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”Projektledarrollen är kom-
plex och varje dag innebär 
nya utmaningar. Metodiken 
och ledarskapet gör det till 
en intressant yrkesroll som du 
ständigt kan utveckla.”

Orden kommer från Malin 
Ödman Eriksson, en av våra 
drivna konsulter som finns 
intervjuad senare i denna 
samling. I citatet hittar vi en 
anledning till Moments års-
krönika: det finns hela tiden 
något att lära och utveckla.

Vi på Moment bjuder gärna 
på vår kunskap och inspira-
tion. Det sker i form av våra 
seminarier, Moment Meetings, 
genom de utbildningar vi un-
der året erbjudit i samarbete 
med IIL och inte minst genom 
våra krönikor och artiklar som 
publiceras som blogginlägg 
på vår hemsida.

Blogginläggen är populä-
ra och uppskattade men i 
dagens flödesmiljö är det lätt 
att de så småningom hamnar 
oförtjänt i skymundan. Samla-
de i en årskrönika får de en ny 
chans att nå ut till sin publik, 
som en repetition eller som 
en nyupptäckt.

Trevlig läsning och väl mött i 
2018 års läsning.

Vi älskar utmaningar och vi vill göra Sverige snabbare. Med våra värderingar mod, inspira-
tion, balans och skicklighet ökar vi din leveransförmåga.

Moment årskrönika 2017
Redaktör och layout: Tommy Bäckman
Kontakt: tommy.backman@moment.se
Första upplagan

Moment Projektkonsult AB
Wallingatan 20, 2tr 08-400 115 50
111 24 Stockholm info@moment.se
moment.se

Fördubbla leveranshastigheten

1,2 miljoner för att byta en dörr på 
Nya Karolinska

Uppskatta mera!

Innovation och kraften i att misslyckas

Lekande rätt för kreativ projektgrupp

Malin Ödman Eriksson. Yngsta  
konsulten utvecklas och utvecklar.

Projektgranskning
Styrgrupp

Boktips

Granska varandras projekt

Positivt med feedback mellan  
styrgrupp och projektledare

- GDPR - vad behöver vi göra?
- 5 tips inför ditt GDPR-projekt

5 enkla steg mot en tydligare  
kommunikation

Moment och MDH Solar Team

Filippa Funck. Med affären  
och mäniskan i fokus.

#minPMOspaning

Moment Meetings

Ikoner för projektledare

Tips för PDF-läsning
Läser du denna PDF i Adobe Reader får du  
bästa effekt genom gå in på Visa > Sidvisning 
och markera både Dubbelsidig vy och  
Visa försättsblad i dubbelsidig vy.

Tips för utskrift respektive digital läsning
Denna PDF finns i både utskriftsanpassat  
format och en lättare version för digital miljö.  
Båda versionerna finns att ladda ned på  
moment.se/nyheter/kronika-2017.

Klicka på texten 
för att komma 
direkt till sidan.
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Moment är ett värderingsstyrt företag. Det innebär att 
allt vi gör präglas av ett antal värderingar som vägleder 
oss, både internt och ute på våra uppdrag. Genom att 
anställa dokumenterat framgångsrika konsulter som del-
ar våra värderingar säkerställer vi fortsatt framgång och 
utveckling av Momentandan. Det är något vi inte skulle 
kunna åstadkomma enbart med strukturer och processer.

Våra värderingar är mod, inspiration, balans och skicklig-
het.

Mod
Mod innebär att våga ta på sig stora utmaningar, att 
stå upp för sitt projekt, ha integritet, våga säga nej och 
att inte vara rädd för att ta itu med personkonflikter 
och missförstånd. Men mod innebär också den positiva 
kraft och tro som behövs för att skapa satsningar som 
Sveriges största nätverk för PMO-chefer. Mod i vardagen 
kan handla om så enkla saker som att ge direkt och ärlig 
feedback till de människor du jobbar närmast.

Inspiration
För alla som jobbar på Sveriges projektledningscentrum 
är det en självklarhet att inspirera andra. Vi försöker på 
många sätt hålla oss uppdaterade på vad som händer i 

VI GÖR SVERIGE SNABBARE!

projektvärlden och tycker om att sprida vidare det vi har 
tagit del av. Vi gör det på våra uppdrag, i sociala medier, 
nyhetsbrev, nätverk och i talarstolen på konferenser  
– och så klart Momentare emellan. Vi bjuder också in till 
Moment Meetings, en satsning på högklassiga frukost- 
seminarium som verkligen ger något och avslappnade 
after works för alla i projektbranschen.

Balans
För oss som jobbar i projekt är balans A och O, och 
förmågan att hitta den en framgångsfaktor. Vi måste 
kunna väga formell struktur och metodik mot pragma-
tisk affärsnytta och organisationens projektmognad. Det 
gäller också att lyckas balansera arbete med privatliv, ha 
tillräckligt med kraft och vara drivande samtidigt som vi 
är empatiska lyssnare.

Skicklighet
Merparten av våra kunders högst prioriterade verksam-
heter bedrivs i projektform. Stora ekonomiska värden, 
kundernas förtroende och konkurrenskraften på mark-
naden står ofta på spel. Därför är det en självklarhet för 
oss att det jobb vi utför ligger i den absolut toppen av 
yrkesmässig skicklighet. Och det ska våra kunder också 
uppleva!

Vi frigör energi och ökar leveransförmågan hos våra kunder.

På Moment är vi duktiga på att kommunicera, inspirera och skapa förändring. Vi rör oss vant i allt från traditionella vat-
tenfallsprojekt till moderna ramverk som SAFe och ADKAR. Oavsett om du är en vd som vill göra ditt företag snabb-
are, en PMO-chef som vill delta i Sveriges största nätverk för projektkontorschefer eller om du behöver lyckas med en 
förändring eller leverans – hör av dig till oss!

Vi älskar utmaningar och vi vill göra Sverige snabbare.

Flera gånger om året samlas alla medarbetare  
på Moment för att utveckla sig själva, varandra 
och hela verksamheten.
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Vill du som vd fördubbla leveranshastigheten utan 
att det medför några extra kostnader?

Det låter för bra för att vara sant. 
Men det går faktiskt att minst för-
dubbla leveranshastigheten för 
många projektintensiva verk-
samheter. Jag ska kortfattat 
förklara hur man gör och till 
och med ge er verktygen 
ni behöver för att lyckas.

Den enda begräns-
ningen vi gör är att 
vi enbart tittar på 
projektverksamheter 
vars helt dominerande 
kostnad och innehåll 
är människors arbetstid 
och tankearbete. Det 
gäller för väldigt många 
verksamheter men till ex-
empel inte för att gräva en 
tunnel genom Hallandsåsen.

Allt handlar om verkningsgraden
En bensinmotor som har dubbelt så 
hög verkningsgrad som en annan kommer 
driva bilen den sitter i dubbelt så långt. En sol-
cellspanel med dubbelt så hög verkningsgrad kommer 
producera dubbelt så mycket energi för varje soltimme. 
Enkelt och självklart.

Projektorganisationer fungerar på samma sätt. Organisa-
tionen med dubbel verkningsgrad kommer att genom- 
föra och leverera projekt dubbelt så snabbt som den 
med enkel verkningsgrad.

Du som har en projektportfölj på 500 miljoner eller 
20 miljarder kronor kan enkelt räkna ut vad det skulle 
betyda för er rent ekonomiskt om ni skulle fördubbla 
leveransförmågan.

Så här kan man mäta verkningsgraden
Man kan mäta verkningsgraden på olika sätt. Det viktig- 
aste är att man mäter den över tid och vidtar åtgärder 
för att höja den. Jag ska nu visa ett sätt att mäta och ett 
sätt att drastiskt höja den.

Som exempel i vår kalkyl ska vi använda Kalle som 
jobbar all sin tid i projekt. I Kalles organisation vet man 

FÖRDUBBLA
LEVERANSHASTIGHETEN

att ca 20 % av en full arbetstid går åt till icke-leverans-
inriktat arbete som att hålla sig uppdaterad på vad som 

händer, fylla i tidrapporter, gå på veckomöten och 
skriva statusrapporter – vi kallar den tiden 

för overhead. Det innebär att det blir  
80 % tid över för att producera. 

Med de här antagandena blir 
alltså den optimala verknings-

graden för Kalle som individ 
just 80 % (den mängd av 
Kalles timmar som tar 
oss närmare leverans av 
projektet).

