankemönster. De blev mer engagerade och nyfikna ju fler övningar de genomförde då de fick 

mer självförtroende och kände sig mer bekväma med arbetssättet.  

Författarna rekommenderar att projektdeltagarna arbetar vidare på ett entreprenöriellt sätt 

vilket innebär att de bör arbeta mot idealmål, mer radikala och värdeskapande resultat samt 

hantera risker under projektets gång snarare än att avbryta ett projekt på grund av riskerna. 
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1 Inledning 
Uppgiften var att utmana några projektdeltagares arbetssätt på Volvo CE i Eskilstuna 

(benämns senare endast som Volvo), med fokus på första stegen i deras projektmodell, för att 

undersöka om det gick att få deltagarna mer innovativa, entreprenöriella samt mer 

engagerade, motiverade och inspirerade. Författarna har fokuserat på de första fyra av sju 

stegen i projektmodellen; initiering, förstudie, konceptstudie samt projektering. Enligt 

handledaren på Volvo var det i dessa steg det fanns störst möjlighet att utmana och förbättra. 

 

1.1 Bakgrund 

En av projektledarna på Volvo ansåg att deras projektmodell behövde ses över för att 

undersöka möjligheten till eventuella förbättringar. Uppdraget passade författarna väl då de 

har ett brinnande intresse för projektledning och nytänkande. Volvo eftersträvar att vara 

världsledande inom sitt område och vill därför ständigt förbättra och utveckla sina processer 

och arbetssätt. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Industrilandet Sverige pressas allt hårdare av lågprisländer så som Kina. 2009 tog Kina över 

tronen som världens största exportland och de fortsätter sin tillväxt. Detta leder till ökade hot 

mot våra jobb och välfärd, hävdar professor Sören Ericsson. Andra som också påtalar att de 

känner av den ökade konkurrensen är Ola Rollèn på Hexagon och Ronnie Leten på Atlas 

Copco. Flera företag som också uttryckt sin oro över den ökade konkurrensen är Electrolux 

och SCA.  

 

Kina går snabbt framåt i sin utveckling och kommer att konkurrera inom de mer avancerade 

områdena som teknik och bilindustrin inom en snar framtid. De styrande i Kina har som mål 

att företagen i landet inte bara ska konkurrera med sina låga priser utan de vill även att 

företagen ska satsa på innovationer. (www.va.se/nyheter)  
 

Många tror att Kina kommer att gå om USA vad gäller att vara det världsledande ekonomiska 

landet. (Napoleoni, 2011) 

 

På grund av den generella företagskulturen i Sverige riskerar vi att halka efter om vi inte tar 

hoten på allvar. Ordförande för fackförbundet ledarna, Annika Elias, säger att den svenska 

företagskulturen inte främjar innovation och hämmar därmed tillväxt. Detta visas också i en 

undersökning där undersökningsföretaget Novus Opinium intervjuat ca 2000 chefer i Sverige. 

(www.ledarna.se) 

 

Innovationer är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig och för att säkerställa 

ekonomisk tillväxt. Radikala innovationer möjliggör att företagen kan skaffa sig 

konkurrensfördelar och ta marknadsandelar. Företagen i Kroatien kan inte konkurrera med 

produkternas eller tjänsternas pris men är medvetna om att de måste förlita sig på 

innovationer och helst då radikala innovationer.  

 

 

http://www.va.se/nyheter
http://(www.ledarna.se/
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Att jobba med radikala innovationer medför ökade risker vad gäller ekonomin och slutresultat 

men om man lyckas hantera riskerna och projektet blir lyckat, så har företaget stora 

möjligheter att öka sin tillväxt och i bästa fall bli marknadsledande. 

(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17084771&show=abstract) 

 

I boken ”Förklara eller förstå entreprenörskap” försöker Björn Bjerke förklara hur viktigt det 

är att vi för in mer entreprenörskap i industrin för att skapa mer innovation och skapa tillväxt 

och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. I denna bok tar han även upp hur de flesta 

industriländerna har entreprenörskap och innovation som några av sina huvudämnen i sin 

normala dagordning. (Bjerke, 2005) 

 

Baserat på dessa uppgifter rekommenderar författarna att företagen i Sverige bör ta hoten på 

allvar för att inte halka efter vad gäller tillväxt eller konkurrenskraft. Författarna vill 

undersöka Volvos arbetssätt med förhoppningen att kunna hjälpa dem att börja arbeta mer 

entreprenöriellt och innovativt. 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att utmana och försöka hitta förbättringar vad gäller de 

första stegen i projektmodellen och några av projektdeltagarnas arbetssätt för att öka Volvos 

konkurrenskraft. 

Studiens syfte och mål var att undersöka om projektmodellen kunde kompletteras med några 

nya verktyg för att göra den mer innovativ och entreprenöriell så att projektdeltagarna blir 

med engagerade, inspirerade och motiverade.  

1.3.1 Forskningsfrågor 

Huvudfråga: 

1) Hur kan Volvos projektmodell bli mer innovativ och entreprenöriell så att 

projektdeltagarna blir mer engagerade, inspirerade och motiverade? 

Underfrågor: 

2) Hur skiljer sig entreprenöriell projektledning gentemot traditionell? 

3) Hur kan vi delta i projektet för att undersöka hur Volvos projektmodell kan bli mer 

innovativ? 

1.3.2 Avgränsning 

De avgränsningar som fastställdes innefattade att: 

 Undersöka de första stegen i projektmodellen eftersom det var där den största nyttan 

kunde göras. Ett projekt misslyckas generellt inte i slutet utan i början, så fokus lades 

på de första stegen i projektmodellen.  

 Tillämpning sker i projektet angående axelmonteringen där övningarna utförs på de 

olika delprojektledarna. 

 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17084771&show=abstract
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1.4 Referensformat 
Referenser anges i slutet av varje stycke eller där ny fakta från en annan källa börjar i form av 

parentes där författarens efternamn och källans tryckår finns med. Detaljerad information om 

hela källan finns i referenslistan där även datum och klockslag finns med om källan kommer 

från internet. När citat uppkommer står författarens efternamn, källans tryckår samt 

sidnummer för att lätt kunna hitta källan. Om citatet är taget från internet så anges hela källan 

vid citatet samt datum och klockslag för att vara tydlig var och när det kommer från. 

Detsamma gäller för bilder och tabeller som tagits direkt från en bok eller internet. Om källan 

är en vetenskaplig artikel anges även där hela källan i rapporten. 

När källan är en blogg så skrivs all information längst bak i referenslistan. Där finns då 

adressen till bloggen, författarens namn, datum då inlägget publicerades, inläggets titel, namn 

på bloggen samt datum och klockslag då bloggen besöktes. 

Fotnoter används när ord som behöver förklaras dyker upp. 

1.5 Definitioner 
Nedan följer beskrivningar på begrepp som kan vara bra att ha med sig under resten av 

rapportläsningen. 

1.5.1 Kreativ person 

Kreativitet innebär att någonting nytt skapas. En kreativ person har förmågan att radera 

traditionsenliga bilder av det verkliga livet för att sedan testa sig fram med andra bilder och 

synsätt. Humor och lekfullhet är egenskaper som triggar det kreativa tänkandet medan 

faktorer som stelbenthet, byråkrati och stress dämpar och håller tillbaka det. Det nämns fyra 

skeden när kreativitet skapas: preparation, inkubation
1
, inspiration och efterarbete. (Egidius, 

2005) 

En kreativ person är en person som tänker fritt och utanför ramarna. Kreativa personer har 

ofta lättare för problemlösning då de tänker på ett helt annat sätt. För att bli kreativ kan man 

till exempel bryta sina vanliga vardagsmönster, göra saker man inte brukar göra och utföra 

samma sak men på olika sätt. (Bessant & Tidd 2009) 

1.5.2 Innovatör 

En innovatör är en person som står för en innovation, alltså en uppfinning som används av 

flera och som skapar värde för allmänheten. Det kan vara en produkt eller tjänst som 

introduceras på en ny marknad, eller en ny produkt eller tjänst som introduceras på en 

befintlig marknad . (Bessant, et al. 2009) 

1.5.3 Entreprenör 

En entreprenör är en person som ser möjligheter istället för problem och fokuserar inte på 

detaljer vad gäller risker utan hanterar dem efter hand de dyker upp. Entreprenören tittar mot 

idealmålet. En annan egenskap som förekommer hos entreprenörer är deras motvilja att 

kopiera andras produkter och tjänster. (Arbnor, 2006) 

                                                           
1
 Ta en paus från pågående problem 



 
 

8 

En entreprenör har en förmåga att se möjligheter och sitter då inte passiva utan agerar. 

Egenskaper hos en entreprenör kan till exempel vara att de tar kalkylerade risker, tänker 

kreativt och hittar lösningar på problem. (Bjerke 2005) 

1.5.4 Inkrementell förändring 

Inkrementell förändring innebär små omvandlingar åt gången. Det är vanligast att använda sig 

av inkrementell förändring då det är ett säkert kort eftersom ett misslyckande får mindre 

konsekvenser. (Bessant, et al. 2009) 

1.5.5 Radikal förändring 

Radikal förändring innebär större omvandlingar, alltså motsatsen mot inkrementell 

förändring. Det kan vara osäkert och svårt att veta om idéerna håller hela vägen, men det är 

oftast radikala förändringar som blir mer lyckade i slutet. En radikal förändring kan vara att 

implementera ett helt nytt arbetssätt i verksamheten. (Bessant, et al. 2009) 

1.5.6 Skärningspunkter 

Att hitta skärningspunkter innebär att kombinera olika områden för att finna exempelvis nya 

produkter och tjänster. För att klara av att hitta dessa skärningspunkter behövs bland annat att 

associationshinder rivs. Med associationshinder menas att hjärnan associerar till sådant den 

redan känner till när den uppfattar vissa ord. Om associationshindren däremot lyckas rivas 

drar inte hjärnan förhastade slutsatser, utan kan då tänka i andra banor och se helt andra 

möjligheter, vilket ofta kan göra att skärningspunkter hittas. (Johansson, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

2 Metod 
Nedan följer en beskrivning av forskningsdesignen som författarna valt att följa, och även 

metoder för att kunna besvara forskningsfrågorna i examensarbetet. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Enligt Alan Brymans bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” finns det en rad olika 

forskningsdesigner att välja mellan. Fallstudien var den design som användes i detta arbete då 

den redogör djupt och detaljerat för ett fall. Oftast används både kvalitativa och kvantitativa 

metoder i fallstudier, men i detta arbete används endast kvalitativa metoder eftersom 

kvantitativa metoder innebär logik och matematiska beräkningar vilket är svårt att tillämpa i 

detta arbete. Ordet ”fall” kan innebära exempelvis en viss plats eller en organisation. Detta 

”fall” var en specifik grupp av människor som alla hade gemensamt att de var projektledare. 

Olika övningar utfördes i samma grupp för att först observera hur de arbetar och tänker. 

Sedan gjordes flera kreativa övningar för att undersöka vad det resulterade i.  

2.2 Val av metod 
Fokus för examensarbetet bestod av att samla information, samla idéer via webbsidor, läsa 

böcker, använda våra egna innovativa kunskaper, läsa vetenskapliga artiklar och prata med så 

mycket personal som möjligt för att kunna genomföra detta examensarbete. Hjälpen som 

fanns att tillgå på Mälardalens högskola utnyttjades genom intervjuer av personer som har stor 

erfarenhet av kreativitet och innovation. 

 

Etnografisk metod användes vilket betyder att sociala strukturer, kulturella strukturer, 

processer och mönster beskrivs för att sedan tolka den data som kommit fram. 

(http://kvalitativmetod.webs.com)  

 

Genchi genbutsu användes vilket innebär att gå ut i verksamheten och se med egna ögon vad 

som sker. För att kunna koppla detta arbete till verkligheten, det vill säga till detta projekt 

angående monteringen, så var det viktigt att veta hur verksamheten fungerar. 

 

Litteratursök har handlat om att läsa böcker och söka på internet där bland annat Google och 

vetenskapliga artiklar har använts. All fakta som tagits fram baseras på hur 

forskningsfrågorna utformats. Teorierna utgår från forskningsfrågorna; traditionell 

projektledning, entreprenöriell projektledning, agil projektledning, innovation och kreativitet. 

Det var inom dessa områden som sökandet var begränsat. För att få med det viktiga i varje 

teoridel så var det viktigt att få ett brett perspektiv om ämnet först, för att sedan kunna smalna 

ner det och endast ha med det väsentligaste. 

 

På ett flertal möten har deltagande observation utförts för att se hur projektledarna arbetar och 

för att öka förståelsen av deras arbetssätt. 

 

Det är viktigt att föra fältanteckningar när observationer sker för att inte glömma bort vad som 

sades, tycktes och tänktes. Dessa bör vara så detaljerade som möjligt. (Bryman, 2011).  

http://kvalitativmetod.webs.com/
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När de kreativa övningarna genomfördes i grupperna hölls diskussioner efteråt, för att få reda 

på vad projektdeltagarna upplevde och vad som kändes bra respektive mindre bra för dem. 

Kvalitativ forskning användes, vilket innebär att skapa sig en fördjupad förståelse och tolka 

informationen som samlas in. Övningarna var framtagna och anpassade efter att möten 

observerats, och intervjuer genomförts. 

Kvalitativa intervjuer med öppen struktur har utförts för att ta reda på hur de arbetade och hur 

de anställda upplevde arbetssätten samt klimatet.  

 

Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuerna inte är så strukturerade med avseende på att 

ställa upp frågeställningar. När den intervjuade personen får prata fritt så får de som intervjuar 

en uppfattning om vad den intervjuade tycker är viktigt och vad som är värdeskapande. 

(Bryman, 2011) 

Brainstorming användes i samband med de kreativa övningarna för att få igång 

projektdeltagarnas tankeverksamhet och för att inte ge dem för mycket direktiv då det kan 

hämma deras nytänkande.  

Intervjuerna och de kreativa övningarna spelades in och analyserades efteråt.  

Ett antal nyckelord har valts ut för att kunna mäta hur projektdeltagarna har utvecklats under 

tiden (se figur 2.1). Några exempel på entreprenöriella egenskaper är; på jakt efter nya 

talanger, kreativ, problemlösare och kalkylerad risktagare. Författarna ansåg att alla dessa 

egenskaper grundar sig på två andra egenskaper en entreprenör har: nyfikenhet och 

nytänkande. Därför har bland annat dessa två egenskaper mätts. För att mäta nyfikenhet så 

granskades antal ställda frågor, och för att mäta nytänkande undersöktes 

problemlösningsförmågan och skärningspunkter. En egenskap som en entreprenör har är 

lärande, det mättes genom att se om projektdeltagarna antecknade/dokumenterade och i så fall 

hur mycket de dokumenterade. Även diskussion kan vara lärande, vilket också genomfördes. 

Deras innovativa förmåga mättes genom att se om det skapade värde för dem; om 

projektdeltagarna ansåg att de kunde ha användning för övningen i sitt dagliga arbete så 

skapar det värde för dem. Kreativitet mättes genom att undersöka hur deras divergenta 

tänkande utvecklades. 
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Figur 2.1, av författarna. 

Bilden visar några egenskaper 

en entreprenör kan ha. Vissa 

av de egenskaperna som går 

att mäta är utvalda. 

 

Till skillnad från ett intelligenstest, där endast ett korrekt svar finns, så går divergent tänkande 

ut på att finna så många svar som möjligt. Flödet av idéer mäts på hur pass duktiga personerna 

är på att förhindra att associera ett visst ord till något. Om någon nämner ordet tegelsten, så 

ska de komma på så många olika områden som möjligt som en tegelsten kan användas till. 

Oftast så har de också en viss tid på sig. Sedan räknas hur många svar de kommit fram till. 

(http://www.forskning.se) 

2.3 Motiv för val av metod 
Med den utgångspunkt som fanns låg intresset i att gå djupt in på ämnet genom kvalitativ 

undersökning. Etnografisk metod användes för att tolka den data som samlades in, då det inte 

var möjligt att mäta de resultat som kom fram med matematiska beräkningar. 

Enligt författarnas uppfattning är det svårt att mäta sin kreativa förmåga, så därför har en 

modell tagits fram för att kunna mäta övningarnas resultat (se figur 2.1).  

 

Det gäller att vara kreativ för att finna ett sätt att mäta kreativitet. Som teorin om kreativitet 

säger är kreativitet en interaktion av ”de 3 P:na” person, process och produkt. Författarna och 

projektdeltagarna är personerna som tillsammans kommer att gå igenom en process för att till 

slut finna en produkt/ett resultat som besvarar forskningsfrågorna. 

 

 

http://www.forskning.se/
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2.4 Alternativa metoder 
Nedan följer alternativa metoder som finns inom kvalitativ undersökning, men som inte 

kommer att användas i detta examensarbete. 

En metod som valdes bort var att dela ut enkäter efter de kreativa övningarna eftersom ett 

annat djup och större förståelse för arbetssätten i projektmodellen ville uppnås av författarna. 

Antalet projektmedlemmar var relativt få i gruppen som övningarna hölls i så författarna 

bedömde att det var bättre att diskutera vad de upplevde. På detta sätt fick författarna mer 

specifikt reda på vad projektdeltagarna tyckte då det var lättare att förstå deras upplevelse i 

verkligheten när ansiktsuttrycken och tonlägen observerades samt analyserades.   

En annan metod som ofta förekommer inom kvalitativa metoder är fokusgrupper. Där 

intervjuas flera personer samtidigt där de diskuterar kring en specifik frågeställning. Ibland 

används fokusgrupper för att spara tid. (Bryman, 2011) 

Det var av stor vikt att prata med personerna en och en eftersom de då kunde säga precis vad 

de tyckte och tänkte utan att bli avbrutna av någon. Det var deras åsikter som var viktigt att få 

fram, därför fick denna del av undersökningen ta tid. 

2.5 Kritisk granskning av metoden 
Det som kunde göra det svårt att använda denna etnografiska metod var att det ofta behövs 

lång tid att göra observationer, det behövs mycket tid till att arbeta med projektet och komma 

in i det för att förstå vad som har gjorts och vad som behöver göras. Endast 10 veckor fanns 

att tillgå för att utföra detta examensarbete. Erfarenheten säger att mycket längre tid behövs 

för att sätta sig in helt i ett ämne och även ge projektdeltagarna möjlighet att sätta sig in i 

ämnet entreprenörskap och allt som tillkommer, exempelvis övningarna och det nya 

tankesättet som vi gav dem möjlighet till. Det optimala vore att genomföra studien under 

längre tid eftersom det ofta tar tid att ändra syn- och arbetssätt.  

Problem som kunde uppstå var att projektdeltagarna som utförde övningarna inte förstod 

syftet med dem och gick för långt utanför deras komfortzon, därför var det viktigt att hitta en 

bra balans däremellan. 

En svårighet som uppkom var att få möjlighet att delta på möten, och observera dem, då de 

flesta möten författarna blev inbjudna till var i en fas efter projektering, alltså i en fas som inte 

ingår i detta projekt. 

När övning 1 genomfördes i projektgruppen så valde författarna medvetet att ta med bilder på 

en bakmaskin och en Koenigseggbil vilket kan ha styrt deltagarna mot automation. 

Författarna är medvetna om att slutresultatet inte blir detsamma om denna övning genomförs 

igen om exempelvis tre månader. Därför är det viktigt att vara noggrann med vad som ska 

mätas och hur det ska mätas för att få fram bästa möjliga resultat till analysen. Om enkäter 

skulle använts finns det däremot en möjlighet att samma svar kommer fram. Därför har det 

undvikits då projektdeltagarnas tankar vill nås på ett annat sätt.  
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3 Nuläge 
För att kunna undersöka om projektdeltagarna blir mer engagerade, motiverade och 

inspirerade måste ett nuläge definieras för att kunna jämföra om det blivit någon skillnad. 

På grund av att Volvos projektmodell är sekretessbelagd så kan den inte vara med i denna 

rapport men den fungerar ungefär identiskt med den traditionella projektledningen, (se figur 

4.1) som grovt beskrivs under teorikapitlet och mer detaljerat beskrivs under bilaga 1 

”Traditionell projektledning”.  

Vad gäller de projektmöten som författarna har observerat så bedöms projektdeltagarna 

generellt accepterande vilket innebär att de till viss del accepterar förutsättningar och direktiv 

utan att ifrågasätta dem. De arbetar väldigt rutinmässigt och är inte öppna för det som 

författarna definierar radikala förändringar. De är vana vid inkrementella förändringar och 

uppstyrda tillvägagångssätt. 

De är styrda av budgeten, riskanalyser, gater i projektmodellen samt fasta mål. Tidplaneringen 

utförs av projektledaren och delges sedan till projektdeltagarna. 

Från genomförande och framåt i projektmodellen uppfattar vi att Volvo är duktiga och 

precisa. Svagheter hittas i de första stegen där det kan vara nödvändigt att införa andra 

tillvägagångssätt för att stärka dem. 

Projektledarna fokuserar mer på att effektivisera och korta ner den totala projekttiden, främst i 

de första stegen, istället för att stimulera fram nya tankar samt radikala och värdeskapande 

förbättringar. 
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4 Teori  
De teorier som följer är kopplade till våra forskningsfrågor. Dessa teoridelar kommer sedan 

att kopplas till resultatet som fås fram via kreativa övningar för att sedan analyseras under 

diskussion och analys.  

Teorin ”Traditionell projektledning” är en lång teori och vi har av det skälet kortat ner den i 

denna rapport. Resterande delar ligger som bilaga längst bak i rapporten där projektmodellens 

olika steg fram till genomförandet beskrivs. Att denna teori blev så lång och att resten är med 

som bilaga beror på att hela rapporten grundar sig på projektledning, därför är den 

traditionella projektledningsteorin viktig för att jämföra med den typen av projektledning vi 

kommer fram till. 

4.1 Traditionell projektledning  
Källan till denna teori är (Tonnquist, 2004) förutom bilden som har en annan källa angiven. 

Flera böcker om traditionell projektledning har lästs men denna valdes ut då den är en 

certifieringsbok och ansågs täcka de övriga böckernas innehåll. 

Företagen använder sig av både korta och långa projekt för att effektivisera sin verksamhet.  

Resurser vad gäller tid, personal, material och ekonomi är alltid begränsade. I de flesta fall 

genomförs projekt för att skapa ett värde till kunden. Om projektet inte leder till ett 

värdeskapande resultat för den egna verksamheten vill inte kunden betala för det. Ett exempel 

på värdeskapande resultat kan vara att eliminera slöserier inom verksamheten. Projekten är 

betydligt mer kostnadseffektiva, tidsbesparande, resultatfokuserade och behandlar förändring 

på ett mer effektivt sätt än vanlig ledning. En stor skillnad mellan projektform och vanlig 

ledning är att vanligt ledarskap motiverar, coachar, vägleder, styr och utvecklar sin personal 

samt verksamhetens processer. Vanligt ledarskap ser till så att verksamheten flyter på, stödjer 

personalen och uppnår de kontinuerliga leveranserna medan projektledning fokuserar på att 

leverera resultat i form av utveckling, nytänkande med mera. Det är dock viktigt att 

företagsledningen står bakom de olika projekten och ger dem förutsättningar för att lyckas i 

form av tillgång till personal, realistisk budget och realistisk deadline.  

En tillfällig projektgrupp sätts ihop som sammanstrålar verksamhetens resurser till en enhet 

och som efter projektets avslut slutar att existera och personalen återgår sedan till sin 

utgångsposition i verksamheten. 
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En generell/traditionell projektmodell kan exempelvis innehålla de steg som figur 4.1 visar 

och dessa beskrivs utförligt i bilaga 1. 

Generell projektmodell 

 

Figur 4.1, av författarna 

Ett exempel på en generell projektmodell med gater. 

 

Nedan följer punktlistor där det beskrivs vad ledningen, projektledaren och projektgruppen 

har för uppgifter. 

Ledning 

 Initiera, besluta om projektet ska fortgå eller avslutas samt uppföljning. 

 Se till att projektet följer verksamhetsmålen och visionerna. 

 Se till att projekten samordnas. 

 Se till att projektet har en projektmodell och de styrverktyg som behövs för ett lyckat 

projekt. 

 Bedöma verksamhetens affärsutvecklingsmöjligheter samt bedöma risker utifrån den 

totala verksamhetens perspektiv. 

 Sätta upp en kravspecifikation för projektledaren som ska innehålla direktiv om vad 

han eller hon ska prestera för resultat. 

 

Projektledaren  

 Fokus på att projektets mål och delmål uppfylls så kunden blir nöjd. 

 Upprätta kommunikationsmetoder och fördela arbetsuppgifter. 

 Se till så att hela projektgruppen strävar åt samma håll, att de är motiverade, 

engagerade och känner att de tillför något i projektet. 

 Använda den projektmodell och de styrverktyg som projektbeställaren anser ska 

användas. 

 Granska och presentera utfall samt hantera till exempel förutsättningsförändringar 

inom projektet. 

 Bedöma affärsutvecklingsmöjligheter samt bedöma risker utifrån det totala projektets 

perspektiv. 

 

Projektgruppen 

 Utföra de arbetsuppgifter som varje gruppmedlem fått tilldelat. 

 Se till att verksamhetens kvalitetskrav, metoder och rutiner följs. 

 Vara engagerade och kritiska, komma med egna förbättringsförslag. 

 Rapportera om sitt eget arbete till projektledaren. 

 Rapportera om övriga saker som de upptäcker under projektet, det kan vara till 

exempel risker och möjligheter. 

Förstudie Planering Genomförande Avslut 
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4.2 Agil projektledning 
Denna teori är nedkortad, resterande delar av agil projektledning hittas under bilagor. 

Källan till denna teori är (Gustavsson, 2011). 

Agil projektledning handlar om att vara mer flexibel när det kommer till förändringar i 

projektet än i traditionell projektledning. Projektkonceptet ses oftast i mjukvarubranschen på 

grund av de snabba marknadsförändringarna som sker. Fler och fler branscher börjat använda 

sig av konceptet då det anses effektivisera projekten.  

Metoder som scrum- och eXtremeprogrammering är de vanligaste förekommande metoderna 

som går under samlingsnamnet agil projektledning.  

Namnet agil uppkom 2001 i Utha och betyder smidig eller lättrörlig. Under pågående projekt 

eftersträvas att göra saker bättre än dagen innan. Det är tillåtet att göra fel men det är viktigt 

att lära sig av misstagen så att de inte sker igen.  

 

Mycket av det agila konceptet har uppkommit ur inspiration från The Toyota Way med fokus 

på att eliminera slöserier. I agil projektledning ligger den största vinsten i att vinna mycket tid 

på detta arbetssätt. Det är viktigt att kommunikationen sker med fysisk närvaro så mycket som 

möjligt och att projektdeltagarna hellre jobbar i team än enskilt. Beställaren involveras i hela 

processen eftersom denne kan förändra målen under projektets gång, dock endast när en 

arbetsperiod, eller sprint som den kallas i agil projektledning/scrum, är över. Detta gör att 

beställaren kan känna sig trygg och ha kontroll på slutresultatet av projektet. Om beställaren 

önskar så kan han också avsluta projektet om han ser att det till exempel kommer att bli för 

kostsamt.  

En sprint är en slags arbetscykel som oftast pågår i 3-30 dagars. När en sprint tar slut görs en 

presentation av resultatet, en slags delleverans. Det som symboliserar denna typ av 

projektgrupp är att projektledaren, eller scrummaster som det heter inom scrum, inte har en 

lika ledande roll som inom traditionell projektledning. Projektgruppen har ett gemensamt 

ansvar, tar egna beslut och ska vara så självgående som möjligt. Projektledaren ska mer 

fokusera på att hjälpa gruppen med problem som uppkommer under arbetets gång snarare än 

att styra gruppen. Fokus ligger mer på att hålla varje deadline snarare än att genomarbeta alla 

arbetsmoment så grundligt som möjligt, de mest värdeskapande momenten prioriteras. Det 

innebär dock inte att projektgruppen inte kan jobba vidare med de saker som inte hanns med i 

förra sprinten om gruppen anser att det behövs.  

Det eftersträvas att ha en så pass liten grupp så att alla kan sitta vid ett runt bord och kunna ha 

ögonkontakt med samtliga. Gruppsammansättningen för ett lyckat projekt bör innehålla 

personer som är bra på att tänka tvärfunktionellt. I vissa metoder inom agil är det att föredra 

att ha en grupp helt utan specialister vilket innebär att de som grupp ska ha kompetensen att 

gemensamt lösa problemen som dyker upp. Detta innebär större fördelar genom att ha med 

personer som är flexibla, tvärfunktionella och har en bredare kompetens än att olika personer 

har sina specialistområden.  

 

Något som är unikt för agil projektledning är att använda en så kallad testare, det är en person 

som med fördel inte ingår i den produktiva projektgruppen för att inte anses partisk utan mer 
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externt bedömer det som projektgruppen presenterar vid varje sprintavslut. Testaren gör en 

bedömning av alla delmoment i sprinten och ser på resultatet ur ett mer kritiskt perspektiv 

samt utför tester för att utmana resultatet som projektgruppen tagit fram. Testaren är oftast en 

person med bred kompetens och som är väl insatt i det projektgruppen försöker prestera. Agil 

projektledning lämpar sig bäst när projektets kravbild är otydlig, projektet är komplext, det 

krävs snabba resultat och när förutsättningarna och målen ändras under projektets gång. Agil 

projektledning lämpar sig betydligt sämre i till exempel projektgrupper som ska samarbeta 

med en annan projektgrupp över gränserna när den andra gruppen inte jobbar agilt. Det 

fungerar även betydligt sämre om underleverantörer, beställare samt inköpare inte jobbar agilt 

eller där kontraktet är för detaljerat vad gäller styrning och mål som gör att den agila metoden 

hämmas alltför mycket. Även i stora projekt där framförallt en traditionell företagskultur som 

baseras på traditionella arbetssätt kan det vara svårt att få ett agilt arbetssätt att fungera på rätt 

sätt. 

4.3 Entreprenöriell projektledning  
Det som kännetecknar en entreprenöriell projektledare är en person som leder sin grupp med 

hjälp av självförtroende, passion, tar större risker, jobbar mer kreativt och innovativt och går 

på känsla i de olika situationerna. (http://blog.bootstraptoday.com)  

 

En entreprenöriell projektledare fokuserar och prioriterar på det värdeskapande i projektet och 

vill visa tidiga resultat i projektet till exempel genom att leverera delmål. 

(http://www.expertprogrammanagement.com)  

 

En entreprenör arbetar ofta med begränsade resurser vilket gör att han/hon triggas att bli mer 

innovativ och kreativ för att lösa problemen som uppkommer i projekten. En entreprenöriell 

projektledare accepterar inte ett nej ifrån projektgruppen vad gäller om målen är realistiska 

eller inte förrän han blivit överbevisad med fakta. Ordet ”misslyckas” kan uppfattas som att 

entreprenören inte förstår vad det betyder förrän han blivit överbevisad eller projektet 

bevisligen inte uppnått sitt slutmål. (Arbnor, 2006) 

En entreprenöriell projektledare är generellt mer engagerad och tar det personligt om projektet 

misslyckas då han ser det som sitt eget ”skötebarn”. (http://blog.karolzielinski.com) 

Misslyckas projektet så är det entreprenörens fel och inte övriga projektgruppen eller externa 

faktorer. En entreprenör skyller aldrig ifrån sig vid ett misslyckande. Entreprenören ser 

projektet som betydligt mer än start till leverans och vill generellt leverera mer än kunden och 

företaget förväntar sig samt eftersträvar alltid att nå ett steg längre än någon gjort tidigare. En 

svaghet som en entreprenöriell projektledare ofta har är svårigheten att delegera och lita på 

sina övriga gruppmedlemmar vilket kan leda till en enmansgrupp och projektgruppen bara 

flyter med. En erfaren entreprenöriell projektledare vet dock bättre och delegerar gärna ut 

uppgifterna och ger medlemmarna utrymme att agera mer fritt och ansvarsfullt inom 

projektet. Entreprenören vill gärna vara spindeln i nätet som får information från alla håll och 

tar beslut efter det. 

En annan svaghet kan vara att projektet blir betydligt dyrare mot om det hade letts traditionellt 

http://blog.bootstraptoday.com/
http://www.expertprogrammanagement.com/
http://blog.karolzielinski.com/


 
 

18 

eftersom projektmedlemmarna tar större risker och att de projekten ofta innefattar större 

osäkerhet. (Burns, 2011) 

Nedan följer en jämförelse mellan vanligt förekommande ursäkter av traditionella 

projektledare när ett projekt misslyckats och hur en entreprenöriell projektledare svarar: 

”Excuse: The project team was incompetent. 