Kalles företag får nu 
väldigt mycket att 
göra, så man startar 
många projekt – alltför 
många. Resursbristen 

gör att någon linjechef 
som älskar sina Excelblad 

utbrister ”enkelt, låt Kalle 
jobba i fyra projekt, så håller 

vi tempot i alla”. Och det är 
här det går riktigt fel. Kalle får 

nu fyra projekt som vardera kräver 
20 % overhead och Kalles verknings-

grad är nu nere på 20 %. Kanske blir over-
headen lite mindre än 20 % per projekt vid flera 

projekt, men samtidigt skapas context switching vilket 
är en tidstjuv i sig. Jag tror därför att de 20 % är ganska 
rättvisande.

Å ena sidan är det här inget nytt. Lean, flödesoptimering, 
”gör inte för mycket samtidigt” och vikten av fokusering 
pekar alla på samma sak. Men nu har vi ett mycket en-
kelt sätt att mäta verkningsgraden i projektorganisa- 
tionen utifrån antaganden och nyckeltal som kan trim-
mas in för varje organisation.

Och som du redan har förstått: ger vi Kalle ett femte 
projekt är hans verkningsgrad nere på 0 %.

Verkningsgraden för hela projektorganisationen
Genom att mäta den genomsnittliga verkningsgraden 
för alla i projektorganisationen kan du nu enkelt få fram 
hur mycket av er arbetstid som går till overhead och hur 
mycket som leder till leverans.

En så låg verkningsgrad som 20 % är nog inte ovan-
lig och 80 % är säkert ett rimligt teoretiskt maxvärde. 
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Antag nu att du ökar verkningsgraden från 25 till 50 % 
genom att helt enkelt driva färre projekt i taget. Svårare 
än så är det faktiskt inte att göra det som utlovades i 
rubriken – att fördubbla leveranshastigheten.

Framgångsfaktorer
• Håll resursplaneringen barnsligt enkel och övergripan-

de i början. Det kanske räcker att planera varje person 

på månadsbasis för att kunna börja följa trenderna, och 
absolut inte på timbasis.

• Kommunicera konsekvenserna på projektportföljen 
avseende leveranshastighet och ekonomi så alla förstår 
hur förödande det är att hitta på nya initiativ som 
minskar fokus och verkningsgrad. Och ja, det är du 
själv som vd som bör stå för det budskapet!

• Använd bemanningsläget för att fatta tydliga och kraft-
fulla beslut som ökar verkningsgraden. Enbart genom 

att fatta dessa beslut uppnår ni resultat och skapar 
förtroende för det nya arbetssättet.

• Kom framförallt ihåg att fokus och ökad verkningsgrad 
uppstår genom att stryka några projekt helt och hållet, 
inte genom att prioritera ner dem.

Sammanfattning
Det är rimligt att fördubbla leveransförmågan i en man-

tidsintensiv projektverksamhet. Vilken verksamhetsgrad 
har ni i er organisation idag, och vad är en rimlig mål-
sättning för just er?

Lycka till!

Erik Sjöberg
Detta inlägg publicerades på moment.se den 13 mars 2017

PRODUKTION / OVERHEAD
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"Fokus och ökad verkningsgrad uppstår genom att stryka några  
projekt helt och hållet, inte genom att prioritera ner dem."
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Antag att du ska göra en höftledsoperation och är 
orolig för om det är rätt för dig. Vad gör du? Jo, 
förmodligen pratar du med ytterligare en läkare 

och googlar lite för att få mer kött på benen, och för att 
undvika risken för ett onödigt misstag om du bara pratar 
med en person. Du vill helt enkelt ha en second opinion – 
och om möjligt från en helt oberoende källa.

Antag vidare att du vill boka ett hotellrum och du får 
ett pris på hotellets webb. Förmodligen går du också 
till Booking.com eller någon annan webbplats för att 
försäkra dig om att det inte finns bättre erbjudanden till 
samma hotell via någon annan kanal.

Och så antar vi till sist att din organisation driver ett 
riktigt viktigt projekt med en budget på tiotals miljo-
ner eller mer. Kör ni en second opinion här också? Eller 
förlitar ni er på projektmodellen och hoppas att projektet 
kommer gå bra bara alla obligatoriska mallar är ifyllda till 
nästa beslutspunkt?

Lyckas på första försöket
Här kommer en lista på några enkla saker ni kan pröva 
ifall ni verkligen vill lyckas – på första försöket:

• Låt era bästa projektledare ge en second opinion på 
varandras projekt! Ofta låter man expertgrupper (inom 
till exempel metodik, arkitektur eller ekonomi) granska 
ett projekt. Men genom att ta en annan projektledare 
lyfts blicken och det så viktiga helhetsperspektivet tas 

GRANSKA VARANDRAS PROJEKT

fram. Ta gärna en projektledare från ett annat affärs-
område för att motverka hemmablindhet. På det här 
viset skapar ni också en kultur i företaget som visar att 
de bästa projektledarna hjälper varandra till framgång, 
snarare än att en second opinion skulle vara en formell 
audit för att hitta fel och syndabockar.

• När ni tittar på varandras projekt – kolla inte bara på 
om ni följer er projektmetod. Fråga er också ifall me-
toden är lämplig för just det här projektet, det vill säga 
lyft blicken på riktigt.

• Second opinions som genomförs som granskningar 
enligt checklistor får ofta ett alldeles för smalt fokus 
mot hårda faktorer som planer, ekonomi, uppföljning 
och riskhantering. Kom ihåg att det viktigaste för de 
flesta projekt är motivation, energi, kommunikation och 
målfokusering! Här kan erfarna projektledare verkligen 
lyfta varandra.

• Använd era systematiska second opinions även som 
rekryteringsverktyg. Visa att man utvecklas snabbare 
i ledarskapets sprintgren – projektledning – hos er än 
hos andra eftersom ni har bestämt er för att lyckas 
tillsammans.

Företagets förmåga att driva projekt är självklart ytterst 
en vd-fråga. Se till att ni granskar varandras projekt och 
ni har tagit ett enkelt men viktigt första steg.

Erik Sjöberg
Detta inlägg publicerades på moment.se den 2 mars 2017
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1,2 MILJONER FÖR ATT BYTA 
EN DÖRR PÅ NYA KAROLINSKA

Så var det dags igen. SvD rapporterar om det absurda underhålls-
avtalet för Nya Karolinska:

• 1,2 miljoner kronor för att byta en dörr
• 100 000 kr för att sätta upp en hylla

Priserna ska gälla i 22 år framåt och det är skattebetalarna som får stå 
för notan.

Hur många horribla skattefinansierade fiaskon av den här typen måste 
vi se innan det blir uppenbart att:

• Dagens offentliga upphandling skapar en rädsla för att bryta mot 
LOU (Lagen om offentlig upphandling) – en rädsla som är mycket 
större än viljan att ta ansvar, göra kloka val och hushålla med skatte-
medel

• Det går att dränera verksamhet på skattepengar både i offentlig och 
privat regi; i båda fall behövs kompetens och sunt förnuft för att det 
ska bli bra

Man får ju hoppas att det finns någon generalklausul i svensk lagstift-
ning som möjliggör omförhandling av detta avtal.

Varför inte helt lägga ner LOU och i stället tillsätta en organisation 
inom Riksrevisionen som utvärderar all upphandling som görs inom 
offentlig förvaltning? Låt generaldirektörer och övriga chefer få en del 
av sin lön baserade på hur effektivt de använt våra skattepengar – i 
stället för att få stora fallskärmar när de väl slutat jobba. Och den som 
köper dörrar för 1,2 miljoner ska nog inte ha något jobb alls.

Erik Sjöberg
Detta inlägg publicerades på moment.se den 18 september 2017
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För några år sen granskade jag ett projekt som hade 
flera stora utmaningar. En av dem var en styrgrupp 
som inte fungerade och där rollspelet mellan spon-

sor/ordförande, övriga styrgruppsdeltagare och projekt-
ledaren (PL) var oklart.

Bland annat var det mer eller mindre PL som var ordfö-
rande på mötena och frågor som inte hon placerade på 
agendan kom heller inte upp på mötet. Ibland tog spon-
sorn plats på scenen men vad övriga gjorde i styrgrup-
pen var mycket oklart.