Entrepreneurial Response: I negotiate to get the best team in place and lead them every step of 

the way.” 

“Excuse: The budget was unrealistic. 

Entrepreneurial Response: I help establish the budget by reviewing historical projects and 

participating in negotiating the fee with the client.” 

“Excuse: Working for this client is impossible! 

Entrepreneurial Response: I work hard to understand the client's needs and expectations. I 

keep them informed weekly on our progress.” 

“Excuse: The schedule was unrealistic. 

Entrepreneurial Response: I help create the schedule and negotiate more time BEFORE I miss 

a deadline.” 

“Excuse: I wasn't given enough authority. 

Entrepreneurial Response: I take 100% responsibility for the success or failures of my 

projects.” 

Källa citat:  

http://www.psmj.com/knowledge-community/articles/project-managers-as-entrepreneurs.cfm 

(2013-05-20 12:53) 

4.4 Kreativitet 
Kreativitet är något som alla människor har. En del har lättare för att ta fram sin kreativa 

förmåga, andra måste arbeta lite hårdare. Många tror att kreativitet är något endast vissa 

människor föds med vilket är helt felaktigt. En studie gjordes i Amerika 1994 där några 

dagisbarn deltog i träning av fem olika talanger: beredskap, kritisk förmåga, mottaglighet, 

upptäckande samt omskapande. Efter träning av dessa fem talanger undersökte man deras 

kreativitet som visade att den hade ökat. Det visar att alla kan träna upp sin kreativa förmåga, 

det gäller bara att hitta ett sätt som passar en själv. 

Att vara kreativ gör att problemlösningsförmågan ökar. Personen tänker på ett annat sätt och 

går utanför sina egna ramar i tankesättet. Förutfattade meningar och konventionella synsätt är 

något som inte hör hemma i kreativitetens värld. Kreativitet innebär att man skapar någonting 

nytt och kräver också att man tänker därefter. Det finns exempel på teorier som upptäckts via 

kreativitet så som Freud och psykoanalysen
2
. I vissa fall, till exempel när hypoteser ska 

formuleras, har människan lärt sig att utesluta ett alternativ på ett problem som anses vara 

otänkbart. Man anses då ha en fördomsfull uppfattning och inser inte att mirakulösa saker kan 

                                                           
2
 Omedvetenhet för ett beteende (Karlsson, 2004)   

http://www.psmj.com/knowledge-community/articles/project-managers-as-entrepreneurs.cfm
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hända. Det otänkbara alternativet kan vara lösningen till problemet och bör därför inte 

uteslutas.  

Det finns många olika sätt att vara kreativ på och det är bara ens egen fantasi som sätter 

gränserna. Många vetenskapsmän och konstnärer har intygat att de använder sig av 

bildtänkande och även drömmar för att lyckas. Albert Einstein använde nästan aldrig ord när 

han försökte generera idèer utan tänkte i bilder. Ett annat exempel är Friedrich Kekule Von 

Strandonitz som genom en dröm kom underfund med molekylstrukturen hos grundämnet 

bensen. Hans dröm bestod av en orm som ringlade sig för att sedan bita sig själv i svansen och 

i denna position som ormen då befann sig i visade sig vara bensenets molekylstruktur. 

Det har även utifrån forskning konstaterats att kreativitet kan komma utifrån olycka eller 

depression. Många konstnärer har varit olyckliga genom till exempel psykisk sjukdom, 

drogmissbruk, olyckliga relationer m.m. Några exempel på dessa kan vara August Strindberg, 

Jimi Hendrix och Eric Clapton.  

Efter en studie 1992 i Kanada visade det sig att konststudenter hade mer ångest är andra 

studenter. En annan studie som gjordes i Amerika 1994 klargjorde att de studenter som hade 

självmordstankar visade en mer kreativ sida än de studenter som inte hade självmordstankar. 

Frågan man ställer sig efter dessa bevis är ju då hur dessa två begrepp, kreativitet och 

depression, har ett sådant nära band till varandra. En teori kring det är att kreativa människor 

ofta hamnar i strid med sin omvärld. Även kritiskt tänkande människor med självförtroende 

hamnar lätt i strid med sin omvärld. Forskare har hittat samband mellan dessa tre begrepp, 

kreativitet, kritiskt tänkande människor och självförtroende, vilket då förklarar sambandet 

mellan kreativa människor och dess konflikt med sin omvärld. 

Även barn som diagnostiserats med ADHD visar också tydliga tecken på högre 

kreativitetsnivå än andra barn vilket också bevisar sambandet mellan kreativitet och 

depression/olycka. (Karlsson, 2004) 

Många uppfattar ordet kreativitet som svårhanterligt och att det är svårt att få grepp om vad 

det egentligen innebär. Det beror på att när kreativitet används för att lösa något så kommer 

det ut något nytt av det, något som personen inte har förväntat sig, vilket ofta kan kännas svårt 

att greppa. (http://www.aleph.se) 

I boken ”Om kreativitet och flow” har 27 vetenskapsmän, författare, musiker och 

teatermänniskor sammanfattat kreativitet och flow ur sina egna perspketiv. Boken är 

sammanställd av Georg Klein som kommer att stå som källa men det framgår tydligt i texten 

vem som har sagt vad. 

Lars Gyllensten skriver om sambandet mellan kreativitet och intelligens där han drar många 

olika exempel på hur en människa tänker och hur en dator tänker. När Carl Friedrich Gauss, 

matematikernas konung, var 10 år gammal gav hans lärare klassen en uppgift: att räkna ihop 

summan av alla tal mellan 1 och 100 i hopp om att få en lugn stund. Dock var Gauss klar 

nästan direkt efter att uppgiften gavs ut och dessutom med rätt svar. De övriga eleverna tog 

längre tid på sig. Vissa presenterade rätt svar, andra inte. Gauss förklarade hur han tänkt: 

(Klein, 1990) 

”Om man skriver alla talen i en rad efter varandra och skriver om samma rad baklänges under 

den översta raden, så får man 100 par av tal och i alla paren är summan 101, 100 gånger 101 

http://www.aleph.se/
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är 10100, och detta är summan av två sådana där serier. Hälften blir 5050, och det är summan 

av alla tal från och med ett till och med 100” (Klein, 1990, s.184) 

Hur hade då en dator gjort? Jo, som de övriga barnen som svarade rätt: summera alla tal. Det 

är en fungerande metod som anses intelligent tills en annan intelligentare metod bevisas. För 

att finna dessa nya tankebanor behöver man se med nya friska ögon. (Klein, 1990) 

I boken ”Psykologins grunder” skriver Lars Karlsson att det är svårt att hitta en definition av 

intelligens som alla är överens om men Lars har skrivit den definition som han har uppfattat 

mest korrekt: 

”Intelligens är ett begrepp som beskriver individuella skillnader i förmågan att förvärva 

kunskaper, förmågan att tänka och lösa problem på ett effektivt sätt samt förmågan att anpassa 

sig till miljöns krav” (Karlsson, 2004, s. 248). 

Det gäller att ha förmågan att anpassa sitt beteende och tankesätt för att kunna bli intelligent. 

En bra förmåga att anpassa sig till situationen ger ett logiskt och abstrakt tänkande. (Karlsson, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

Hur kan kreativiteten öka? 

 Att formulera och förstå problemet är väldigt viktigt för att ha en möjlighet att komma 

framåt och komma på en lösning. Det är först när en person kan behärska en teknik så 

pass mycket att den inte behöver bry sig om detaljerna som kreativiteten kan sätta 

igång för fullt. 

Begrepp som motivation och självkänsla är väldigt viktiga för att lyckas. Motivation 

behövs för att vilja komma framåt, en bra självkänsla samt förstå att det är tillåtet att 

misslyckas. 

 Att ställa frågor är väldigt effektivt för att få igång tänkandet. Att använda sig av ”5 

varför” är en väldigt bra metod, som innebär att följande frågor ställs ”varför” 5 

gånger efter varandra för att till sist komma fram till grundproblemet. Annars kan även 

frågor som ”Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem?” användas för att få svar som inte 

var tänkt från början. 

 Brainstorming är en metod som verkligen sätter igång hjärnan att tänka. Alla idéer är 

bra idéer och alla ska sparas och granskas, även de idéer som verkar helt absurda. 

Ingen ska behöva känna sig dum utan alla tankar är välkomna, på så sätt väcks inget 

filter hos personerna som brainstormar om vad som är en bra och vad som är en dålig 

idé. 

 Att visualisera är ofta lärorikt. Då föreställer sig personen problemet den har arbetat 

med och kan se det från ett annat perspektiv. Att göra en mindmap istället för att stapla 

ner alternativ på ett vanligt papper är också ett bra alternativ för att stimulera hjärnan. 

 Papper och penna för att anteckna är viktigt för att lagra idéer och tankar som dyker 

upp. Det finns även andra sätt att dokumentera på, som till exempel spela in, ta kort 

m.m. Det är lätt att glömma bort vad som kom upp i tankarna just då, även om det kan 

tyckas vara enkelt att komma ihåg är det lätt att missa en liten detalj som kan vara 

viktig i sammanhanget. 

 Att ta vara på drömmar kan vara lämpligt. Drömmar innehåller inga hämningar och 

har inga krav på någonting, de har ofta en betydelse som kan ligga djupt inom oss. 

Anteckna drömmar och reflektera över dessa kan vara bra för den kreativa förmågan. 

 Musik kan även hjälpa vissa att öka sin kreativa förmåga, för andra kan det bara vara 

hämmande. Det gäller att finna vad som är bra för en själv. (http://www.aleph.se)  

För att kunna utnyttja sin kreativa förmåga krävs något som kallas inkubation. Det innebär en 

paus från pågående problem och gör något helt annat under en period. Hur lång perioden ska 

vara kan variera väldigt mycket, allt från minuter till år. Genom att ta denna inkubationstid 

och till exempel ut och löpa eller gymma så lämnas problemet och även frustrationen för en 

stund, vilket sedan gör det lättare att återgå till problemet med nya fräscha tankar. 

(http://www.aleph.se) 

Många människor använder ordet kreativitet utan att riktigt veta vad dess rätta innebörd är. 

Många tror dessutom att kreativa människor har talang och har bildat en klubb där inga nya 

medlemmar är välkomna. Det ska tilläggas att kreativitet och talang inte alls är detsamma. En 

kreativ person kan vara talangfull och en talangfull person kan vara kreativ men det är inget 

http://www.aleph.se/
http://www.aleph.se/
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måste. 

Kreativa personer gör saker, sätter ihop saker och experimenterar. Det pratas om ”de 3 P:na” i 

kreativitet: personen, processen och produkten” vilket innebär att kreativitet är en interaktion 

av dessa 3 P.  

(http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-

90fd278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpd

mU%3d#db=afh&AN=9705151915) 

4.5 Innovation 
Innovation handlar om att skapa värde för allmänheten. En innovation är en uppfinning som 

har kommit ut på marknaden och som används av flera. Detta kan vara i form av: 

 En ny produkt eller tjänst 

 En produkt på ny marknad 

 Ett nytt sätt att tänka och planera 

 Nya kombinationer av produkter eller tjänster 

Det kan alltså vara ett nytt sätt att använda en produkt eller utföra en tjänst som inte har testats 

tidigare eller som inte finns på marknaden. (http://www.regeringen.se)  

Det finns två typer av innovationer, inkrementell och radikal innovation. Inkrementell 

innovation möjliggör att företaget stärker sin position på marknaden medans radikal 

innovation möjliggör att företaget kan bli marknadsledande och i många fall slå ut sina 

konkurrenter helt ifrån marknaden. Det är dock viktigt att företaget ständigt jobbar med 

inkrementella innovationer även efter att den radikala genomförts för att stärka sin position 

ytterligare. (Mälardalens Högskola, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=afh&AN=9705151915
http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=afh&AN=9705151915
http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=afh&AN=9705151915
http://www.regeringen.se/
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5 Genomförande 
De metoder som är utvalda har beskrivits under ”val av metod” då de ansågs mest effektiva 

för att besvara forskningsfrågorna. Att göra övningar för att sedan diskutera med 

projektdeltagarna och låta de utvärdera övningarna är det mest lämpliga för att kunna anpassa 

övningarna till deras utveckling. 

Genchi genbutsu 

Verkstaden vid monteringen besöktes under ett flertal dagar för att se vad som monterades 

och kommunicerade även mycket med personalen för att få reda på hur de upplevde 

arbetsklimatet. Verkstaden besöktes sedan kontinuerligt under arbetets gång för att få så 

mycket information som möjligt. 

Litteratursök 

Internet, till exempel Google och vetenskapliga artiklar, har använts och även många böcker.  

Arbetet började med att söka fakta om de teorier som ska vara med. Litteratursöket är 

avgränsat till de nämnda ämnena i metoden. Teoridelarna delades upp mellan författarna och 

korrigerades tillsammans. 

Deltagande observation 

Deltagande observation har utförts under projektmöten. Det har funnits tillgång till få men bra 

projektmöten med olika personer för att se så många olika grupper som möjligt arbeta. 

Önskan att vara med på fler möten fanns men de flesta projekten var i sin slutfas och vårat 

uppdrag var att göra en bedömning av de första stegen i projektmodellen. 

Författarna har suttit med runt bordet och lyssnat men inte sagt något, och sedan fört egna 

fältanteckningar där beskrivning om vad som tycktes, tänktes och kändes i olika situationer. 

När mötena var slut så diskuterade och sammanställde författarna vad som upplevdes under 

mötet. 

Kvalitativa intervjuer 

Mycket personal på Volvo har intervjuats för att få reda på hur allting fungerar och även hur 

de anställda upplever arbetsklimatet på Volvo. Kvalitativa intervjuer har genomförts och de 

som har blivit intervjuade har godkänt att ljudet från intervjuerna har spelats in. 

Ostrukturerade kvalitativa intervjuer har använts vilket innebär mestadels diskussion utan 

förutbestämda frågeställningar.  

Kreativa övningar 

Kreativa övningar i projektgruppen har utförts för att se om de reagerade annorlunda när de 

arbetade på ett annat sätt. Meningen var att de skulle känna skillnad och förstå syftet med 

övningarna, till en början kanske det kändes lite flummigt.  

Först har övningarna utförts på en pilotgrupp för att undersöka att övningarna flöt på som 

planerat för att sedan utföra dessa på projektgruppen och utvärdera deras upplevelse och vad 

som var bra respektive mindre bra. Projektgruppen har använt sig av brainstorming i de olika 

övningarna.  

Det var viktigt att observera hur projektdeltagarna reagerade vid de olika övningarna för att se 

om det gick i positiv riktning, på så sätt kunde sedan forskningsfrågorna besvaras. För att 
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kunna mäta projektdeltagarnas reaktioner använde vi oss av nyckelorden (se figur 2,1) för att 

på så sätt kunna jämföra deras entreprenöriella förmåga före och efter övningarna. Till 

exempel: för att mäta nyfikenhet så mätte vi antal ställda frågor i början och sedan i slutet för 

att upptäcka att de ställde mycket mer frågor mot slutet av projektet. Det visar då att det blivit 

mer nyfikna och vill veta mer. 

 

Nedan följer en beskrivning av övningarna: 

Övning 1 – Se idealbilden och få förståelse för skärningspunkter 

Denna övning gick ut på att få projektgruppen att lära sig att se skärningspunkter och ett 

idealmål (se bilaga 5) utanför deras trygghetszon. 

Pilotgrupp  

Att testa sin övning i en pilotgrupp innan den utförs i den riktiga projektgruppen kan vara ett 

bra alternativ för att se så att allt går som planerat. Det möjliggör att korrigeringar av 

övningen kan genomföras för att bli så bra som möjligt i projektgruppen på Volvo.  

 

Denna övning utfördes på några studenter från Mälardalens högskola. Fem personer 

tillfrågades men endast två stycken hade möjlighet att närvara. Övningen som utfördes på 

dessa ligger som bilaga 3. Temat ändrades eftersom de inte är lika insatta i Volvos montering 

som Volvos projektledare är. De godkände att ljudet från övningen fick spelas in för att 

säkerställa att tekniken fungerade som den skulle. Sedan förklarades förhållningsreglerna, 

alltså att det inte var tillåtet att kritisera varandras tankar och idéer utan att de ska bygga på 

dem istället.  

Sedan beskrevs hur första steget i övningen skulle gå till, att de skulle ta fram en maträtt och 

att deras resurser var begränsade, samt även hur lång tid de hade på sig på varje moment. De 

brainstormade enskilt först i fem minuter för att sedan tillsammans diskutera och kombinera 

de olika förslagen i sju minuter och även nya förslag och ingredienser tillkom, till sist 

presenterade de vilken maträtt de kommit fram till och hur den tillagats vilket fick ta 

maximalt tre minuter. Dessa tider gällde för alla steg i övningen. 

 

I nästa steg i övningen släpptes begränsningarna och de fick ta fram en maträtt hur de ville, på 

hur lång tid de ville och med fri budget. Samma sak gällde här: de brainstormade enskilt, 

diskuterade och presenterade. 

I det tredje steget så visades ett papper med olika bilder på (se bilaga 3 - Övning 1 pilotgrupp 

steg 3) och gav de sedan samma instruktioner som i andra steget. Dessa bilder är 

sekretessbelagda och visas inte i denna rapport. 

I det fjärde, och sista, steget visades ett papper med andra bilder och gav även här samma 

instruktioner som i steg 2. 

Volvo  

När det var dags att utföra övningen i gruppen med projektledare på Volvo hade den 

korrigerats med hjälp av pilotgruppens resultat.  

De tillfrågades om det var ok att spela in ljudet från övningen vilket de godkände. Det började 

med att ämnet introducerades för dem och klargjorde att brainstormingen endast ska ske på 
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grov nivå, alltså att inga detaljer är nödvändiga.  

Sedan förklarades: 

 I stora drag hur övningen skulle gå till. 

 Att ingen kritik och diskussion var tillåten under den enskilda brainstormingen. 

 Att stoppur användes så när det ringde avslutas momentet och nästa moment började. 

 Att det var tillåtet att avbryta momentet om de kände sig klara innan klockan ringde. 

 

För att korta ner övningen från 1,5h till 1h så ändrades tiden i några av momenten. Två steg, 

som i pilotgruppen var steg 1 och 2, slogs ihop till ett steg för att tjäna tid. Sedan togs enskild 

brainstorming bort i steg 2 och 3 och började direkt med gemensam brainstorming och 

diskussion. 

Övningen började med att projektledarna delades in i 2 olika grupper där ena gruppen blev 

grupp 1 och den andra grupp 2. Instruktioner om vad de olika grupperna skulle göra gavs 

under tiden övningen genomfördes. Först fick de fem minuter på sig att individuellt 

brainstorma fram koncept för att sedan under sju minuters tid diskutera och brainstorma fram 

ett slutgiltigt koncept, ett koncept från varje grupp. Sedan fick de tre minuter att presentera 

vad de kommit fram till. 

Efter det sammanslogs de två grupperna ihop till en grupp.  

Under steg 2 fick projektdeltagarna se bilder på ingredienser, bakmaskin, matverk och en 

Koenigseggbil för att sedan ha samma förutsättningar som grupp 2 i steg 1 hade (se bilaga 4). 

Dessa bilder valdes ut eftersom de tillhör ett flertal helt olika områden vilket triggar 

skärningspunkter. I denna övning togs den individuella brainstormingen bort så de fick endast 

sju minuter tillsammans att brainstorma och diskutera för att sedan presentera det på maximalt 

tre minuter. 

Steg 3 gick till på samma sätt som steg 2, bara att andra bilder visades för dem (se bilaga 4). 

Tiden var densamma som för steg 2, alltså sju minuters gemensam brainstorming och tre 

minuters presentation.  

Efter att de presenterat sista konceptet så användes resterade tid till diskussion. De tillfrågades 

hur de upplevde övningen och sedan berättade författarna även sitt syfte med övningen. Sedan 

gjordes plats för frågor och diskussion innan övningen avslutades. 

Övning 2 – tidplanering 

Syftet med denna övning var att engagera hela projektgruppen i tidplaneringen för att öka 

förståelsen för problematiken och genomförandet av de olika delmomenten. Det ökar även 

möjligheten att uppnå en hållbar tidplanering. 

Pilotgrupp  

I denna övning användes samma pilotgrupp som i föregående övning. Mötet började med att 

de godkände att ljudet från övningen spelades in, därefter presenterades övningen och de fick 

tillgång till papper och penna att använda under övningen 

Först fick de problemet ”Hur lång tid tar det att koka ett ägg?”. Den som ansåg sig vara mest 

kunnig inom ämnet fick prata om de olika momenten i proceduren sedan skrev de ned sina 

svar på varsitt papper utan att prata med varandra. De hade ett antal siffror att välja mellan: 0, 

½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 och 100, tidsenhet fick de välja själva. 
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När de skrivit ned en tid på sitt papper så vände de dem samtidigt för att avslöja vilken tid de 

hade valt. Eftersom tiderna skiljde sig åt så fick den med lägst siffra börja tala om varför 

denne valt just den siffran, sedan var det den andres tur att beskriva sitt val av siffra. Med den 

nya informationen som de nu fått fram genom sina beskrivningar skrev de nya siffror på sina 

papper och kom fram till ett och samma svar. 

Samma procedur genomfördes på fem andra problem som var: 

 Hur lång tid tar det att måla om väggarna i rummet som används för övningen? 

 Hur lång tid tar det att tvätta bilen? 

 Hur lång tid tar det att byta till sommardäck? 

 Hur lång tid tar ett effektivt möte? 

 Hur lång tid tar det att fälla ett träd? 

I de två första punkterna fick den som kände sig mest lämpad för ämnet prata om det innan 

det var dags att välja tid. De övriga punkterna genomfördes utan att någon pratade om ämnet 

innan tid sattes. 

Skillnaden mellan ”hur lång tid tar det att byta till sommardäck?” och de övriga frågorna var 

att de kom fram till samma svar direkt. När detta sker så ska de ändå förklara hur de har 

kommit fram till den tiden och vilka moment som ingår. 

Det sista problemet som skulle lösas var ”hur lång tid tar det att bygga ett hus?”. Det var ett 

stort område och tiderna de redovisade låg väldigt långt ifrån varandra. När det är så många 

delmoment i ett problem så är det ofta svårt att redogöra för hur lång tid hela proceduren tar. 

Så problemet delades in i mindre delar som skulle lösas.  

Till exempel: 

 Hur lång tid tar det att bygga grunden? 

 Hur lång tid tar det att bygga väggarna? 

 Hur lång tid tar det att bygga kök och badrum? 

 Hur lång tid tar det att inreda? 

Sedan när de hade svarat på alla delmoment i problemet så kunde de lägga ihop tiderna och få 

en slutgiltig tid hur lång tid det tar att bygga ett hus, enligt deras beräkningar. 

Volvo  

Mötet började med att de fyra projektdeltagarna fick ta del av vad planning poker
3
 är och hur 

det går till. Övningen fungerade som planning poker, skillnaden var att inga spelkort fanns 

utan projektdeltagarna fick skriva på post it lappar.  

Syftet med övningen förklarades kort därefter, att det var till för att engagera hela gruppen i 

tidplaneringen och att säkerställa att planeringen blev så korrekt som möjligt utan att 

individerna påverkade varandra vid sina val. 

Sedan beskrevs själva problemet: ”Hur lång tid tar det att måla om väggarna i detta rum i 

samma färg som det är idag?” Förutsättningarna var att allt på väggarna skulle monteras ner 

                                                           
3
 Ett spel som övningen grundar sig på 
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och sedan upp igen när väggarna var klara. Projektdeltagarna skulle lämna över ett resultat 

som de själva var nöjda med. 

De skrev ner sina tider på lapparna och visade sedan upp för varandra. Tiderna skiljde sig en 

del och han med högst tid fick börja förklara hur han tänkt, för att sedan låta hon med lägst tid 

förklara hur hon tänkt. Efter det fick alla deltagare vara med och diskutera för att sedan återgå 

till sina lappar och skriva nya tider med den nya informationen. 

Denna gång skiljde sig inte tiderna lika mycket, även om de fortfarande var långt ifrån 

varandra. Återigen fick de med högst och lägst tid beskriva sina moment för att sedan låta de 

övriga delta i diskussionen. Därefter beslutades det att diskutera fram ett svar i gruppen 

istället för att bryta ner övningen i mindre delar, till exempel: ”Hur lång tid tar 

maskeringen?”, ”hur lång tid tar målningen?” och så vidare. 

När beslut tagits diskuterades det kring övningen och dess fördelar respektive nackdelar. 

Övning 3 och 4 

Dessa övningar gjorde grupperna precis efter varandra och ligger därför uppdelat 

pilotgrupp/Volvo. Eftersom övning 4 bygger på övning 3 så blir det lättare att följa. 

Övning 3 – prestigelösa möten 

Övningen gick ut på att eliminera prestige under möten genom att låta en person prata om ett 

ämne där en annan person i gruppen hade större kunskaper om ämnet. 

Övning 4 – att trigga skärningspunkter 

Genom att visa bilder och koppla dessa till frågeställningar gjorde att skärningspunkter 

triggades fram. 

Pilotgrupp övning 3 

Övningen gick ut på att skapa prestigelösa möten genom att låta andra personer prata en ens 

egna expertområden/intressen. Även denna gång närvarade två personer i pilotgruppen, 

samma som de övriga gångerna. Deltagarna började med att skriva ner fem intressen var på 

olika lappar för att sedan lägga dem upp och ner. Den ena personen började med att dra en 

lapp ur den andres hög och pratade om det ämnet i maximalt två minuter. Efter det fick även 

den andre vara med och diskutera ämnet för att se om något nytt kom på tal. Sedan var det 

den andres tur att göra samma sak, detta upprepades två gånger.  

Pilotgrupp övning 4 

Denna övning handlade om skärningspunkter där deltagarna skulle koppla två helt skilda 

ämnen till varandra. Övningen utfördes direkt efter övning 3 och därför var det fortfarande 

samma personer som deltog. Deltagarna valde ut en av sina fem lappar som de tyckte var mest 

intressant. Sedan skulle de välja ut tre bilder av alla som mötesledarna placerat i rummet. Den 

första bilden skulle kopplas till deras intresse, den andra bilden skulle kopplas till deras egen 

personlighet och den tredje bilden skulle kopplas till den andres personlighet. När bilderna var 

utvalda fick de visa upp bilderna de valt och beskriva hur de tänkt. Efter övningen 

diskuterades det tankar och reflektioner om övningen. 
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Volvo övning 3 

Det var fem personer som var tillfrågade varav två av dem kom till mötet. Deltagarna fick 

först övergripande information om ämnen som entreprenörskap, skärningspunkter, kreativitet 

och innovation. Sedan skrev de ner fem intressen var på olika lappar och lade dem upp och 

ner. Sedan fick den ena personen ta en lapp ur den andres hög och förklarade hur man kunde 

förbättra eller använda det ämnet på ett annat sätt och förklarade så mycket de visste om 

ämnena de fick. Innan de fick börja förklara så gav en av mötesledarna ett exempel på hur 

man kunde göra för att bli bäst i badminton för att de skulle förstå på vilket sätt förklaringen 

skulle gå till. 

Efter att den ena beskrivit ett ämne och sedan diskuterat det med de övriga i rummet så var 

det ombytta roller, det var den andres tur att dra en lapp för att sedan förklara det ämnet på sitt 

bästa sätt. 

Efter övningen diskuterades det kring tankar och funderingar innan det var dags att påbörja 

nästa övning som var knuten till denna. 

Volvo övning 4 

Deltagarna fick välja ut den lapp som de tyckte var mest intressant av de lappar de skrivit. 

Sedan skulle de välja ut tre bilder ur högen på bordet. Den första bilden skulle kopplas till 

ämnet de valt, den andra bilden skulle kopplas till deras egen personlighet och den tredje 

bilden skulle kopplas till den andres personlighet. Innan de fick välja ut bilder gavs ännu ett 

exempel, även denna gång med badminton. En av mötesledarna tog en bild ur högen utan att 

titta och skulle på något sätt koppla badminton till den bilden. Detta gjordes för att visa 

deltagarna att det inte spelade någon roll vilken bild de tog, utan alla bilder kunde kopplas till 

alla ämnen. 

Deltagarna valde ut tre bilder var och beskrev sedan hur de kopplade dem till 

ämnet/personligheten. 

Efter övningen fördes diskussioner om tankar och åsikter om denna övning men även den 

föregående övningen som var kopplad till denna. 
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6 Resultat (empiri)  
Nedan följer resultaten av de övningarna som har utförts.  

Pilotgrupp övning 1 

Steg 1 – fick fram maträtt: 

Minutbiff med nudlar, ägg, sallad och keso. Mjölk att dricka. 

Minutbiff, ägg steks på ena sidan, sallad skärs under tiden minutbiffarna och äggen steks, 

kokar nudlar, keso. 

Steg 2 – fick fram maträtt: 

Förrätt: räkor med bröd och majonnäs. 

Huvudrätt: Oxfiléplanka med: Oxfilé, potatismos, sparris, finhackad salladsröra: ruccola, 

sallad, spenat, tomater, persilja, gräslök och lök. Bearnaisesås. Fint rött vin. 

Efterrätt: Fruktröra med exotiska frukter och vaniljglass. 

Steg 3 – fick fram maträtt: 

Förrätt: Vitlöksbröd/chiabattabröd med smör. 

Huvudrätt: Färskt bröd med kebabkött i, pommes, lök, röd och vit sås, sallad och ost på. 

Efterrätt: Kladdkaka med grädde 

Steg 4 – fick fram maträtt: 

Förrätt: Linssoppa med bröd 

Huvudrätt: Makrillsfilé med hemmagjort potatismos 

Volvo Övning 1 

Steg 1  

Grupp 1 – Samordna vissa avdelningar i monteringen samt slutmonteringen. De vill ha så få 

liner som möjligt men samtidigt ta med befintlig utrustning. 

Grupp 2 – De vill samordna avdelningar i monteringen. De tyckte även att det är viktigt att 

bygga på rätt saker. 

Steg 2 

Samma svar som föregående presenterades. Det kom även upp automatiseringsgrad och antal 

liner som svar men hur de skulle se ut är oklart. 

Steg 3 

Samma svar som i steg 2. 

Pilotgrupp övning 2 

Hur lång tid tar det att koka ett ägg? 

Omgång 1 

Person 1: 20 min 

Person 2: 8 min 
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Omgång 2 

Person 1: 8 min 

Person 2: 8 min 

Hur lång tid tar det att måla om väggarna i rummet som används för övningen? 

Omgång 1 

Person 1: 5 h 

Person 2: 13 h 

Omgång 2 

Person 1: 8 h 

Person 2: 20 h 

Omgång 3 

Person 1: 16 h 

Person 2: 16 h 

Hur lång tid tar det att tvätta bilen? 

Omgång 1 

Person 1: 20 min 

Person 2: 1 h 

Omgång 2: 

Person 1: ½ h 

Person 2: ½ h 

Hur lång tid tar det att byta till sommardäck? 

Omgång 1 

Person 1: 1 h 

person 2: 1h 

Hur lång tid tar ett effektivt möte? 

Omgång 1: 

Person 1: 2 h 

Person 2: 8 min 

Omgång 2: 

Person 1: 1 h 

Person 2: 1 h 

Hur lång tid tar det att fälla ett träd? 

Omgång 1: 

Person 1: 5 h 

Person 2: 2 h 
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Omgång 2 

Person 1: 2 dagar 

Person 2: 20 h 

Omgång 3 

Person 1: 8 h 

Person 2: 8 h 

Hur lång tid tar det att bygga ett hus? 

Omgång 1 

Person 1: 2 år 

Person 2: 13 månader 

Omgång 2 (efter diskussion om delmomenten) 

Person 1: 20 månader 

Person 2: 20 månader 

Volvo övning 2 

Omgång 1 

Person 1: 13 h 

Person 2: 40 h 

Person 3: 5 h 

Person 4: 8 h 

Omgång 2 

Person 1: 13 h 

Person 2: 20h 

Person 3: 8 h 

Person 4: 13 h 

Efter diskussion: 

Alla var överens om: 16 h 

Pilotgrupp och Volvo övning 3 

Ingen empiri finns i denna övning då inget specifikt resultat framkom. 

Pilotgrupp övning 4 

Person 1: 

Ämne: Motorcross 

Bild kopplad till ämnet: En taggig grön växt som symboliserade den vassa motorn i crossen, 

mycket hästkrafter i förhållande till vikten. 