Feedback med positiva effekter
Jag ville skaka om styr-
gruppen lite grand på ett 
enkelt och lättsamt sätt 
och föreslog att de skulle 
pröva något nytt: en gång 
i kvartalet skulle man från 
styrgruppen ge PL feed-
back. PL skulle då lämna 
rummet under 20 minuter 
medan styrgruppen skulle 
prata ihop sig om vad man 
var extra nöjd med och 
vad man tyckte behövde 
stärkas. Den här enkla 
åtgärden fick flera positiva 
effekter:

• Det blev plötsligt uppen-
bart att PL faktiskt inte 
var styrgruppens ordfö-
rande utan föredragande 
i styrgruppen

• Sponsorn/ordföranden 
var tvungen att ta en 
mer aktiv roll (och fick så klart även i övrigt coachning i 
hur man bör agera som ordförande)

• Det blev tydligt att styrgruppen har ett gemensamt 
ansvar för att tillsätta, utvärdera, coacha och vid behov 
till och med byta ut sin PL

• Genom att skapa ett forum för att på ett professionellt 
och konstruktivt sätt diskutera PL:s styrkor och svag-
heter försvann i princip de destruktiva gnällkommenta-
rerna som tidigare då och då hade fällts om PL utanför 
styrgruppen

Några i styrgruppen var oroliga för att PL kunde ta illa 
upp. Ska vi verkligen prata om henne i grupp när hon 
inte är här? Tänk om hon tar illa upp? PL själv däremot 

POSITIVT MED FEEDBACK MELLAN  
STYRGRUPP OCH PROJEKTLEDARE

tyckte det var toppen: ”äntligen får jag reda på vad jag 
verkligen gör bra och mindre bra – direkt från styrgrup-
pen”.

Enkelt och starkt
Jag brukar ibland prata om det här exemplet när jag kör 
Momentseminariet Kaffekoppen. På ett sånt seminarium 
hos en kund häromdagen var det flera som sa att just 
detta systematiska sätt att ge PL feedback var riktigt 
enkelt och starkt, och de tänkte pröva själva.

Efteråt pratade vi internt på Moment om den positiva 
responsen vi fått under seminariet och beslutade att vi 

så klart bör göra detta 
till ett stående inslag i 
Kaffekoppen. En av mina 
kollegor sa direkt att feed-
back enbart från styrgrup-
pen till PL förstärker den 
över-/underordning som 
oftast finns. Och självklart 
är det så.

PL:en som sitter utanför 
rummet kan självklart 
använda tiden till att 
fundera över hur styrgrup-
pen agerat det senaste 
kvartalet – som indivi-
der och som grupp. Har 
styrgruppen givit PL den 
hävstång i organisationen 
som behövs? Har de som 
individer varit de energi-
spridande ambassadörer 
för projektet som behövs 
och har de visat engage-

mang för projektets arbete och kommit med bra frågor 
på statusrapporterna?

Hur gör ni?
Jag hoppas förstås att den här texten ska inspirera alla 
till att ge varandra feedback oftare, med målet att lyckas 
bättre och utvecklas både som grupp och individuellt. 
Men självklart vill jag också få lite tips från alla er som 
läser. Hur gör ni i er organisation? Har ni några knep att 
dela med er av?

Erik Sjöberg
Detta inlägg publicerades på moment.se den 5 oktober 2017.



”Jag bjuder på kassen för att du ställde upp varorna så bra.” Wow! 
Den kommentaren värmde på riktigt när jag stod redo med konto- 
kortet för att betala det jag plockat på mig i matvarubutiken där jag 

bor.

Två kronor (tror jag den kostar) hit eller dit har kanske ingen avgöran-
de betydelse i något avseende. Men visst är det trevligt att få en enkel 
bekräftelse på att den lilla ansträngning man gör inte passerar obe-
märkt förbi.

Jag lägger ju alltid upp varorna ganska prydligt med streckkoden åt 
rätt håll, dels för att det blir lättare för personen som sitter i kassan 
och dels för att det går fortare (Att köa är inte min favoritsyssel- 
sättning). En enkel insats som ger en ömsevinst. Att då och då få  
någon form av uppskattning gör ju att man glatt fortsätter, inte bara 
för egen skull utan även för personen i kassan.

Så mycket för så lite
En liten men uppriktig gest som visar att man uppskattar det någon 
annan gör behöver varken slösa tid, kosta pengar eller ta energi. Där-
emot kan den ge så mycket för både den som delar ut och den som 
tar emot.

Den som får uppskattning får också ett kvitto på bra insats, lust att 
fortsätta och förhoppningsvis även inspiration till att göra bättre ifrån 
sig.

Den som ger uppskattning visar att man 
bryr sig, att man ser (hänger med) och 
gillar det som görs. Och kanske får man 
energigivande uppskattning tillbaka.

Uppskatta mera!
Så varför inte förgylla både din egen och andras tillvaro med att 
uppskatta mera. Bjuda på en enkel återkoppling som inte följs av ett 
förbättringsförslag utan enbart är till för att skapa en positiv känsla. 
Det fungerar inte bara effektfullt från ledare till medarbetare utan 
även medarbetare emellan och från medarbetare till ledare (som ju 
också är människor).

Ett effektivt sätt att höja både trivsel och effektivitet i ditt projekt eller 
annars på jobbet. Eller i kön i matvarubutiken.

Tommy Bäckman
Detta inlägg publicerades på moment.se den 14 augusti 2017

UPPSKATTA MERA!
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I slutet på maj 2018 kommer den, nya dataskyddsför-
ordningen GDPR, och med den ett förhoppningsvis 
helt förändrat synsätt på (EU)medborgarnas integritet. 

Den påverkar i princip alla företag och myndigheter som 
hanterar persondata som rör EU-medborgare. Enligt en 
kartläggning av International Association of Privacy Pro-
fessionals (IAPP) saknas det minst 75 000 dataskydds-
ombud runt om i världen för att kunna hantera GDPR.

Vi vet att det är en mycket tuffare förordning än tidigare 
och att det från och med maj 2018 blir en finansiell risk 
att hantera persondata. Fyra procent av den globala 
omsättningen eller 20 miljoner Euro i vite i värsta fall. Ut-
maningarna är många, men det finns också nya möjlighe-
ter. Vi tror att morgondagens vinnare är de som gör ett 
aktivt val och tar till vara dessa möjligheter. Vi är överty-
gade om att det är en enorm konkurrensfördel att kunna 
uppvisa compliance och transparens gentemot GDPR.

Hur sker detta bäst, vilka är framgångsfaktorerna?
Kom igång med ditt projekt – bemanna upp med rätt re-
surser och starta resan. Ansvariga roller – är de beman-
nade ännu eller krävs nyanställningar? Det är snart dags 
och nyckelresurser och specialistkompetenser måste 
säkras omgående för att hinna med nödvändiga steg.

Säkra aktiv förändringsledning redan från början – GDPR 
låter måhända hårt och handlar till många delar om 
teknik, men den stora ändringen ligger i det mänskliga 
beteendet och förmågan att implementera ”det nya” i 
vardagen. Det vill säga inställningen att vi ska respektera 
den personliga integriteten i allt vi gör. Utan att tappa 
fokus på våra affärsmål och nytta. Förändring tar tid. 
Att förstå varför förändringen är nödvändig och att vilja 
ändra sitt beteende sker inte över en natt. Förändring 
möts ofta av rädsla och det kommer att finnas motstånd. 
Ett exempel på detta är hanteringen av ostrukturerad 
data som är väldigt utbredd i Sverige. Vi sparar väldigt 
mycket i gemensamma kataloger. Detta måste bemötas 
på ett planerat och strukturerat sätt för att lyckas ända 
fram med önskad förändring.

Genomför en GAP-analys för att ringa in din verksam-
hets främsta utmaningar och viktigaste åtgärder. Identi-
fiera gap:en och sätt ert önskade läge.

Process och PIA (Privacy Impact Assessment). GDPR 
ställer utökade krav på dokumentation samt risk- och 
konsekvensbedömning av känsliga personuppgifter. Det 
innebär att om ni inte redan har en en process för att 
sätta önskad nivå utifrån riskaptit så behöver ni sätta det 
på plats och hitta hur era beslutade vägval ska doku-
menteras.

Kvalitetssäkring. När ni kommit en bit på vägen så våga 
genomföra en projektgranskning för att se hur ni ligger 
till och identifiera om det behövs ytterligare åtgärder av 
projektet. Projektgranskning är ett ypperligt instrument 
i pressade lägen och kan vara en värdefull språngbrä-
da. För att säkerställa att ni är på rätt väg för att uppnå 
compliance så genomför gärna en internrevision för att 
säkerställa att gapet minskar och ni är på väg mot mål.