Bild kopplad till den egna personligheten: En brygga vid vattnet som symboliserade värme 

vilket han uppskattar eftersom han är en hjälpsam och varm person. 

Bild kopplad till den andres personlighet: En häst som symboliserade den andres utmärkta 

korttidsminne som även hästar har. 
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Person 2: 

Ämne: Taekwondo 

Bild kopplad till ämnet: En person låg och tittade upp mot högre byggnader som 

symboliserade rymden där mer än ytligheten har betydelse. 

Bild kopplad till den egna personlighet: En teatersalong som symboliserade något proffsigt, 

lyxigt och rofyllt. 

Bild kopplad till den andres personlighet: En gigantisk gul plastanka som symboliserade 

hjälplöshet mitt ute på havet. 

Volvo övning 4 

Person 1: 

Ämne: Bilar 

Bild kopplad till ämnet: Två personer cyklar som symboliserade styrka, grepp, fart, lätt 

konstruktion och miljövänlig. 

Bild kopplad till egen personlighet: Berg-och-dal landskap med slingrig väg som 

symboliserade livets gång med upp- och nergångar. Grönt symboliserade sommaren och snön 

skidor. 

Bild kopplad till den andres personlighet: Brygga på kvällen men ljusslingor upphängda, ett 

lejonhuvud skymtades i en sten. Symboliserade historia och kultur som intresserade den 

andre. Lugn och rofylld miljö. Lejonet visade att personen i fråga kan ryta ifrån om så behövs. 

Person 2: 

Ämne: Spela innebandy 

Bild kopplad till ämnet: Asiatisk drakfigur som symboliserar lagkänsla och att slå på bollen. 

Bild kopplad till egen personlighet: Flodhäst i vatten som betyder att den är dold i vattnet och 

simmar under ytan som kan kopplas till hans kunskap som finns men inte utnyttjas. 

Bild kopplad till den andres personlighet: 2 personer på en grön äng i sommarväder som 

symboliserar glädje, positiv stämning och ljus. Personen i fråga ser ljuset i mörkret och är 

optimistisk. 

 

  



 
 

33 

7 Analys 
I detta avsnitt kopplas teorin samman med resultat och verklighet. Även nyckelorden 

analyseras här. 

7.1 Nyckelord 
Nyckelorden var framtagna för att kunna mäta resultat vad gäller entreprenöriella egenskaper. 

De blå områdena visar några egenskaper en entreprenör kan ha som vi ansåg var viktigast för 

att kunna besvara forskningsfrågorna, de gröna områdena markerar de nyckelord som 

projektdeltagarna har använt via våra övningar, det röda området markerar att de inte använt 

sig av det. 

De tre egenskaperna ”på jakt efter nya talanger”, ”problemlösare” och ”kalkylerad risktagare” 

har inga nyckelord då vi anser att de är svåra att mäta men fortfarande viktiga egenskaper för 

en entreprenör enligt oss. 
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Som figur 8.2 visar så har vi haft nytta av 6/7 av våra nyckelord vilket vi tycker var ett väldigt 

bra resultat då projektdeltagarna tydligt visat att de gjort stora framsteg. Vi har inte haft någon 

övning som triggar deltagarna till att anteckna och dokumentera för att lära sig. 

7.2 Koppling mellan metod och teori 

I början när möten observerades så uppfattade vi att projektdeltagarna arbetade på samma sätt 

som traditionell projektledning, det vill säga strukturerat och inkrementellt via gater (se bilaga 

1). Projektledaren sätter en tidig budget samt utarbetar generellt tidplaneringen själv. 

Projektledaren väljs ut mer beroende på vem som har tid än vem som är mest lämpad för 

projekten vilket innebär att projektgenomförandet inte optimeras. 

 

Under dessa möten har vi inte sett några tecken på radikalt tänkande eller analyser utifrån 

tidigare forskning av projekt. Vi har heller inte sett att de tittat på ny teknik från andra 

verksamheter och analyserat hur det kan implementeras i den egna verksamheten. 

 

Kommunikationen mellan de olika enheterna i monteringen är bristfällig då de borde lära av 

varandras erfarenheter och hitta gemensamma lösningar. Det finns heller inga tecken på 

risktagande eller att de spinner vidare på idéer som verkar riskfyllda vilket innebär att de kan 

missa värdeskapande lösningar på vägen. 

 

Under övningarna har projektledarna fått en inblick i hur entreprenöriell projektledning kan se 

ut, vad det går ut på samt vad det kan resultera i. Dessutom har de fått ta större eget ansvar 

under övningarna samt fått tänka i egna banor. Projektdeltagarna har arbetat på ett 

entreprenöriellt sätt då de har brainstormat, ställt frågor samt använt sig av divergent 

tänkande. De har även arbetat på ett innovativt sätt då de efter en övning gällande tidplanering 

uttryckte att de kommer ha nytta av den övningen som genomfördes, vilket innebär att den 

skapat värde för dem. Vad gäller innovation så, ska den skapa värde för andra människor, 

vilket övningen gör då den effektiviserar projektets tidplanering och därmed skapar värde för 

andra intressenter. 

 

Vad gäller deltagande observation och kvalitativa intervjuer så användes det mycket i början 

av vår undersökning för att få en inblick i hur nuläget såg ut. När deltagande observation 

utfördes var vi med på möten och satt vid sidan om för att endast lyssna och reflektera.  

 

Fältanteckningar fördes som vi sedan har haft stor nytta av när vi tillsammans diskuterade 

mötet som varit. När kvalitativa intervjuer utfördes så var det aldrig några problem att spela in 

ljudet på mötena vilket hjälpte oss mycket i efterarbetet. I och med dessa metoder har vi fått 

en klar inblick i hur nuläget såg ut och vad de anställda tyckte och tänkte om de sätt de arbetar 

på idag. Alla personer som intervjuats har varit väldigt öppna och bjudit på sig själva. De har 

varit mycket hjälpsamma och tillmötesgående. 

 

En deltagare i projektgruppen visste inte vad brainstorming var för metod och flera andra i 

gruppen hade inte använt sig speciellt mycket av det. Det gav oss en stor chans att visa hur det 

fungerar och introducera det i deras arbetssätt. Det råder viss osäkerhet om de har tagit till sig 
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av metoden, vi har dock sett stora skillnader från övning till övning. Det behövs betydligt 

längre tid för att implementera metoden i det dagliga arbetet. 

7.3 Koppling mellan teori och empiri 
Som empirin i övning 4 visar så kopplade deltagarna ett ämne de var intresserade av till en 

utvald bild. Det gjordes flera olika kopplingar mellan olika ämnen som tyder på att de tydligt 

har använt sig av skärningspunkter. De har även tänkt på ett innovativt sätt då de har 

kombinerat produkter och kommit fram till en ny produkt som inte finns, vad vi vet om. Även 

om det inte var en innovation, då produkten eller tjänsten måste skapa värde för flera och 

komma ut på marknaden, så var det ändå det innovativa tänket som räknades i detta fall då det 

var det som skulle åstadkommas. 

Som teorin kreativitet beskriver så kan vissa personer tycka att kreativitet är ett krångligt ord 

att bekanta sig med eftersom det kommer något nytt ur det. Under de två första övningarna 

visade det sig att gruppen på Volvo inte riktigt hade greppat vad övningarna gick ut på. 

Övning 2 gick bättre än övning 1 och så fortsatte det, det gick bättre och bättre för varje 

övning. I den sista övningen märktes det tydligt att de hade förstått vad kreativitet innebär och 

hur det kan användas eftersom empirin visar bra resultat där nytänkande inte var lika krångligt 

som tidigare utan mer roligt och givande enligt gruppen. 

Mellan de olika övningarna har de haft tid att smälta vad de arbetat med under mötet, så 

kallad inkubationstid, vilket har gjort att de har fått större förståelse efter varje övning som 

genomförts. Som teorin kreativitet nämner så kan man bli mer kreativ av drömmar. I detta fall 

har inte deltagarna nämnt att de drömt om detta ämne och fått en aha-upplevelse av detta, men 

det behöver inte betyda att de inte gjort det. Många av drömmarna man har under natten 

kommer man inte ihåg och det kan vara just en sådan dröm som gjort att de utvecklats mellan 

de olika övningarna. Det visar sig i empirin då resultaten blir mer utförliga i övning 4 mot 

övning 1 där nästan inga nya tankar dök upp hos deltagarna.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel beskrivs våra egna åsikter och tankar kring detta examensarbete. 

Svårigheter med detta projekt har varit tidsramen samt att ledningen inte stödjer 

entreprenöriell projektledning vilket verkar vara motsägande mot deras vision att ta 

marknadsandelar. De strävar mer och mer efter den strukturerade och traditionella 

projektledningen. Detta baseras på de möten vi har varit med på och observerat direktiv från 

ledningen.  

 

Detta examensarbete har varit väldigt lärorikt för oss och vi har upptäckt både positiva och 

negativa saker i övningarna som för våra erfarenheter endast har varit positivt. Under första 

övningen upptäcktes att den var alldeles för stor och komplicerad att lägga så tidigt, den borde 

ha utförts senare när de kommit in i arbetssättet. Projektledarna fick för lite instruktioner då vi 

trodde att det skulle skapa en mer öppen diskussion, brainstorming och mer kreativitet vilket 

visade sig vara felaktigt då de blev låsta av det. Vi såg under senare övningarna att ju mer 

information och exempel de fick desto mer flödade den kreativa förmågan som även teorin 

om kreativitet säger. Vi anser inte att tydliga instruktioner samt syfte gav projektdeltagarna en 

genväg till ett lyckat resultat, utan inspiration och engagemang till att tänka annorlunda. Även 

stor skillnad på pilotgruppen märktes som har en viss vana av dessa ämnen vilket tyder på att 

vi är inne på rätt spår vad gäller träning av kreativ och innovativ förmåga. Vi har arbetat på ett 

entreprenöriellt sätt i ungefär ett år och pilotgruppen i ungefär två månader och vi känner att 

de är på ungefär samma nivå som vi var efter två månader. Idag känns det naturligt att arbeta 

på detta sätt och vi har förbättrat förmågan mycket när det gäller att se kopplingar relaterade 

till nyckelorden. Vi ser fram emot att arbeta på detta sätt i framtiden då vi ser en stor vinning i 

detta arbetssätt då våra resultat hittills har blivit annorlunda och i många fall betydligt bättre 

än tidigare. Vi anser att vi har fått en betydligt bättre helhetsbild gällande entreprenöriell 

projektledning och hur det är att arbeta i mer riskbenägna projekt och hur de bör hanteras. Det 

känns viktigare att kunna hantera riskerna än att beräkna dem på detaljnivå. 

 

Vi anser att förstudien behöver vara mycket mer grundlig i ett projekt och det ska vara en 

rutin att brainstorma och tänka mot idealmålet. I förstudien bör mer energi läggas på att 

analysera tidigare projekt och hur dessa kan anpassas till dagens teknik och sin egen 

verksamhet. Att hitta tekniker från andra verksamheter och ta det till sin egna är mycket 

viktigt för att hitta radikala förändringar. Detta innebär inte att förstudien eller hela projektet 

tar längre tid, det kan till och med effektivisera projektet tidsmässigt men framför allt höja 

kvalitén på projektresultatet. Om nya deltagare tillkommer i projektet som inte är vana vid att 

arbeta med kreativitet bör kreativa övningar genomföras så tidigt som möjligt för att 

synkronisera gruppen. 

 

Vår övning gällande planning poker finns i agil projektledning. Där beskrivs att experten i 

gruppen inom ett visst område utför en presentation av ett problem och dess lösning för att 

sedan låta gruppen göra en tidsbedömning. Vi modifierade övningen lite på grund av 

erfarenheten från pilotgruppen genom att ta bort ”expertens” presentation innan gruppen 

individuellt skulle sätta varsin tid. Det triggade mer kreativitet då de individuellt kände sig 



 
 

37 

tvungna att gå igenom alla moment som behövde göras och hitta sätt att genomföra dessa på. 

Gruppen sa själva att de gick ner på detaljnivå och gjorde en egen förutsättningslös 

individuell analys om de olika momenten i övningen för att sedan få mer information från 

”experten” i fråga. Detta gjorde att vi fick fram både kreativitet, innovation och ett bra resultat 

vad gäller tidplaneringen. Detta innebär att i stort sätt vilken övning som helst kan användas 

för att trigga kreativitet och innovation bara rätt instruktioner och syfte kommer fram men vi 

ser en stor fördel med att ha övningar kopplade mot verkligheten. 

 

Efter vårat examensarbete anser vi att vinningen med agil projektledning är att den 

effektiviserar projekten genom tidigare leveranser och ett flertal mindre delleveranser (se 

bilaga 2) inom motsvarande gater i traditionell projektledning som leder till bättre kontroll 

och lättare att behandla förändringar i projektet. Vi ser dock inte hur den triggar och skapar 

kreativitet hos projektdeltagarna. Det står i boken agil projektledning skriven av Tomas 

Gustavsson att mycket energi läggs på förstudien och att det finns nytänkande och kreativitet 

inom agil projektledning. Vi har dock inte sett några praktiska exempel på hur förstudien 

genomförs. Detta anser vi är en stor svaghet i den agila projektledningsmodellen.  

 

Fokus har legat på att ge projektdeltagarna en inblick i hur vi har arbetat det sista året och hur 

det har hjälp oss framåt för att sedan kunna koppla det till deras arbete. På så sätt kanske de 

kan få en tankeställare att det går att arbeta annorlunda.  

Vi tycker att övningarna har anpassats bra för dem med hänsyn till att de inte har arbetat på 

detta sätt tidigare, och att vi har fått det djup som önskades i övningarna. Vi har fått bra 

respons på övningarna vad som var bra, vad som var mindre bra och vad som kan göras 

bättre. Vi har även lagt stort fokus på vad de egentligen tyckte och tänkte och vad de kände 

under övningarna. För att projektdeltagarna ska kunna bli mer engagerade, motiverade och 

inspirerade så är det av största vikt att lyssna på deras känslor och inte trampa någon på tårna. 

Under ett möte med projektledarna sa en av dem att om en maskin går sönder så byter de ut 

endast den maskinen istället för att kolla på helhetsbilden. Företaget kanske kan byta ut flera 

maskiner och därmed eventuellt effektivisera processen vilket leder till mer lönsamhet. 

8.1 Diskussion övningar 
Nedan följer resultat av de övningar som genomförts samt våra analyser och reflektioner kring 

övningarna och deltagarnas reaktioner och åsikter. 

8.1.1 Övning 1 

Pilotgrupp (se bilaga 3) 

Tanken var att de skulle vara begränsade i steg 1, få mycket frihet och tänka helt fritt i steg 2, 

sedan föra in de på ett spår i steg 3 där de skulle tänka mer automatiserat och att de kanske 

inte behöver göra allting själva i köket utan de kan ta hjälp av bland annat matmaskiner. I 

sista steget var tanken att föra in dem helt på det spåret och låta de tänka helt fritt. 

De tyckte att de första två stegen var roliga och relativt lätta medan de upplevde att de blev 

begränsade under de två sista stegen när bilderna kom in. Det kan nog bero på att vi använde 

samma bilder som vi tänkt använda till övningen på Volvo. Det kan ha vilselett dem då 
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bilderna innehöll ingredienser och de trodde att de skulle använda de som fanns på bilderna 

vilket blev ett missförstånd.  

 

Automatiserad tillagning kom upp som ett samtalsämne men lades ner lika fort igen. Alltså 

kom det inte upp som ett resultat men det var mycket imponerande att se att de pratade om det 

och att de faktiskt triggades igång att tänka åt det hållet när de fick se bilderna.  

Eftersom Koenigseggbilen var en utav bilderna i steg 3 så fick de dem att tänka ”det ska gå 

snabbt att laga maten och det ska vara lite personal eftersom det går i få personer i bilen”. 

Riktigt så hade inte vi tänkt oss att de skulle komma fram till automatiserad matlagning så det 

var en spännande infallsvinkel de kom med. De kopplade Koenigseggbilen (som vi hade tänkt 

skulle symbolisera entreprenörskap) och bakmaskinen till en skärningspunkt, och kom fram 

till något de inte tänkt på tidigare. Den ena deltagaren gjorde kopplingen mellan ovanstående 

ämnen till att bilen symboliserade snabbhet, kraft och enmansarbete relaterat till bakmaskinen 

som hade i princip samma egenskaper. 

 

Även fast de bara var två stycken som genomförde övningen så blev vi väldigt imponerade 

över vad de kom fram till. När de brainstormade enskilt för att sedan diskutera det med 

varandra visade det sig att de hade olika förslag på maträtter och ingredienser och de tänkte 

olika vilket troligtvis gjorde att de kompletterade varandra bra och kom fram till något mycket 

bra. 

 

Det som hjälpte oss att ha en sådan testgrupp var att de kom med bra förslag på vad som kan 

förbättras och vi såg även vissa brister själva som vi var tvungna att ändra. Tiden blev alldeles 

för lång, 1h och 45 minuter är en för lång övning och deltagarna tappade fokus och blev trötta. 

Så vi valde att korta ner övningen till 1 timme på Volvo för att få så bra resultat som möjligt. 

Sedan märkte vi brister i våra instruktioner som vi var tvungna att redigera innan övningen 

skulle utföras på Volvo. De två studenterna i pilotgruppen tyckte även att bilderna låg i fel 

ordning i instruktionen. Det var en bra observation och vi ändrade dem till en mer logisk 

följd. 

 

Vi ser bara positiva saker med att testa på en grupp innan det verkligen gäller att göra 

övningen på riktigt. Vi fick ett tips om det, testade och tyckte att det var en mycket bra idé. 

Vi förklarade vad de skulle utföra under första steget och även hur lång tid de hade på sig 

under varje moment. Det blev rörigt för dem att försöka komma ihåg de tiderna i huvudet, 

även fast vi sedan sade att vi säger till när det är dags att byta moment. Istället för att gå 

tillväga på detta vis så kommer vi, nästa gång övningen genomförs, att berätta vad de ska göra 

under första steget och sedan följer instruktionerna vartefter.  

 

Volvo (se bilaga 4) 

Efter att vi introducerat övningen för dem och det var dags att sätta igång steg 1 i övningen så 

var de mycket förvirrade och förstod inte riktigt vad vi ville att de skulle göra. Vi tror att den 

stora friheten som de fick gjorde dem mycket begränsade i deras tankesätt eftersom grupp 1 

(som hade begränsningar) hade mycket lättare att komma på koncept mot vad grupp 2 hade 

(som hade fri budget och yta). Vi fick många kommentarer under övningens gång där de 
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påpekade att de aldrig har fri budget och yta att utgå från, de har alltid den begränsningen. Det 

hade kanske varit bra att berätta syftet med övningen med en gång, men då hade de direkt 

förstått vilket resultat vi var ute efter. 

 

I steg 2 blev det lite mer diskussion när de inte behövde brainstorma individuellt först, men de 

fastnade mycket vid detaljer iallafall trots att endast grova uppskattningar krävdes. Ur det 

perspektivet kan det ha varit bättre att ta samma övning som pilotgruppen fick, alltså att ta 

fram olika maträtter eftersom det är ett ämne som de flesta känner till. I steg 2 började de 

diskutera automatiseringsgraden men pratade mycket om problematiken kring det istället för 

fördelarna. I diskussionen menade de att det inte behöver vara fördelaktigt att automatisera 

allting vilket vi var helt överens om, men vi försökte förklara att det är nyttigt att se 

idealmålet först för att sedan anpassa det till det aktuella läget. 

 

I steg 3 när ytterligare nya bilder kom upp som de skulle brainstorma kring så låste det sig 

totalt för dem, de kom fram till samma svar som tidigare så vi valde att avbryta det steget för 

att påbörja diskussionen istället.  

 

Tanken var att vi skulle fråga dem hur de kände efter den här övningen men vi märkte att alla 

såg förvirrade ut och ville veta vad tanken med denna övning var, så vi valde att gå direkt till 

syftet med övningen. Där förklarade vi radikal och inkrementell utveckling och att de har 

chansen att komma mycket längre om de tänker radikalt. 

Att släppa alla hinder och tänka helt obegränsat kan vara bra för att få fram den optimala 

lösningen. Den optimala lösningen behöver inte vara den optimala lösningen för företaget 

men detta görs för att hitta lösningar på vägen och för att välja ut vilka lösningar eller 

dellösningar som passar företaget bäst.  

 

Till exempel (se figur 8.1): Genom att arbeta med radikala förändringar så finns möjligheten 

att nå den gröna pilens spets medan genom att använda sig av inkrementella förändringar så 

kan resultatet begränsas till den röda pilens spets. Notera att avståndet mellan spetsarna är ett 

exempel och inte baserat på fakta. 

 

Radikal 

 

 

Inkrementell 

8.1, av författarna 

 

Figur 8.1, av författarna 

 

Fördelen med att arbeta radikalt är att man möjliggör att nå ett idealmål alternativt hitta 

innovationer på vägen. Nackdelen kan vara att projekten kan bli väldigt dyra och 

ogenomförbara. 

 



 
 

40 

Vi förklarade att om de tittar på idealmål först, alltså den bästa tänkbara lösningen, och sedan 

utgår från det läget när de tittar på vad företaget kan använda sig av ur den lösningen, vad 

budgeten tillåter och andra saker de måste ta hänsyn till och efter det smalna ner konceptet. 

De får troligtvis inte den optimala lösningen till 100 % men exempelvis till 60 %. 

 

Vi förstod att det skulle bli svårt att ändra deras syn på projektledning efter en övning 

eftersom de arbetar på ett visst sätt och är vana vid det. Det kom iallafall upp många frågor 

efteråt vilket vi tyckte var mycket positivt eftersom de då visar sig nyfikna och vill veta mer. 

Vi höll fler övningar och var medvetna om att det kunde bli svårt att få dem att arbeta på det 

här sättet efter några få veckors tid eftersom det tog oss ett år att tycka att detta arbetssätt är 

bra. Förhoppningsvis får vi dem att förstå tanken med det hela och att de en dag tittar tillbaka 

på denna övning och kanske kan ha nytta av att tänka på detta sätt. 

 

För att mäta detta så utgick vi från figur 2.1 där vi mätte 

 Nyfikenhet (Ställa frågor) 

 Lärande (Anteckna/dokumentera i lärande syfte samt diskussion) 

 Nytänkande (Problemlösning och skärningspunkter) 

 Kreativ förmåga (Divergent tänkande) 

 Innovativ förmåga (Skapa värde) 

 

De nyckelord vi upplevde att de uppfyllde i denna övning är nyfikenhet eftersom de frågade 

mycket frågor om detta arbetssätt och hur vi tänker och så vidare. De använde också divergent 

tänkande då de fann många olika lösningar. 

Det diskuterades en del där skärningspunkter nämndes men presenterades aldrig som ett 

resultat utan slogs bort som ogenomförbara utan vidare analys. Vi bedömer att det beror på att 

de inte är vana vid att tänka på den slutliga lösningen med stor osäkerhet utan tänker i 

inkrementella steg där allt känns tryggt och säkert. 

 

De diskuterade att ha allt automatiserat men slog bort den tanken då de inte får tillräckligt 

med volymer samt att Scania redan har gjort det på tidigt 90-tal vilket inte alls fungerade och 

lades ner. Enligt oss borde de ha analyserat vad som inte fungerade med deras koncept och 

vilken ny teknik som har tillkommit som skulle kunna lösa deras problem, för att sedan 

anpassa till deras fabrik. 

 

Frågor som de borde ställt sig kan ha varit: 

 Vilka tekniska lösningar användes av Scania? 

 Vad var bra respektive mindre bra med deras koncept? 

 Hur arbetade de fram sina koncept? Rent erfarenhetsmässigt eller tittade de på 

skärningspunkter så som existerande teknik som används inom andra verksamheter? 

 Vilka förutsättningar hade de vad gäller budget, yta, kompetens och övriga resurser? 

 Hur skulle idealkonceptet se ut? Finns den tekniken idag? Hur skulle den vara 

utformad och fungera om den inte finns idag? 
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8.1.2 Övning 2 

Pilotgrupp  

Vi valde att genomföra många olika sorters problem på vår pilotgrupp för att kunna välja ut 

en eller två av dem att använda i gruppen på Volvo. Personerna i pilotgruppen visade mycket 

energi och tyckte att det var roligt och intressant att göra denna övning. De beskrev att 

resultatet de presenterade var mycket närmre sanningen än om de hade gjort detta helt själva. 

De tyckte att det var en stimulerande övning och uppvisade tydlig nyfikenhet. 

Det var intressant att se hur de arbetade och höra deras diskussioner för att komma fram till ett 

och samma svar, eller iallafall svar som ligger nära varandra. 

Vi kände att deltagarna blev begränsade efter att den som kunde mest om ämnet hade pratat 

om det innan tid skulle väljas. Därför valde vi att ta bort det momentet så de sista problemen i 

övningen genomfördes utan att någon pratade om ämnet först. Vi märkte då att det flöt på 

mycket bättre vilket vi tror beror på att prestige och rädslan att göra bort sig eliminerades. 

 

Volvo  

I denna övning valde vi att ta bort ”expertens” presentation om ämnet helt då vi märkte i 

pilotgruppen att det gick mycket bättre utan. 

Vi räknade med att de skulle bli mer engagerade, än vad nuläget visade, vilket de blev. Det vi 

däremot inte hade räknat med var att deras innovativa och kreativa sidor skulle komma fram 

på ett så utmärkande sätt vilket var väldigt imponerade. En av projektdeltagarna sa att han 

började tänka igenom de moment som förekommer i målningen av väggarna och ökade då 

förståelsen för vad som skulle genomföras. De förstod då även problematiken i de olika 

momenten. 

De förklarade i diskussionen att de kände att tiden blev mer korrekt bedömd när de gjorde på 

detta sätt vilket var meningen med övningen. 

Nyfikenheten ökade väldigt mycket genom att de ställde många frågor kring ämnet i 

diskussionen. De såg även att det var ett användbart sätt att ta fram en tidplan på, vilket då 

skapar värde för dem, dels genom engagemang samt aktivera tankesätten och dels för att få en 

korrekt bedömd tidplanering. 

Den nytänkande egenskapen kom fram genom att de löste ett problem genom att försöka hitta 

nya vägar. Även den kreativa sidan syntes då de använde sig av divergent tänkande eftersom 

de försökte hitta så många olika sätt som möjligt att till exempel maskera, spackla, måla, 

montera ner och upp saker på väggarna och så vidare. 

En av projektledarna hade inte så mycket kunskap inom det här området och behövde ha hjälp 

för att komma ner i den tiden som vi kom fram till. Eftersom alla har olika kunskap, olika 

mycket erfarenhet och har olika fysiska förutsättningar så är det svårt för alla att hitta en och 

samma tid, så vi utgick från att en av dessa projektledare gjorde detta arbete och kunde då 

komma överens om en tid. 
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8.1.3 Övning 3 och 4 

Pilotgrupp övning 3 

Syftet med övningen var att eliminera prestige, ge utrymme för tankar och diskussion samt 

stärka självförtroende och våga göra fel. 

Det var en svår övning där inga specifika resultat väntades eller framkom. De fick välja vilka 

intressen de ville vilket gjorde det väldigt brett och även svårt att prata och diskutera kring. 

Till exempel kom intresset ”film” upp vilket är ett väldigt stort ämne, så när denna övning 

skulle genomföras på Volvo ändrade vi kriterierna och begränsade valen. De ämnen som var 

utformade som verb var lättare att prata om och gav då bättre resultat. 

Deltagarna vågade prata om ämnena och vågade göra fel vilket vi tror delvis beror på att de 

känner varandra väldigt bra och är vana vid att arbeta på liknande sätt. 

Tanken med övningen var att de skulle prata om den andres intresse för att locka fram nya 

tankar kring ämnet vilket resultatet inte visade. Även om det önskade resultatet inte framkom 

så uppfylldes ändå syftet med övningen. 

De ansåg själva att denna övning var bra om möjligheten fanns att arbeta med den under en 

längre tid. 

 

Pilotgrupp övning 4 

Syftet med övningen var att hitta och diskutera skärningspunkter. Deltagarna tyckte att det var 

en givande övning och kunde definitivt se nyttan med den. Övningen väckte deras nyfikenhet 

och ville gärna arbeta mer på detta sätt i olika sammanhang. De började med att noga granska 

alla bilder och tyckte att det var svårt att välja tills vi berättade att det inte spelade någon roll 

vilka bilder de väljer eftersom alla bilder går att koppla till alla ämnen, det beror bara på ens 

egen kreativitet. Det blev en aha-upplevelse för dem och hade efter det mycket lättare att 

koppla ämnen med bilder och deras tankar flödade mycket mer fritt och nyfikenheten kom 

fram ytterligare. 

De tyckte att det var roligt att berätta om de bilder de valt och även diskutera kring dem för att 

se om ytterligare egenskaper dök upp. För att hålla tiden var vi tvungna att avbryta vissa 

diskussioner då de gärna spann vidare med nya idéer. 

 

Volvo övning 3 

Vi korrigerade vissa saker i instruktionen i övning 3 och 4 som vi upptäckte behövde göras 

efter pilotgruppens övningstillfälle. Det som ändrades var att: 

 Vi var tydliga vad gällde syftet. 

 Vi gav enkla exempel som visade hur man kunde göra. 

 Vi gav dem viss coachning i uppstarten av deras presentation. 

 Vi formulerade intressen som ”att titta på film” istället för endast ”film” då det senare 

alternativet lätt blir väldigt för brett och svårt. 

 Vi ledde in dem på ”hur kan man göra detta på bästa sätt?” och ”hur kan man göra 

detta på ett annorlunda sätt?” för att begränsa ämnena och trigga igång tankesätten. 

 

Vi fick riktigt bra respons vad gäller resultatet av deras tankar. Deltagarna tänkte brett och 

öppnade upp för nya idéer, tankar och spann vidare på varandras idéer i diskussionen. De blev 
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mer och mer nyfikna ju längre övningen genomfördes och de såg definitivt att det gick att 

använda sig av denna typ av övning i ett skarpt projekt. De trodde även på att utföra liknande 

övningar flera gånger för att träna sig och för att få in tankesättet i vardagen. 

Innan vi ens hann ta upp och förklara skärningspunkter så använde de sig av det i sina 

presentationer av ämnena.  

När vi sedan frågade dem om de visste vad skärningspunkter var så fick vi tvekande nej till 

svar. När vi sedan förklarade att de redan hade använt sig av det och på vilket sätt så förstod 

de direkt vad som menades. 

 

De pratade om hur Volvo skulle kunna utvecklas från tillverkare av hjullastare och dumprar 

till exempelvis tåg och underjordsmaskiner. Frågor som ”vad händer om man korsar en 

dumper och truck?” dök upp innan vi ens hade gått in på skärningspunkter. 

Trots att det endast var två personer som hade möjlighet att delta så var det riktigt bra 

diskussioner som kom upp. De var relativt olika men kompletterade varandra mycket bra. 

 

Volvo övning 4 

I och med denna övning så kände vi att de blev mindre rädda för att säga vad de tyckte och 

tänkte, de fick bättre självförtroende, ökade kommunikationen och förståelsen för varandra 

samt nyfikenheten ökade även i denna övning. Med exemplet vi gav visade vi att det inte 

spelade någon roll vilken bild som valdes. Det går att koppla alla ämnen till alla bilder, det 

beror bara på hur kreativ man tillåter sig att vara. 

De tyckte att denna övning var bra att arbeta med och tillämpa i sitt eget arbete, främst då för 

att förbättra kommunikationen mellan projektdeltagarna. 

I diskussionen efter övning 3 och 4 berättade de att de tyckte att det var bra att de inte blev 

avbrutna när de pratade om den andres ämne. Dessutom uppskattade de att de inte leddes in 

på något spår innan utan att de fick ett specifikt ämne att prata om och den andra satt tyst och 

lyssnade. De kände sig aldrig dumma utan kunde utan problem prata fritt. 

De kunde definitivt se att dessa övningar kan motverka prestige. De tyckte även att 

övningarna var bra eftersom nya tankar och idéer dök upp som annars inte skulle nämnas. 

Då håller man tyst om sin egen tanke för att den känns sämre än den som redan nämnts. 

Vi blev positivt överraskade hur deras engagemang, nyfikenhet och nytänkande flödade ur 

dem. Vi tror att dessa övningar gick så bra på grund av att vi har utfört ett antal övningar på 

dem.  