Känns GDPR som ett oöverstigligt hinder med ett omöj-
ligt målsnöre? Så ska det inte vara! Boka in ett möte med 
oss så hjälper vi er med mod, inspiration och pragmatisk 
projektbalans så att ni också hittar möjligheterna med 
GDPR.

Lucia Larsson och Berit Joa
Detta inlägg publicerades på moment.se den 8 december 2016

GDPR – VAD BEHÖVER VI GÖRA?
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En akronym som sprider sig nästan lika snabbt som 
en lavin just nu är GDPR. Bakom akronymen finns 
det som kommer att bli en av världens största 

datalagar, den nya dataskyddsförordningen som träder i 
kraft den 25 maj 2018. Lagen innebär i väldigt grova drag 
att alla som behandlar EU-medborgares personuppgifter 
behöver se över sin hantering.

Nästan dagligen kommer det erbjudanden om semina-
rier av olika slag. Det intressanta är att de allra flesta tar 
upp samma budskap hela tiden, nämligen sanktionerna 
på upp till 4% av omsättningen eller 20 miljoner euro 
(maxbeloppet) om man inte kan påvisa regelefterlevnad. 
Hur inspirerande är det att starta ett projekt med det 
budskapet?

Istället för att se GDPR som en stor hotbild, vad finns 
det för möjligheter? Vi vet att det är väldigt många som 

5 TIPS INFÖR DITT GDPR-PROJEKT

måste anpassa sig efter GDPR oavsett om man vill eller 
inte. Hur hittar vi då nyttor och positiva effekter?

Regelefterlevnad är dyrt och påföljderna kan bli väldigt 
stora om man inte kan uppvisa efterlevnad mot lagar. 
Det innebär att vikten av nyttorealisering och effekthem-
tagning blir extra stor. Det finns ingen magisk formel 
som fungerar för alla organisationer, däremot finns det 
komponenter som kommer hjälper till att komma dit.

Så skapar du nyttor med ditt GDPR-projekt
• Bestäm er för att projektet är viktigt! Det finns en 

tydlig röd tråd som handlar om individens rätt till sin 
information i grunden. Vad innebär det för er om ni 
sätter kunden i centrum? I till exempel kundorienterade 
organisationer är detta oftast centralt så utgå från det 
även i ett GDPR-projekt. Har ni något viktigt projekt 
som tangerar något innehåll i GDPR? Ta hjälp där!

• Engagera er. När ni har bestämt er för att det är viktigt, 
identifiera var det finns engagemang, personer eller 
enheter som tycker att projektet är extra viktigt.

• Definiera nyttorna. När ni har bestämt er för att projek-
tet är viktigt så definiera nyttorna. De ska vara 
kvantifierbara i form av pengar, tid och/eller 
kompetenser. Exempelvis att minimera andelen 
personuppgifter kanske innebär minskad lagring 
och därmed minskad kostnad för data. En manu-
ell process som görs automatisk kanske skapar 
mängder med tid hos en hel avdelning.

• Fokusera på förändringsledning. För att kunna 
uppnå nyttorealisering är det absolut nödvän-
digt att jobba med förändringsledning och 
förändring av attityder längst med vägen. De 
allra flesta av oss förändrar inte våra dagliga 
beteenden på grund av att en lag säger det. 
Förändringsförmågan är en kulturfråga.

• Kalla det inte GDPR-projektet! Beskriv innehållet 
och använd er av de nyttor ni ska hämta hem. 
Ordning & reda, nöjd kund, vi är det säkra valet.

Enhetligt, tydligt och snabbt
Vinsterna med att fokusera på nyttorealisering i 
alla projekt, inte bara utifrån GDPR, är bland annat 
att ni kommer uppnå ett enhetligt arbetssätt, 
tydligare kommunikation till de som behöver för-
stå varför det krävs en förändring och snabbare 
uppstarter i nya projekt.

Lucia Larsson
Detta inlägg publicerades på moment.se den 6 april 2017.



Kreativitet och innovation, snabbhet och ständig 
förändring – det är visionen för många organisa-
tioner. För vissa en nödvändighet för att skapa 

framgång, hitta nya möjligheter och attrahera arbets-
kraft. Samtidigt finns strukturer kvar med avkastnings-
krav, klassiska styrmodeller och långa beslutsprocesser. 
Viljan finns, men inte nödvändigtvis förmågan. Vi vill ha 
innovationskraft, men varför är det så svårt att realisera?

Vilken roll spelar företagskulturen i detta? I Sverige 
finns det många platta organisationer 

präglade av öppenhet, 

transparens och medbestämmande. Men finns det tillit 
och ett innovationsfrämjande arbetsklimat?

Obehagligt att misslyckas
Ingen vill ju i grunden misslyckas eller vara den som 
får stå med skämshatten på huvudet. ”Fel, fel, fel, se så 
kostsamt och pinsamt det blev” – allt från interna gli-
ringar och tappat självförtroende till förstörda karriärer 
och löpsedlar utan pardon – skalan kan göras lång. Men 
obehagligt är det.

Så vi följer etablerade processer, riskminimerar och 
undviker att misslyckas så långt det bara går. Allt enligt 
regelböcker, best practice och allmän överlevnadskun-
skap. Och ändå misslyckas sju av tio förändringsinitiativ. 
Projekt havererar, budgetar överskrids, leveranser brister 
och önskade effekter uteblir. Detta händer ideligen trots 
våra insatser att både undvika själva misstagen och att 
prata om dem efteråt. Misslyckande = dåligt.

INNOVATION OCH KRAFTEN I 
ATT MISSLYCKAS

Misslyckande som strategi
Men behöver det vara så? Företag som är kända för sin 
innovationskraft som t.ex. Google och Spotify välkomnar 
istället misstag som något positivt. Ett misslyckande kan 
leda in på ett sidospår som sätter fingret på något annat 
nytt som ger oss möjlighet att både lära och förbättra. 
Måhända finns det något att lära även i värsta floppen.

För Google är det är en medveten strategi att ”vara 
duktig på att misslyckas”. Företaget uppmuntrar sina 
anställda till att tänka nytt och följa nya idéer men också 
att det är helt ok att misslyckas. Det samma gäller Spoti-

fy och det gäller alla anställda, inte bara utpekade 
produktutvecklare. Innovationskulturen är 
positiv och tillåtande och hela företaget 
bidrar.

Columbus, penicillin och Beatles
Bakom de flesta framgångar ligger en rad 
motgångar eller misslyckanden. Se på 
Columbus som beräknade Indienrutten en 
smula fel och klev i land i Amerika istället. 
Eller penicillinets tillkomst. En bakterieod-
ling fick mögelsvamp och borde ha kasse-
rats, men det gav upphov till en ny idé och 
vips – en medicinsk sensation var ett faktum. 
Beatles kämpade under tidigt sextiotal för 
att få skivkontrakt, men avfärdades med att 

”gitarrband är så ute”. Tur att de fortsatte att 
slipa på det så att det fick bli en framgångssaga.

I projektvärlden då? Hur kan företag bli bättre på att 
ta till alla lärdomar? Lessons learned är en del av alla 
projektstyrningsmodeller, men vad händer sedan? Kan 
vi göra något mer förutom att arkivera erfarenheter-
na i stora projektarkivet? Tänk så bra det vore med en 
levande erfarenhetsbank genom projektkontoret, för alla 
att ösa ur. Eller forum för projektledare för att aktivt dela 
erfarenheter. En lärande och tillåtande projektkultur där 
återkoppling är en naturlig del.

Förhoppningsvis är vi redan duktiga på att fira segrar. 
Det är bra för arbetsmoralen, det sätter gott exempel 
och skapar lust och en positiv anda. Tänk så spännande 
om vi också skulle börja fira misslyckanden som fram-
gångar. ”Vi segrade inte den här gången, men vi vann 
värdefull kunskap och erfarenhet – hurra!”

Berit Joa
Detta inlägg publicerades på moment.se den 15 november 2017.
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Kommunikation är en hörnsten i ett lyckat ledar-
skap. Här är 5 enkla steg mot en tydligare kommu-
nikation för att ditt budskap ska bli korrekt, kännas 

viktigt och nå ut på rätt sätt.

Första intrycket betyder så mycket. När du formulerat 
ditt budskap är det därför värdefullt att kvalitetssäkra 
innehållet för att undvika sådant som påverkar helhetsin-
trycket. Här är fem steg som snabbt kan lyfta din text till 
en ny nivå.