Vad gäller övningarna anser vi att de har gett den effekt vi ville och som vi kunde förvänta 

oss på den tid vi hade på oss. Den första övningen kändes luddig och annorlunda enligt 

projektdeltagarna medan de blev mer bekväma ju fler övningar vi gjorde. Tack vare 

pilotgruppen så har vi kunnat redigera vissa instruktioner för att kunna genomföra övningen 

på bästa sätt på Volvo.  
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9 Slutsats 
I det här kapitlet sammanfattas författarnas slutsatser. 

 Det är viktigt att vara tydlig med instruktioner, syfte och exempel när kreativa 

övningar ska utföras i en ovan grupp. Det är även av stor vikt att övningarna är 

kopplade mot verkligheten för att få en bättre förståelse, engagera gruppen samt skapa 

nyfikenhet. 

 Eftersom kreativ och innovativ förmåga är svårt att beräkna användes nyckelord för att 

mäta engagemang, motivation och inspiration. Via deltagande observationer, 

kvalitativa intervjuer, kreativa övningar samt brainstorming kunde nyckelorden 

användas, analyseras samt kopplas till teorin entreprenöriell projektledning. Det visade 

sig att projektdeltagarna blivit mer engagerade, inspirerade och motiverade enligt 

nyckelordens mätning. 

 Att arbeta mot idealmål främjar bland annat kreativitet, innovation samt nyfikenhet 

vilket kan medföra radikala förändringar som kan leda till en starkare position på 

marknaden eller befästa sin nuvarande position. Det kan vara farligt att endast arbeta 

inkrementellt vilket Volvo gör idag enligt denna studie. 

 En obligatorisk workshop där deltagarna brainstormar fram ett idealmål och hur det 

uppnås bör läggas till som ett moment i förstudien. 

 Planning poker bör införas som obligatoriskt moment vid tidplanering för att öka 

förståelse och engagemang samt uppnå en realistisk tidplan som deltagarna är villiga 

att följa. 

 Att kontinuerligt träna sin kreativa och innovativa förmåga är viktigt för att få en mer 

nytänkande organisation.  

 Företaget strävar mot att arbeta efter traditionell projektledning vilket sällan främjar en 

verksamhet som vill ta marknadsandelar eller bli världsledande inom sitt område. 

 Om ett nytt projekt innehåller ovana deltagare vad gäller kreativt tänkande så bör 

kreativa övningar utföras under kickoffen. 

 Vid projekt som innefattar byte av maskin eller utrustning är det lämpligt att 

undersöka möjligheten att byta ut hela processen eller delar av den för att trigga 

kreativitet och uppnå bättre projektresultat. 

 Välja projektledare efter projekt och inte efter vem som har tid. 
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9.1 Rekommendation 
Vi anser att en strukturerad traditionell projektledare har förutsättningar att bli en 

entreprenöriell projektledare genom att ta del av rekommendationerna som kommer nedan. 

  

Vi rekommenderar att Volvo fortsätter arbeta mer entreprenöriellt, genom att trigga 

nyfikenhet och nytänkande, eftersom vi anser att det är mer värdeskapande än den 

traditionella projektledningen då det finns möjlighet att komma längre med radikala än 

inkrementella förändringar. Det leder till att de håller konkurrenterna bakom sig och/eller att 

de tar marknadsandelar. Risken med detta är att projekten kan bli kostsamma om riskerna inte 

kan hanteras på vägen till målet vilket innebär att det är viktigt att träna på riskhantering. 

Det vore bra att få med det sista nyckelordet som inte användes, anteckna/dokumentera i 

lärande syfte. En metod som kan vara bra att använda, som vi inte har haft möjlighet att 

använda oss av på grund av tidsbrist, är Gibbs reflektionscykel
4
. Det är även bra att undersöka 

andra entreprenöriella egenskaper för att finna andra nyckelord som går att mäta. 

Att ständigt arbeta med kreativa övningar rekommenderas för att se andra möjligheter än det 

traditionella arbetssättet. Om ett nytt projekt innehåller ovana deltagare vad gäller kreativt 

tänkande så rekommenderas att utföra kreativa övningar under kickoffen. 

Vi tror att en entreprenöriell projektledningsmodell med visst stöd av det agila arbetssättet, 

vad gäller effektivisering, kan vara en nyckel till morgondagens projektledning, speciellt 

under de första stegen som vi har undersökt. 

Vi rekommenderar att träna på att hantera problem och risker istället för att besluta att inte gå 

vidare i projekten på grund av bland annat riskanalyser. Det är inte meningen att de ska kasta 

sig in i högriskprojekt utan meningen är att arbeta med kalkylerad risktagning och lösa 

problemen efter hand. 

Även att sikta mot idealmål är att rekommendera då möjligheten är stor att finna en betydligt 

bättre lösning än om endast erfarenhetsbaserade arbetssätt används. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 En modell där frågor som ”vad hände?”, ”vad var dina tankar och känsla?”, ”vad var bra och vad var dåligt 

med erfarenheten?”, ”verkar det sannolikt?”, ”vad kunde du gjort annorlunda?” samt ”om problemet 
uppkommer igen, vad skulle du göra då?” sedan sluts cirkeln. 
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9.2 Svar på forskningsfrågorna 

Huvudfråga  

1) Hur kan Volvos projektmodell bli mer innovativ och entreprenöriell så 

projektdeltagarna blir mer engagerade, inspirerade och motiverade? 

o Genom att sträva mot idealmålet samt träna på riskhantering.  

o Genomföra schemalagda kreativa övningar och workshops. 

o Lägga mer energi i förstudien för att projektet ska bli mer värdeskapande i 

slutet. Snappa upp värdeskapande lösningar på vägen mot idelamålet. Det kan 

sakta ner förstudien men effektivisera hela processen och ge ett bättre 

slutresultat.  

 

Underfrågor 

2) Hur skiljer sig entreprenöriell projektledning gentemot traditionell? 

o I en traditionell projektmodell arbetar projektdeltagarna strukturerat, 

inkrementellt och ofta hierarkiskt. Projektledaren tar besluten och följer en 

tidplan steg för steg för att komma framåt och arbetar med strikta budgetar och 

detaljerade riskbedömningar. 

Projektledaren arbetar ofta efter mycket erfarenhet, struktur och rutiner.  

o En entreprenöriell projektledare fokuserar mindre på struktur och mer på 

idealmålet, tar betydligt större kalkylerade risker och resultatet blir ofta 

radikalt. Problem löses ofta på vägen istället för att analysera detaljer i 

riskanalyser innan genomförande.   

En entreprenör arbetar mer med innovation, kreativitet, skärningspunkter, 

nytänkande samt ser möjligheter istället för problem. 

 

 

3) Hur kan vi delta i projektet för att undersöka hur Volvos projektmodell kan bli mer 

innovativ? 

o Utföra kreativa övningar i projektgruppen för att ge dem en inblick i 

arbetssättet och för att se skillnaden mellan nuläget och resultat efter 

övningarna, intervjuerna och observationerna.  

o Koppla och analysera nyckelorden (se figur 2.1) som vi har valt ut ur en 

entreprenörs egenskaper, även här för att se skillnaden mellan nuläget och 

resultatet efter övningarna, intervjuerna och observationerna. 

o Deltagande observationer och kvalitativa intervjuer i början av arbetet för att se 

hur de arbetar och tänker idag och för att vi ska ha möjlighet att via analyser 

bedöma vilken typ av övningar som behöver tas fram.  
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Karol Zielinski, 2010-02-17, sin of entrepreneur: being a project manager, not an 

entrepreneur, karolzielinski, (2013-05-21 10:20)  

http://www.psmj.com/knowledge-community/articles/project-managers-as-entrepreneurs.cfm 

(2013-05-20 12:53) 

http://www.va.se/nyheter/nya-hot-fran-kina-68879  
(2013-09-05 13.25) 

 

http://www.ledarna.se/sv/Press-Opinion/Pressmeddelanden1/Pressmeddelanden-2010/Svensk-

foretagskultur-ofta-tillatande-men-sallan-innovativ/  

(2013-09-06 12.20) 

 

10.3 Vetenskapliga artiklar 
http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd-

278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%

3d#db=afh&AN=9705151915  

(2013-07-12 11:13)  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17084771&show=abstract 

(2013-09-01 10.00) 

  

http://blog.karolzielinski.com/sin-of-entrepreneur-being-a-project-manager-not-an-entrepeneur
http://blog.karolzielinski.com/sin-of-entrepreneur-being-a-project-manager-not-an-entrepeneur
http://www.psmj.com/knowledge-community/articles/project-managers-as-entrepreneurs.cfm
http://www.va.se/nyheter/nya-hot-fran-kina-68879
http://www.ledarna.se/sv/Press-Opinion/Pressmeddelanden1/Pressmeddelanden-2010/Svensk-foretagskultur-ofta-tillatande-men-sallan-innovativ/
http://www.ledarna.se/sv/Press-Opinion/Pressmeddelanden1/Pressmeddelanden-2010/Svensk-foretagskultur-ofta-tillatande-men-sallan-innovativ/
http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd-278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=afh&AN=9705151915
http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd-278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=afh&AN=9705151915
http://ehis.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail?sid=cf28a5fb-2d39-4296-90fd-278408d4458d%40sessionmgr113&vid=12&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=afh&AN=9705151915
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17084771&show=abstract
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Traditionell projektledning     Bilaga 1 

beskrivning av stegen fram till genomförandet    

 

Initiering 

Initiering är den första fasen i ett projekt där ett godkännande sker om att påbörja en förstudie 

av en beställare eller av företagsorganisationen. Projektledaren får en budget han ska förhålla 

sig till samt syfte och mål. 

Det som definerar ett projekt är att det finns ett ett tydligt avgränsat mål och att uppgiften 

projektgruppen ska leverera resultat i är unikt. 

Alla dessa delar måste existera för kunna definera det som ett projekt: 

Förutbestämt startdatum, avslutningsdatum, resurser, budget specificerat inom projektet samt 

att arbeta med exempelvis en projektmodell och att projektgruppen endast existerar fram till 

deadline för slutleverans av resultatet. 

Under Intieringen så görs analyser och bedömningar hurvida projektet har potensial att skapa 

något värdehöjande för beställaren 

Lämpliga frågor att ställa under intieringen är: 

 ”Vem är beställaren och vem är kunden? 

 Varför ska uppdraget genomföras? 

 Vad ska göras? 

 När ska uppdraget vara färdigt? 

 Hur ska uppdraget slutföras?”  

Källa citat: (Tonnquist, 2004, s.11) 
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Baserat på de ovanstående nyckelorden så sammaställs en checklista som kan användas 

genom hela initieringen: 

Idéuppdrag Förtydliga Lösningar/strategi/analys Planera Genomföra Avsluta 

Vad är 

problemet? 

Hur ser det ut 

nu? 

Vilka lösningar finns? Vad ska 

göras? 

Hur ska vi 

göra? 

Vem lämnar 

vi över till? 

Vem/vilka har 

det? 

Hur ser 

önskeläget ut? 

Vilken lösning är 

lämpligast? 

I vilken 

ordning? 

Hur följa upp? Vad kvarstår? 

Var finns det? Vad påverkar? Vad äventyrar 

genomförandet? 

Vilken 

kompetens 

behövs? 

Vem/hur 

stödja? 

Nästa steg? 

Varför då? Vem 

påverkar/eller 

påveras? 

När och under hur lång 

tid? 

Vem har 

den? 

Hur hantera 

förändringar 

och 

korrigeringar? 

Hur 

utvärdera? 

Finns det 

behov av att 

lösa det? 

 Kvalitet? Kritiska mål?   

Kopplat till 

företagets 

strategi? 

Finasiering 

klar? 

Vilka resurser finns? Hur mycket 

kostar det? 

  

Tabell 1.1 

Tabellen visar en checklista som kan vara bra att använda under initieringen. 

Källa tabell: (Tonnquist, 2011 s.23)  

 

I Initieringen sammanställs även vilka avgränsningar som ska gälla, bakgrunden till projektet, 

syftet med projektet och vilka mål som finns. Slarvas det under Initieringen så får 

projektgruppen ofta problem längre fram i projketet då resultatet kan skilja sig väldigt mycket 

ifrån vad beställaren egentligen ville ha som slutresultat. 

Förstudie 

En förstudie görs för att eliminera riskerna, osäkerheten, se över behovet, analysera om det 

har förutsättningar för att ge önskade effekter.  Analyser sker även på hurvida de rätta 

förutsättningarna, resurserna och om problemanalysen är tillräckligt bra utförd. 

En väl genomarbetat förstudie leder till ett projekt med stora förutsättningar för att bli ett 

lyckat projekt på grund av att projektgruppen i ett tidigt stadie av projektet har samlat på sig 

all nödvändig information som kan sammaställas och arbeta vidare med. Under förstudien kan 

det konstateras att projektet bör läggas ner då det till exempel bedöms att behovet inte finns, 

det blir för kostsamt, det ligger fel i tid eller inte anses värdeskapande. 
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Projektdirektiv ska ses som ett avtal och är bra att skriva för att unvika missförstånd mellan 

beställaren och projektgrupp. Nedan visas hur ett sådant direktiv kan se ut. 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Projektets namn 

 
Beställare sponsor 

 
Projektledare 

Förstudien 
 Planeringen 
 

Resultat av förberedelse 

Ska tas fram Finns redan 

Förstudierapport   

Bakgrund, syfte och mål   

Avgränsningar   

Omfattning   

Nulägesanalys   

Intressentanalys   

Kravspecifikation   

Lösningsförslag   

lönsamhetsanalys   

Milstolpeplan   

Projektplan   

Tids - och resursplan   

Bemanningsplan   

Budget   

Kvalitetsplan   

Informationsplan   

Riskanalys   

Rutiner för ändringar   

Tidplan för förberedelse Milstolpar  Tid 

 
Projektet initierat   

 
Förstudien klar   

 
Planeringen klar   

Organisation och bemanning under förberedelserna 

 
Budget för förberedelse 

 
Direktiv godkänt av 

 

Datum: 

Bilagor 

 __________________________________________________________________________________________ 

Figur 1.2 

Detta är en checklista som är bra att använda sig av i projektförberedelserna. 

Källa: (Tonnquist, 2004, sid 36) 
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Ibland kan förstudien vara så omfattande och krävande så att den behöver ses som ett eget 

projekt som inkluderer alla faser ifrån planeringsfasen till avslutningsfasen. Fortsättningsvis 

analyseras och diskuteras det fram omfattningen av projektet. En av de mest frekventa 

metoderna är brainstorming där ett antal gruppmedlemmar skriver ner vad som behöver göras 

i ett projekt. Detta skrivs fördelaktigt ner på postiklappar med förslagsvis en tjockare 

tuschpenna. De kan hängas upp på en whiteboard,  kategorisera de under huvudrubriker. Sen 

sammankopplas de olika rubrikerna och gruppen kommer överens om hur de ska gå vidare 

och med vad. Nästa steg är en SWOTanalys som inkluderar nulägesanalys, intressenter, 

svagheter, styrkor, affärsnytta, ekonomisk analys, peng.  Nästa steg är att arbeta med 

problemlösning och ta beslut om vilka lösningar och koncept som ska arbetas vidare med. I 

förstudien görs även en kravspecifikation där projektdeltagarna sätter upp produktens eller 

tjänstens krav och avgränsningar och sammanställer sedan ett projektkrav . Produktkravet 

anses nödvändigt och ökar effektiviteten genom hela projektet, dock så kan för många krav 

minska kreativiteten, innovationen och leda in projektgruppen i ett utstakat spår vilket 

begränsar gruppens effektivitet och deras förmåga att fatta rätt beslut. Det är en stor fördel att 

beställaren är med i framtagningen av kravspecifikationen och de olika lösningarna som 

projektgruppen kommer fram till, analyserar och baserar sina beslut på.  Om beställaren är 

erfaren inom sitt område anses projektet också har större förutsättningar att bli lyckat då 

många misstag kan elimineras på grund av det. 

Det är praxis att upprätta någon form av tidsplan, tex ett ganntschema med milstolpar. 

Milstolparna ska vara delmål som dessutom är mätbara. 