1Anpassa innehållet
Vi blir överösta av information, både på jobbet och 

privat. Det betyder att det budskap du vill förmedla är 
utsatt för konkurrens. Då handlar det om att anpassa 
innehållet för att vinna uppmärksamhet.

• Skala bort sådant som inte berör mottagaren. Irrele-
vanta inslag minskar viljan att ta till sig budskapet och 
gör det svårare att hitta det som är viktigt.

• Är texten ändå för lång, glöm inte att strukturera upp 
innehållet med mellanrubriker och komplettera med 
någon bild. Finns det någon del som går att förvandla 
till exempelvis en punktlista?

• Kanske ska innehållet rent av delas upp och kommuni-
ceras i omgångar.

2Uppdatera innehållet
Om det som ska kommuniceras är framtaget sedan 

tidigare kanske något har ändrats. Står gamla uppgif-
ter kvar blir mottagaren osäker och du som avsändare 
otydlig.

Ny deadline? Nya beslut? Nya kontaktpersoner? Nya 
instruktioner? Nya tillägg? Andra nya förutsättningar?

Gå igenom ditt budskap och se till att det du berättar 
också gäller. Finns det oklarheter, var tydlig med att det 
handlar om sådana.

3Korrekturläs
Det krävs inte många fel för att du ska uppfattas 

som slarvig eller rent av nonchalant och oengagerad. 
Och vem tar helhjärtat till sig något från en sådan  
avsändare?

Är det rättstavat? Har du formulerat dig rätt? Använder 
du ord och formuleringar som kräver en viss kunskap 
som alla mottagare inte har?

4Tänk på tonaliteten
De flesta av oss tänker på tonaliteten när vi pratar 

men många glömmer att den också lyser igenom när vi 
skriver. Oavsett om du författar ett styrande dokument 
eller deltar i den enklaste mejlkonversationen så tolkas 
dina skrivna ord.

Hur vill du att mottagaren ska uppfatta dig? Pekar du 
med hela handen för att med auktoritet visa vägen fram 
eller vill du med en inkluderande ton ha hjälp att finna 
svaren? Självsäker eller ödmjuk, lugnande eller puls- 
höjande? Tilltalar du mottagaren med ”du” eller i tredje 
person?

5Be någon annan tycka till
Att ta hänsyn till de fyra första punkterna är enkelt 

och du kan på egen hand lyfta budskapet. Tar du hjälp 
av någon annan lyfter du troligtvis ytterligare en nivå.

Känner du dig det minsta osäker, be någon annan läsa 
igenom det du ska kommunicera. Känner du dig säker, 
be någon annan läsa igenom och se om du möjligtvis 
överskattade dig själv.

Ännu tydligare kommunikation
Tar du hänsyn till dessa fem steg har du en bra grund till 
en tydligare kommunikation. Därefter kan man lägga till 
en sjätte punkt, som handlar om det estetiska i budskap- 
et med layout, färg med mera. Men det får bli ämnet i ett 
framtida inlägg.

Tommy Bäckman
Detta inlägg publicerades på moment.se den 25 september 2017
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Hur får man en kreativ projektgrupp? Moments pro-
jektledare Richard Colling berättar hur leksakståg 
i trä gav bättre koll på SL:s pendeltåg.

Leksakståg i trä är populära bland barn. Men de har en 
begränsad levnadstid. När barnen kommit upp i två-
siffrig ålder och börjar närma sig tonåren är det kanske 
inte längre något som förgyller deras dagar. Då kan man 
packa ihop och spara tågen på vinden, skänka bort eller 
sälja. Eller så tar man med sig allt till jobbet.

”Det leks för lite på arbetet!” Det säger Moments projekt-
ledare Richard Colling och visar upp tågbanan på SL:s 
huvudkontor. Tågbanan sträcker sig från Stockholm ned 
till tyska Salzgitter, strax söder om Hannover. Åtminstone 
i fantasin.

Många stationer på vägen
– Den här tågbanan visar hela vägen från tillverkningen i 

Tyskland via en rad stopp på vägen till slutstationen för 
vårt projekt. Genom att placera ut tågen där de är får vi 
enkelt en översyn på status för de tåg som slussas in i 
Stockholms växande infrastruktur.

Richard leder det projekt som ansvarar för att Stock-
holmsregionen har de tåg som behövs. Vägen från 
tillverkning till något du och jag kliver på till och från 
jobbet varje dag består av stopp för transportbesiktning, 
en shakedown när tågen testas rent fysiskt, start of trial, 
trial period och final takeover. Allt finns så klart doku-
menterat men en tågbana i miniatyr gör det enklare att 
skaffa sig en bild över läget.

Just nu trängs 18 tåg på den del av banan som represen-
terar trial period, där de provkörs i skarpt läge (som en 
del av kollektivtrafiken). Ytterligare två finns på trans-
portbesiktning och två andra hittar jag mellan Salzgitter 
och den bro som föreställer besiktningen.

LEKANDE RÄTT FÖR  
KREATIV PROJEKTGRUPP
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– Det ser bra ut. Målet är att ha 16 tåg på trial och vi är, 
som du ser, just nu uppe i 18.

Trygghet skapar grund för kreativ projektgrupp
Från början var tanken att visualisera var i kedjan tågen 
befann sig genom att sätta upp bilder på en anslagstavla. 
Projektgruppen tände på idén och kreativiteten resulte-
rade i att SL numera även har ett enklare nät av räls i trä 
till sitt förfogande.

– Det är viktigt att vara kreativ i ett projekt. Men för att nå 
dit behöver man se till att personerna i projektgruppen 
som ska samarbeta och leverera är trygga med varandra 
och sina uppgifter. Den tryggheten tar tid att bygga upp, 
kanske ett halvår för en grupp som vår, som består av 20 
personer.

Trygghet är grunden för att skapa en kreativ kultur och i 
en kreativ projektgrupp hittar man nya vägar framåt.

– Är man trygg, vågar man exempelvis kläcka en galen 
idé och har man en kreativ grupp utvecklas den galna 
idén till något bra. Kreativa verktyg, kanske en tågbana, 
gör att man lättare kommer framåt även om inte hela 
lösningen finns där på en gång.
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– Var är vi, var ska vi, hur gör vi? Allt finns så klart do-
kumenterat men genom att visualisera det öppnar man 
upp för ett kreativt tänk som ett Exceldokument inte kan 
erbjuda. Visualisering är viktigt och visualisering är ju att 
leka. Så man behöver leka på arbetsplatsen!

Så har det gått stiltje i gruppen kan man ta med sig 
några av barnens uttjänta leksaker och hoppas att kreati-
viteten börjar ta fart?

– Nej, inte riktigt. Det här är hjälpmedel för en kreativ 
grupp som känner sig trygg. Märker man att en idé inte 
får igång det kreativa tänket får man gå tillbaka och se 
över tryggheten. Saknas den hjälper inte verktygen.

Vilka verktyg kan få fart på din grupp? Kanske räcker det 
med en uppsättning färgglada pennor till en whiteboard. 
Kanske behövs det en tågbana eller något annat som får 
nya idéer i rullning. Släpp Exceldokumentet för ett ögon-
blick och våga dig på något kul!

Text: Tommy Bäckman
Denna artikel publicerades på moment.se den 14 december 2016.
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I december 2016 klev Moment med Richard Colling och Per Högberg i spetsen in som mentorer åt MDH Solar 
Team, som med en egentillverkad solcellsbil skulle ta sig ned till andra sidan jorden för att tävla 300 mil genom 
Australiens öken. Här är tre artiklar (före, under och efter) som ger inblick i äventyret.

André Löfqvist
Johanna Colling
Richard Colling
Emelie Simson

Erik Skarp
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Om ett halvår är det dags för Bridgestone World 
Solar Challenge, tävlingen där studenter från 
hela världen gör upp om vem som tillverkat den 

bästa solcellsbilen. Stärkta av Moments mentorskap är 
Mälardalens Högskola på väg mot Australien.

Ett 30-tal studenter på Mälardalens Högskola är invol- 
verade i projektet. Moment klev in i en mentorroll i 
december och nu är det bara ett drygt halvår kvar till 
starten i Darwin den 8 oktober och målgången i Ade- 
laide en vecka senare. Med andra ord är det skarpt läge 
för leverans.

Effektivare leverans med högre kvalitet
– Vi har precis genomfört de första höghastighets- 
testerna av bilen och framöver är det fokus på slut- 
tillverkning av kolfiberkarossen och integrering av vårt 
smarta cruisingsystem, säger André Löfqvist, Team  
manager i MDH Solar Team.

– Det är första gången MDH deltar i tävlingen och det har 
varit ett väldigt utmanande projekt. Jag är glad för sam-
arbetet med Moment, som förbättrat vår projektstruktur, 
fått oss att arbeta effektivare och leverera våra projekt-
mål med hög kvalitet.

Nyckeln till ett lyckat projekt
Johanna Colling är projektledare inom teamets mark-
nadsföring och berättar att man lyckats strukturera 
upp ledning och arbetssätt genom att tillsammans med 
Moment bilda en styrgrupp.

– Vi har lärt oss att bra projektledning driver en organisa-

tion framåt och är nyckeln till ett lyckat projekt. Teamet 
står inför stora utmaningar nu när produktionen av 
kolfiberkarossen är igång och flertalet komponenter, till 
exempel solcellerna, är beställda.

Mentorskap åt duktiga studenter
Moment representeras av Richard Colling, Per Högberg 
samt kommunikatören Tommy Bäckman och har dess- 
utom breddat kompetensen med en värvning av projekt-
ledaren Pontus Karlsson till uppdraget.

– World Solar Challenge skulle vara en utmaning för vilket 
bolag som helst, säger Richard. Här bygger studenter en 
solcellsbil i konkurrens med resten av världens alla hög-
skolor och arbetet är helt ideellt. Det är klart att dessa 
studenter behöver hjälp av industrin i Sverige både med 
sponsring och material. Vi träffade projektteamet under 
december 2016 och vi gillade varandra. Vi bestämde 
oss för att starta ett mentorskap för de studenter som 
var intresserade. Det studenterna får av oss mentorer är 
många års erfarenhet i ett samtal och det vi som bolag 
tjänar på detta (förutom att det är otroligt spännande 
att få vara med) är att vi hittar riktigt duktiga studenter.

– Stort fokus ligger på att få in mer kapital för att kunna 
flyga ner hela teamet till Australien, avslutar Johanna. 
Många är inblandade och projektet växer varje dag. Med 
stöd och drivkraft från våra team-medlemmar, Moment 
och övriga sponsorer är jag säker på att vi kommer ta 
oss i mål!

Text: Tommy Bäckman
Denna artikel publicerades på moment.se den 21 mars 2017.

MOMENTS MENTORSKAP  
VISAR VÄGEN TILL AUSTRALIEN
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Den 8 oktober går startskottet i Bridgestone World 
Solar Challenge i Australien, tävlingen där studen-
ter från hela världen tävlar med egenkonstruerade 

solcellsbilar. Vi har stämt av läget med en av studenterna 
på plats.

Sedan december 2016 har vi rapporterat om vårt mentor- 
skap för den grupp (MDH Solar Team) på Mälardalens 
högskola som ska tävla med en egenkonstruerad sol-
cellsbil i Australien. Sanningens ögonblick närmar sig 
och förberedelserna är i full gång.

Teamet på plats i Australien
Teamet skickades ned i två omgångar och nu är alla 
på plats. Själva tävlingsredskapet, den solcellsbil som 
studenterna skapat på egen hand, kom till racerbanan 
Hidden Valley i Darwin under torsdagen.

– Nu ska vi spendera mycket tid de kommande dagarna i 
vårt garage för att få bilen klar inför den första scrutine-
ering (besiktning) som sker på tisdag, berättar Johanna 
Colling, en av projektledarna i MDH Solar Team.

Batteriproblem
Men allt är inte frid och fröjd i den australiensiska vär-
men. För att kunna påbörja helgens tester väntar man på 
ett batteri, som inte hittat fram ännu.

– Flera flygbolag har nekat frakt av li-on-batterier, som 

klassas som farligt gods. Vårt batteri har fastnat i Hong 
Kong och vi väntar fortfarande på ett bekräftat datum 
när det kommer hit till oss. Tre personer i teamet är redo 
att flyga till Melbourne för att ta emot batteriet och köra 
det till Darwin. Tävlingsorganisationen känner till vår 
situation och är förstående.

Under tiden förbereder sig teamet inför starten den 8 
oktober.

– Vi fortsätter med materialinköp och förbereder inför 
campingen, som kommer att ske längs vägarna under 
tävlingen. Dessutom ska vi testa solcellernas laddnings-
förmåga och energiintag och öva på däck- och förar- 
byten.

Om tävlingen
Bridgestone World Solar Challenge pågår 8-15 oktober. 
Studenter från hela världen ska ta sig från Darwin i norr 
till Adelaide i söder, en sträcka på 3 000 kilometer tvärs 
genom öknen med alla dess utmaningar. Totalt fyra  
förare delar på körsträckorna och ytterligare studenter 
krävs för att utmaningen ska klaras av.

Heja MDH Solar Team!

Text: Tommy Bäckman
Denna artikel publicerades på moment.se den 29 september 
2017.

MDH SOLAR TEAM  
PÅ PLATS I AUSTRALIEN
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I egenskap av mentor- 
er har vi rapporterat 
om MDH Solar Team 

och deras projekt att 
bygga en solcellsbil att 
köra 300 mil från norr 
till söder i Australien 
med. Nu är äventyret 

”down under” över, alla 
är hemma och vi redo 
för en resumé av MDH i 
Australien.

– När jag tittar tillbaka på 
hur studenterna på MDH 
genomförde projektet 
under de elva månader 
som Moment varit men-
torer så känns det helt 
fantastiskt, säger Mom-
ents Richard Colling. 
Dels hur de genomfört 
de tekniska uppgifterna 
med att bygga bilen 
men också hur de har 
skött marknadsföring, 
sponsorer och informa-
tionsspridning.

Många svåra  
utmaningar
Det var ett projekt med 
många svåra utmaningar. Att tillverka en bil som drivs 
på solceller för att tävla genom Australiens utmanande 
landskap i bland annat 44 graders hetta är en utmaning 
som erbjuder många svåra hinder att övervinna. Och 
visst uppstod det problem. Batteriet fastnade i Hong 
Kong, kom teamet tillhanda i sista sekund vilket kostade 
dyrbar testtid. Problemen som inte hann åtgärdas resul- 
terade i att deltagandet i tävlingsklassen ”challenger” 
fick bytas mot genomförandeklassen ”adventure”.

– Det var inte vad vi hade väntat oss, men som följd av 
den sena batterileveransen kunde vi inte testa batteriet 
i den utsträckning vi hade behövt innan tävlingsstarten, 
berättar MDH:s Johanna Colling. Vi hade problem med 
kommunikationen till övervakningssystemet av batteriet 
och kunde därför inte se hur mycket energi vi fick in, res-
pektive tog ut. Batteriet tog slut redan första dagen.

– Men trots allt tog vi oss över mållinjen och slutade på 

en femte plats i adven- 
ture-klassen. Vi är ex-
tremt nöjda att vi som 
debutanter och trots 
motgångarna tagit oss 
genom hela sträckan.

Alternativa energi- 
källor i fokus
Loppet är avklarat men 
så klart ska studenternas 
insats följas upp.

– Utan att föregå  
”lessons learned” finns 
det några saker som  
uppenbarligen nästa 
team behöver ta med 
sig, säger Richard. 
Bilen som vann hade 
16 följebilar, MDH hade 
tre (varav en lånad av 
ett team som krockat 
med sitt fordon). Några 
av de tävlande lagen 
provkörde hela sträckan 
innan tävlingsstart. Men 
debuten är avklarad och 
idag vet MDH vad som 
krävs för att placera sig 
i toppen.

Richard vill också lyfta fram ett par värdefulla positiva 
följder av äventyret:

– Det växte fram ett härligt kamratskap även mellan de 
tävlande lagen, inte minst bevisat av att laget från  
Michigan hjälpte MDH när deras egen bil krockat. Dess- 
utom är tävlingen ett bra redskap för att placera alterna-
tiva energikällor i fokus.

MDH i Australien igen 2019
– Med denna resa har vi samlat på oss värdefull infor-
mation och erfarenheter som vi vill ge vidare till nästa 
team för att skapa så bra förutsättningar att lyckas som 
möjligt, avslutar Johanna. Tävlingen är över för i år men 
projektet fortsätter och vi ser framemot Bridgestone 
World Solar Challenge 2019!

Text: Tommy Bäckman
Denna artikel publicerades på moment.se den 31 oktober 2017.