Skapa projektgruppen 

När en projektgrupp sätts samman av en projektledare är det mycket viktigt att han vet så 

mycket som möjligt om de potentiella gruppmedlemmarna. I en projektgrupp har 

gruppmedlemmarna olika personliga mål och visioner. Det kan handla om personlig 

utveckling, utmaning, pengar eller målmedveten karriärsstrategi. Projektledarens uppgift är att 

se till att alla gruppmeddlemmar uppnår sina personliga mål samtidigt  som de presterar och 

uppnår projektens mål. I traditionell projektledning anses det mycket viktigt att varje 

gruppmedlem har en specifik roll, detaljerad befogenhet och ansvarsområden som är unika. 

Delat ansvar anses bara skapa kaos och inneffektivitet med risk att viktiga saker inte blir 

gjorda. Nyckelrollerna i projektet är beställaren och projektledaren, de behöver upprätta en 

tydlig kommunikation och de är projektets kärna som hela projektet kretsar kring.  

Befattningar och instanser som kan representeras i ett projekt: 

 Beställare 

 Projektledare 

 Projektgrupp 

 Styrgrupp 

 Resursägare 

 Delprojektledare 

 Kvalitetssäkrare 

 Referensgrupp 
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 Projektkordinator 

 Speglad kundorganisation 

När en projektgrupp sätts samman är det inte bara kompetensen, referenser, deras personliga 

mål och deras befattningar projektledaren måste ha koll på utan även deras personlighetsdrag. 

Det finns ett antal olika sätt att analysera fram dessa.  

En gammal metod var att kategorisera personer i fyra olika kategorier: 

 Flegmatisk (en trög person) 

 Sangvinisk (sällskaplig och social) 

 Kolerisk (lättretlig) 

 Melankolisk (ledsen) 

I modern tid används Belbins teamroller: 

 Plant (problemlösare) 

 Coordinator (ledartyp) 

 Monitor evaluator (smart strateg) 

 Implementer (effektiv person som kan implementera ideèr till verkligheten) 

 Completer (levererar alltid resultat i tid) 

 Resourse investigater (kommunikativ person) 

 Shaper (nytänkande och utmanande) 

 Teamworker (utför sina åtagande, bra på att lyssna) 

 Specialist (ger tekniskt stöd inom sitt specialistområde) 

 

Vissa använder sig av Adizez som har följande personlighetsdrag: 

 Produceraren (Resultatfokuserad) 

 Administratören (samordnare och ser till att saker utförs på korrekt sätt) 

 Entreprenören (Ide`skapare, driftig, kalkylerad risktagare) 

 Integreraren (en person som motiverar gruppen) 

 

Planering av projekt 

Under planeringen av ett projekt har projektledaren ansvar för att det upprättas en tidsplan, 

kostnadskalkyl, riskanalys och se till så att projektet har tillräckligt med interna och externa 

resurser att tillgå. Projektplaneringen görs för att utarbeta en fungerande strategi och 

aktiviteter som ingår är tex: 

 Ta fram en fullständig projektplan 

 Ta fram tid och resursplaner. 

 Tillsätta organisationen i projektet. 

 Ta fram en hållbar ekonomiplan 

 Välja kommunikationsmetod 

 Hantera risker och upprätta en åtgärdsplan 
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Det finns några olika planeringsmetoder som kan användas: 

Närzonsplanering 

Denna metod går ut på att planera de första stegen i projektmodellen väldigt detaljerat och de 

sista stegen endast innerhåller milstolpar och grova uppskattningar.  Nackdelen med denna 

sorts planering är att det är svårt att förutse den totala kostnaden för projektet men fördelen är 

att  tex externa förändringar såsom händelser i omvärlden behandlas på ett smidigt sätt i 

projektet. 

Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen går ut på att arbeta med första steget i projektmodellen tills den är 

avslutat för att sedan påbörja nästa moment. Nackdelen med denna metod är att den oftast är 

väldigt tidskrävande och känslig för förändringar i omvärlden men fördelen är att riskerna i 

projektet minimeras. 

Parallell utvecklingsplanering 

Denna typ av planeringsmetod består av att jobba med de olika delarna i projektet parallellt 

vid tex mekanisk konstruktion och elkonstruktion samtidigt för att sammanfoga dessa senare i 

projektet.  Svagheten med detta är att det kan bli väldigt fel när dessa två delar sammanfogas 

vad gäller passform, ergonomi med mera. Styrkan i denna projektplanering är att den är 

tidseffektiv. 

Dynamisk utveckling 

När ett projekt  saknar en specifik lösning så anses denna projektplanering fungera bäst. 

Projektet bryts ner och de olika stegen i mindre aktiviteter. Denna typen av projekt kräver en 

kvalitativ styrning, kvalitetssäkring och en omfattande uppföljning, kravspecifikationen är 

väldigt svår att definera.  

Det finns exempelvis en modell inom dynamisk utvecking som är en cyklisk process. Denna 

modell innerhåller och behandlar ord som: 

 Krav 

 Analys 

 Design 

 Implementering 

 Test 

Nätplanering 

En projektplan kan visualiseras på exempelvis ett A3 där det syns vilka aktiviteter som ska 

utföras, när de ska utföras och hur lång tid de kommer att ta. Det finns två typer av 

nätplanering, blocknät, pilnät. Pilnät används i stort sätt inte alls idag. I blocknätsplaneringen 

så är de olika aktiviteterna symboliserade av block. Det ska finnas sambands- och 

beroendepilar mellan de olika aktiviteterna. Även milstolpar sätts ut som symboliserar när en 

specifik aktivitet ska vara slutförd. 
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Aktivitetsplanering 

Projektdeltagarna börjar med att identifiera vilka aktiviteter som ska utföras i projektet. Detta 

kan göras med metoder som Milstolpemetoden eller Arbetspaketmetoden. När resursbehovet 

ska bedömas så är det viktigt att titta på alla aspekter såsom människor,  utrustning, materiel, 

tid och pengar. När resursbehovet har setts över så behövs en tidplan utarbetas. Tidplanen är 

viktigt att följa och den mest använda är ganntschema. När en tidbedömning ska göras är det 

lämpligt att så många som möjligt som är delaktiga i projektet får möjlighet att påverka 

tidsättningen. Dels så känner sig alla mer delaktiga och engagerade vilket leder till att 

deltagarna tar större ansvar för sina delar och tidsuppfattningen blir generellt bättre.  Med 

tidplanen kan projektledaren även uppmärksamma så inte deltagarna blir överbelastade och 

bör se till att deltagarna och utrustningen inte belastas med mer än 80% iallafall inte under 

någon längre tid. De tunga delarna av projektet kan placeras antingen i början eller i slutet 

beroende på hur resurserna ser ut och hur själva projeketet ser ut. Om de tyngre delarna läggs 

sent så medför det att de stora kostnaderna kommer sent vilket oftast är positivt. Generellt 

läggs de tunga delarna först för att hålla uppe motivationen i gruppen och det är lättare att bli 

klar i tid. 

Ekonomi, risk och kvalitet 

I traditionell projektledning är det mycket viktigt att vara kunnig inom budgetering och ha 

förmågan att kalkylera risker samt kvalitetsstyrningen av det specifika projektet. Riskerna 

identifieras och en bedömning görs av vilka som ska tas hänsyn till och vilka som behövs 

göra en åtgärdsplan på. Kvalitetsstyrningen innerhåller moment som kvalitetsplanering, 

kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning. Målet med ett projekt är bland annat att kunden ska 

få ett värdeskapande resultat som resulterar i att kunden ökar sina intäkter och vinster.  När en 

specifik tids-och resursplanering satts upp så är det smidigt att räkna ut projektets kostander.  

Kunskapshantering 

Kunskapshantering kan till stor del likställas med hur kommunikationen ska implementeras 

och fungera i projektgruppen. Projektledaren ansvarar för att en fungerande 

kommunikationsstartegi uppförs och följs. Det är viktigt att projektledaren har förmågan att 

kommunicera med alla intressenter. 

Information är inte detsamma som kommunikation då kommunikation sker i båda 

riktningarna medans projektledare och intressent medans information bara sker i ena 

riktningen. 

Mycket tid i ett projekt går åt till möten såsom informationsmöten och beslutsmöten. För att 

göra alla dessa olika typer av möten effektiva och givande så tar projektledaren fram en 

dagordning som sedan följs. 

Det är lämpligt att ha ett specifikt projektrum där projektmöterna hålls och de bör hållas minst 

1 gång per vecka. Det rekommenderas att ha information såsom tidsplan, intressentanalys, 

riskanalys och budget visuell i projektrummet. Detta är bra för att kunna följa framstegen i de 

olika momenten samt att se om något överskrids. 
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Den lärande organisationen 

För att lära upp nya projektledare är det bra om den personen får delta i ett flertal projekt och 

anses inte påverka  effektiviteten speciellt mycket samtidigt som den oerfarne projektledaren 

kan komma med nya fräscha idéer som inte de insnöade projektledarna tänkt på tidigare.  

Detta är ett betydligt bättre sätt att ge en ny projektledare erfarenhet istället för att låta de lära 

av sina misstag i skarpa projekt som de ska ansvara för själva då det kan bli mycket kostsamt. 

Det finns beskrivet två stycken inlärningsmetoder enkel och dubbelloopslärande. 

Enkelloopslärande leder till förbättring av det man redan är bra på och med 

dubbelloopsinlärning så arbetas det med det som anses vara ens svagheter. Vid 

dubbelloopsinlärning arbetas det med att se möjligheter och lösningar ur ett annat perspektiv 

och ifrågasätta det rutinmässiga arbetssättet. Dubbelloopinlärning syftar även till att 

deltagarna ska lära av varandra och få en bättre helhetsbild för att unvika suboptimering. 
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Agil projektledning - de 12 agila principerna    Bilaga 2  

När ett projekt genomförs så innebär det inte att projektgruppen måste följa alla dessa 

principer utan de använder de som passar det specifika projektet. 

”Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden 

genom tidig och kontinuerlig leverans  

av värdefull programvara.  

Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. 

Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.  

Leverera fungerande programvara ofta, med 

ett par veckors till ett par månaders mellanrum,  

ju oftare desto bättre. 

Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta 

tillsammans dagligen under hela projektet.  

Bygg projekt kring motiverade individer. 

Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort.  

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa  

och effektivaste sättet att förmedla information,  

både till och inom utvecklingsteamet.  

Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

Agila metoder verkar för uthållighet.  

Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik 

och bra design stärker anpassningsförmågan.  

Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 

som inte görs – är grundläggande.  

Bäst arkitektur, krav och design 

växer fram med självorganiserande team.  

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över  

hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter.” 

Källa citat: http://www.agilemanifesto.org/iso/sv/principles.html  (2013-04-02 09:37)  

http://www.agilemanifesto.org/iso/sv/principles.html
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Övning 1 Pilotgrupp      Bilaga 3 

Steg 1 

Ni ska ta fram en maträtt. 

Ni har en budget på 100:- till 2 personer. Grov uppskattning av vad ingredienser kostar, 

endast de inköpta ingrediensera får användas. Alltså inga man redan har hemma. 

Ni har tillgång till 1 gryta och 1 stekpanna, fri tillgång till övriga resurser i köket. 

Maträtten ska ta max 20 minuter att tillaga. 

 Ni har 5 minuter på er att induviduellt ta fram olika maträtter.  

 Sedan tillsammans komma överens om en maträtt på 7 minuter.  

 Tillsammans presenterar ni  vilken maträtt ni har kommit fram till och hur den har 

tillagats.  

Presentationen ska ta max 3 minuter.Vi säger till när det är dags att byta moment. 

 

Steg 2 

Ni ska ta fram en maträtt. 

Ni har en obegränsad budget. 

Ni har obegränad tid. 

Ni har obegränsat med stekpannor, grytor och övriga resurser i köket. 

 Ni har 5 minuter på er att induviduellt ta fram olika maträtter.  

 Sedan tillsammans komma överens om en maträtt på 7 minuter.  

 Tillsammans presenterar ni  vilken maträtt ni har kommit fram till och hur den har 

tillagats.  

Presentationen ska ta max 3 minuter.Vi säger till när det är dags att byta moment. 
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Steg 3 

Ni ska ta fram en maträtt. 

Ni har en obegränsad budget. 

Ni har obegränad tid. 

Ni har obegränsat med stekpannor, grytor och övriga resurser i köket. 

 Ni har 5 minuter på er att induviduellt ta fram olika maträtter.  

 Sedan tillsammans komma överens om en maträtt på 7 minuter.  

 Tillsammans presenterar ni  vilken maträtt ni har kommit fram till och hur den har 

tillagats.  

Presentationen ska ta max 3 minuter.Vi säger till när det är dags att byta moment. 

 

Bilderna som andvändes i övningen är sekretessbelagda och visas inte här. 
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Steg 4 

Ni ska ta fram en maträtt. 

Ni har en obegränsad budget. 

Ni har obegränad tid. 

Ni har obegränsat med stekpannor, grytor och övriga resurser i köket. 

 Ni har 5 minuter på er att induviduellt ta fram olika maträtter.  

 Sedan tillsammans komma överens om en maträtt på 7 minuter.  

 Tillsammans presenterar ni  vilken maträtt ni har kommit fram till och hur den har 

tillagats.  

Presentationen ska ta max 3 minuter.Vi säger till när det är dags att byta moment. 

 

Bilderna som andvändes i övningen är sekretessbelagda och visas inte här. 
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Övning 1 Volvo      Bilaga 4 

Steg 1 

Grupp 1 

Ni ska ta fram ett grovt koncept gällande axelmonteringen. 

Ni har en budget på 9 miljoner. 

Ni har en begränsad yta på den som finns idag, ca 4000 kvm. 

Grupp 2 

Ni ska ta fram ett grovt koncept gällande axelmonteringen. 

Ni har en obegränsad budget. 

Ni har en obegränsad yta. 

 

Steg 2 

Ni ska ta fram ett grovt koncept gällande axelmonteringen. 

Ni har en obegränsad budget. 

Ni har en obegränsad yta. 

Bilderna som andvändes i övningen är sekretessbelagda och visas inte här. 
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Steg 3 

Ni ska ta fram ett grovt koncept gällande axelmonteringen. 

Ni har en obegränsad budget. 

Ni har en obegränsad yta. 

Bilderna som andvändes i övningen är sekretessbelagda och visas inte här. 
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Exempel på idealmål     Bilaga 5 

 

Utgångsläget där fyra monteringöar ska minimeras till en eller två linor. Koncepten som 

Volvo har tagit fram idag innefattar endast befintliga maskiner och övrig utrustning som har 

slagits ihop på olika sätt. Det anses omöjligt av projektdeltagarna att helt automatisera 

monteringen baserat på erfarenheter av andra företag på tidigt 90-tal. Detta hämmar deras 

vilja att granska och undersöka möjligheten att helt automatisera monteringen.  

 

Vår rekommendation är att gå tillbaka till tidigare projekt som Volvo och konkurrenter 

genomfört, göra en ordentlig analys av vad som var bra respektive mindre bra och undersöka 

om det finns någon ny teknik idag som skulle kunna lösa de problem som fanns då. Det bör 

även göras en omfattande analys inom andra branscher för att undersöka om det finns några 

tekniker som skulle kunna anpassas till den egna verksamheten.  

 

De bör även undersöka hur monteringen skulle kunna utföras helt automatiskt, även om 

tekniken inte finns idag, för att trigga nytänkande och hitta nya lösningar. Det skulle 

exempelvis kunna vara ett datastött kanbansystem som styrs genom heijunka
5
 där de olika 

detaljerna skickas automatiskt från olika lager. Robotar bör finnas som är utrustade med 

fotoceller vilket gör att detaljerna kan ligga i oreda och ändå enkelt hittas. Detaljerna bör ha 

streckkod som scannas i de olika stationerna för att ha en bra överblick över processen. För att 

optimera flexibiliteten kan teknik från maskincenter användas där olika fixturer växlas mellan 

de olika momenten och produkterna. Tekniker som maskincenter använder, vad gäller 

verktygsmagasin, kan användas för att till exempel växla mellan olika momentnycklar. För att 

lösa problemen med den stora variationen vad gäller måttet på vissa detaljer kan man använda 

digital mikrokator och luftmätningsverktyg som skickar signaler till monteringen. 

Genom att tänka på detta sätt finns möjligheten att idealmålet uppnås istället för att arbeta 

inkrementellt och missa stora förbättringsmöjligheter. Även om resultatet inte leder till 

idealmålet så anser vi att det oftast hittas mer utvecklade lösningar än om resultatet baseras på 

erfarenheter och inkrementella förändringar. 

 

 

                                                           
5
 En metod som används för att utjämna produktionen. 