MÅLGÅNG I AUSTRALIEN  
MEN FORTSÄTTNING FÖLJER
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I oktober fick vi förmånen att knyta till oss 
Malin Ödman Eriksson som ny projektledar-
konsult, den yngsta hittills i Moment. Drivna 

Malin nappade inte på ett färdigt erbjudande 
utan banade vägen för sig själv och har nu hela 
projektsverige som scen.

– Det kan man säga. Jag har jobbat som 
projektledare i tre år och ville ta nästa steg i 
karriären. Men jag upplevde att det saknades 
alternativ för den som är mindre erfaren och 
vill gå vidare utan att nischa sig mot en specifik 
bransch. Därför kontaktade jag Moment, lyfte 
frågan och fick ett positivt gensvar.

Processat fram projektledarrollen
Malin är en driven ledare med ursprung i 
Göteborg men sedan några år bosatt i Stock-
holm. En energifylld, positiv och nyfiken person 
som får saker att hända. Hon har en kandidat-
examen inom globala utvecklingsstudier, har 
checkat av flera projektlednings- och manage- 
mentkurser och inspireras gärna av sådant som 
berör självledarskap, affärsmanskap och för- 
ståelsen av människor.

– Jag har processat fram min profil genom 
flera olika yrken. Den mångfalden har hjälpt 
mig stärka de egenskaper som gör mig till en 
bra ledare. Jag fastnade för projektledarrollen 
eftersom den är komplex och att varje dag 
innebär nya utmaningar. Metodiken och ledar-
skapet gör det till en intressant yrkesroll som 
du ständigt kan utveckla.

Energi förbrukas inte enbart i arbetsform. 
Bland annat innebandy på division tre-nivå  
håller flåset uppe och det kan behövas efter-
som målet är att klara av en Svensk klassiker 
(hon har klarat en halv). Även att se på idrott  
är kul, gärna Vinterstudion.

Malin kommer närmast från Better Shelter, en 
organisation som tar fram tillfälliga bostäder 
för människor på flykt. Där samlade hon på sig 
praktiska grunder i projektledning med koor-
dinering av test, konstruktion, implementering, 

YNGSTA KONSULTEN
UTVECKLAS OCH UTVECKLAR

logistik, projektplaner, inköp och marknads-
föringsevent. Viljan att lära mer fortsätter på 
Moment.

– Moment erbjuder en kompetensutvecklings- 
resa som är en fantastisk möjlighet för mig. Jag 
har precis certifierat mig i SAFe (Scaled Agile 
Framework) och utvecklar mig inom regelverk 
(GDPR). Dessutom har jag påbörjat Moments 
onboardingprogram tillsammans med faddrar-
na Anna Berggren och Patrik Larsson. Jag gillar 
verkligen entreprenörsandan här på Moment.

Utvecklas av Moment, utvecklar Moment
Utöver kompetensutveckling har Malin snabbt 
fått en praktisk inblick i Moment genom att 
delta i workshops och nätverka hos sina nya 
kollegor. En bra möjlighet att snabbt få insikt i 
olika branscher. Som konsult är man också med 
i utvecklingen av Moment och Malin är redan 
engagerad.

– Det handlar i grund och botten om att se vad 
nya ledare kan bidra med och att säkra åter- 
växten. Här finns en nyfikenhet och nya infalls-
vinklar att nyttja. För att hänga med i utveck-
lingen behövs en kombination av både mer och 
mindre rutinerade projektledare där de mindre 
rutinerade gärna får låsa upp och utveckla den 
nyckelkompetens mer erfarna ledare har. Det 
kan exempelvis ske i form av en teamleverans.

– Jag kliver in som projektledarkonsult med ett 
riktigt driv och vet att jag kan bidra. För att en 
person som saknar senior erfarenhet ska växa 
är det viktigt med förtroende, förväntningar 
och tillit. Där har Moment föregått med gott 
exempel.

Malin Ödman Eriksson har med sin medryckan-
de entreprenörsanda också föregått med gott 
exempel.

Text: Tommy Bäckman
Denna artikel publicerades på moment.se den 28 
november 2017.
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Moment har ett nytt ansikte utåt. Vare sig 
du är befintlig eller potentiell kund eller 
konsult är chansen stor att du kommer i 

kontakt med Filippa Funck, som tagit en viktig 
och central plats i Moments affärsutveckling.

Filippa är inte bara en del av Moment sedan 
sommaren 2017 utan även handbollsspelare. 
Hon agerar mittnia i division tre-laget Wester-
malm och det innebär en central position i la-
get. Hon har snabbt tagit en central plats även 
i Momentlaget. Den största synbara skillnaden 
mellan lagen är att Moment inte orsakar en lika 
strid ström av blåmärken.

Fokus på affärsmässigheten
Primärt är hon ett stöd till försäljningschefen 
Zoran Stojcevski i hans processer men även ett 
generellt stöd till alla seniora partners. Hennes 
titel kan snabbt konverteras till en lista av funk-
tioner som alla bidrar till företagets affärsut-
veckling.

– Moment har en stark entreprenörsanda så det 
är klart att jag får möjlighet påverka i alla led. I 
min roll ligger stort fokus på affärsmässig- 
heten och kundrelationen. Jag arbetar även 
med rekrytering, daglig kontakt med konsulter, 
underkonsulter och samarbetspartners. Och allt 
går ju att knyta samman på ett naturligt sätt.

– För oss på Moment är det en självklarhet att 
jobba med konsulter som har det där lilla extra. 
Därför är vi väldigt noggranna med kvalitets-
säkringen av både egna anställda och under-
konsulter. Det ligger mycket jobb bakom den 
insatsen, men det är det värt. Vi är noggranna 
med att Moments värderingar ska genomsyra 
även våra underkonsulter. Det är också av stor 
vikt att arbeta med lojala samarbetspartners 
som förstår vår verksamhet och vice versa. 
Därför lägger vi stor vikt på att omge oss av 
bra partners för att hjälpa våra kunder på bästa 
och snabbaste sätt.

Av samma anledning är det många här på 
Moment som snabbt försäkrat sig om att ha 
med Filippa i sin omgivning – hög kvalitet som 

MED AFFÄREN OCH
MÄNNISKAN I FOKUS

andas våra värderingar mod, inspiration, balans 
och skicklighet.

Utvecklande variation i konsultbranschen
Rollen som spindel i nätet är inte ny. Hon 
kommer närmast som Resource Manager hos 
en stor konsultmäklare. Dessförinnan har hon 
jobbat med service, personligt kundbemötande,  
individförståelse och rekryteringsprocesser. 
Dessutom är hon utbildad inom internationella 
relationer och har kandidatexamen inom  
Personal, arbete och organisation (PAO) på 
Stockholms universitet.

– Jag älskar konsultbranschen eftersom den 
bjuder på variation i arbetet och ger mig chans 
att träffa allt från VD:ar, PMO-chefer, CIO:s till 
kontaktpersoner på andra konsultbolag. Jag 
får sätta mig in i både kunders och konsulters 
situation och behov vilket gör att jag får slänga 
mig mellan många olika branscher och kulturer. 
Det är enormt berikande!

Att matcha våra konsulter med kundens behov 
är en härlig men svår utmaning. Eftersom varje 
ny konsult eller underkonsult är unik utvecklas 
man ständigt.

– För mig är en framgångsrik konsult en person 
som är oerhört flexibel, skicklig i sin profession  
och uppdaterad på sitt område. En dröm-
konsult har fokus på det affärsmässiga och 
samtidigt innehar ledaregenskaper som andas 
kompetens och lugn. Det gäller att inte vara 
rädd för nya utmaningar, nya människor eller 
nya konstellationer utan snarare se det som en 
möjlighet. Är du dessutom en kameleont som 
kan gå in i vilken bransch eller organisation 
som helst så finns alla chanser i världen att 
lyckas.

Varje utmaning har nya förutsättningar
Men det gäller att hantera sina konsultresurser 
rätt för att nå affärsmässiga resultat. Drömkon-
sulter kräver sin drömspindel i nätet, sin mot-
svarighet till handbollens mittnia. Sin Filippa 
Funck.
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– Bakom varje affär finns åtminstone tre, fyra personer så 
att nå framgång är ett lagarbete, precis som i handboll. 
Det är en komplex affär som innebär att även jag behö-
ver coachning och den hjälpen får jag verkligen här.

Filippa och säljchefen Zoran Stojcevski har snudd på 
dagliga avstämningar med en mer grundlig genomgång 
en gång per vecka.

– Vi gör en bedömning av hur veckan ser ut, hur insatser-
na per område procentuellt ska fördelas, vad vi ska foku-
sera på och vad vi ska välja bort. Vi lägger stor vikt vid 
återkoppling i båda riktningarna och delar med oss av 
erfarenheter från både lyckade och misslyckade affärer. 
Det har fått mig att växa otroligt mycket i min roll.

Duktiga konsulter i all ära men vilka egenskaper behöver 
då Moments mittnia?

– Det gäller att vara lyhörd, att förstå behov och bemöta 
människor på rätt sätt. Men det gäller lika mycket att 
vara affärsmässig, leverera i linje med förväntningar och 
förstå att varje uppgift är en ny utmaning med andra 
förutsättningar än de tidigare.

Med Filippa Funck i laget har Moment stärkt sin posi-
tion som Sveriges ledande konsultbolag väglett av mod, 
inspiration, balans och skicklighet.

Text: Tommy Bäckman
Denna artikel publicerades på moment.se den 5 december 2017.
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#minPMOspaning

2016 började Moments Karin von Knorring med 
sina fristående PMO-spaningar under devisen 
"Projektkontoret - konkret, märkbart och värde-
skapande". Den första säsongen samlades i ett 
häfte och under 2017 har spaningarna fortsatt. 
Samtliga Karins verk finns samlade på 
moment.se/minpmospaning

Projektets engagerade ambassadörer
Styrgruppen såklart! En styrgrupp med engage-
mang, mod och integritet som har arbetsglädje 
och leveransfokus är projektets bästa stöd.

Styrgruppen är ett beslutsforum, men inte bara 
det. Styrgruppens finns för att stötta projekt- 
ledaren och undanröja hinder så att projektet 
lyckas.

Det gäller dig – arbeta för projektets framgång, 
agera problemlösare och var med i och stå för 
viktiga projektbeslut – krydda med engagemang 
och glädje!

Nyttorealisering "common sense but not  
common practice"
Dags att gå från ord till handling, projektleveran-
serna måste börja göra nytta.  

Beslutsunderlag och business cases finns för 
initiativ och projekt, projektkontoret driver på och 
säkerställer. Men… investeringar som inte följs upp 
och högsta ledningen utan intresse för ROI och 
återbetalning. Hur är det möjligt? 

Projektkontor med insikt – driv på och säkerställ 
nyttorealiseringen. Gör skillnad, var ögonöppnare 
och visa på effekten av att ta hem effekten.

Verktyg - hjälp eller stjälp
Kaos, ostruktur och ingen överblick – ett projekt-
kontor utan koll på läget, kan det bli värre? Här  
löser portföljverktygen inte problemen. A fool 
with a tool is still a fool.

Portföljverktyget blir hjälpen för projektkontoret 
med en omfattande projektportfölj som har struk-
tur och ordning på plats och vet vart man vill. Nya 
möjligheter kan skapas, översikt och besluts- 
underlag förbättras, PMO-arbete effektiveras!

http://moment.se/minpmospaning
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Moments projektgranskningar upplevs ofta som positiva 
vitamininjektioner även då de utförs i pressade lägen. Vi 
utnyttjar vår samlade projektledningserfarenhet och ger 

förslag på hur ni tar projektet i mål. Ni får även förslag 
på hur organisationen i stort kan utvecklas och bli mer 
framgångsrik.

Projektgranskningar utförs ofta i pressade lägen, när 
projektgruppen redan går på knäna. En extern inbland-
ning kan då uppfattas som att jakten på syndabockar är 
igång – trots att det är just en oberoende genomlysning 
som behövs. Vi sätter stort värde på att uttrycka oss 
med respekt för både individerna och organisationen. 
Våra intervjuer har en positiv inramning och personerna  
får berätta fritt om sina erfarenheter. Många lär sig 
mycket redan här och vi får ofta höra att intervjuerna är 
givande och kompetensutvecklande.

Vi särskiljer oss genom att vi även grundligt tittar på hur 
samarbete, ledarskap och styrgrupp fungerar – och inte 
enbart på struktur, metodik och planering. Vi vill under-
stryka vårt fokus på öppenhet och transparens genom 
att presentera rapporten för alla inblandade samtidigt. 
Det innebär inte att vi duckar för de svåra frågorna. Vi 
har modet och integriteten som krävs för att ta oss an 
svåra situationer men formulerar oss med respekt för alla 
inblandade.

Rapporten kommer garanterat vara mycket användbar 
både på kort och lång sikt. Vi tar upp vad som varit bra 
och dåligt så här långt och ger rekommendationer på 
hur ni kan avsluta projektet framgångsrikt. Ni får även 
förslag på åtgärder som utvecklar organisationen på 
längre sikt.

Vår långa erfarenhet av projektgranskning i känsliga 
lägen gör att vi vet hur det görs på ett konstruktivt sätt. 

PROJEKTGRANSKNING
FÖRBEREDELSE, SAMARBETE OCH ARBETSGLÄDJE

Eftersom vi inte är bundna till organisationen kan vi se 
komplexa problem med helt nya ögon.

Vill ni ha största möjliga utväxling på er projektgransk-
ning ska ni förstås låta oss göra den i ett så tidigt skede 
som möjligt. Men oavsett när ni kommer till oss får ni en 
ovanligt träffsäker projektgranskning som ofta blir en 
kraftfull språngbräda för hela verksamheten.

”De riktigt framgångsrika organisationerna granskar sina projektplaner  
– inte de havererade projekten.”

Erik Sjöberg, Vd på Moment

Under året har vi paketerat 
om två av våra tjänster,  
Projektgranskning och 
Styrgrupp. Vill du vet mer? 
Kontakta Zoran Stojcevski, 
zoran.stojcevski@moment.se 
eller 0733 574 578.

Proaktivt, Praktiskt, Pragmatiskt
De första lågt hängande frukterna ett nystartat 
projektkontor kan plocka är att skapa överblick, 
struktur och ordning bland projekten så att led-
ningen vet vad som pågår och hur mycket pengar 
som investeras i projektarbetet. 

Med ordning och överblick på plats kan projekt- 
kontoret förse ledningen med beslutsunder-
lag och lägesrapporter och aktivt börja stödja 
projektledarna. Projektkontoret kommer att vara 
proaktivt, praktiskt, pragmatiskt.

#minPMOspaning
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Vår styrgruppstjänst omfattar såväl inspiration, utbild-
ning av hur en styrgrupp arbetar samt coachning i form 
av ett styrgruppsproffs. En eller flera av våra insatser kan 
vara avgörande för att skapa en effektiv styrgrupp och 
ett framgångsrikt projekt.

Vår styrgruppstjänst omfattar såväl inspiration, utbild-
ning av hur en styrgrupp arbetar samt coachning i form 
av ett styrgruppsproffs. En eller flera av våra insatser kan 
vara avgörande för att skapa en effektiv styrgrupp och 
ett framgångsrikt projekt.

En väl fungerande styrgrupp är en av de viktigaste förut-
sättningarna för lyckade projekt. Moment hjälper dig att 
få ett sammansvetsat och energiskt team med fokus på 
rätt saker.

STYRGRUPP
INTEGRITET, RESPEKT OCH PRECISION

Det är styrgruppen som ska förankra projektet i organi-
sationen. Men hur ska jag som styrgruppsmedlem agera? 
Vad ska jag göra? Vilket är mitt ansvar? Vilken kompe-
tens behöver jag?

Vi på Moment är experter både på projektledning och 
styrgruppsarbete. Med massor av energi och stor  
entusiasm skapar vi rätt gruppsammansättning, ett  
fungerande samarbetsklimat och utvecklar gruppens 
kommunikation, transparens och integritet. Självklart 
utgår vi från kundens projektmodell.

Vi erbjuder styrgruppsutveckling i tre olika steg:

KAFFEKOPPEN
Kaffekoppen är ett uppskattat seminarium som bjuder 
på inspiration, målande berättelser och aha-upplevelser. 
Den förlängda versionen av seminariet innehåller också 
en workshop. Key takeaways från Kaffekoppen:

• Fler skratt i styrgruppen
• Styrgruppsmedlemmarna som projektets ambassa-

dörer
• Mer öppenhet och samarbete
• Maximal energi och arbetsglädje

DEN OPERATIVA STYRGRUPPEN
Utbildningen för dig som deltar i styrgruppsarbete. Det 
är en dag med fokus på styrgruppens uppgift och ansvar 
där teori blandas med diskussioner. Det handlar om att 
identifiera ansvarsområden, hitta rätt fokus, skapa en 
bra arbetsmiljö och inte minst att ta beslut som leder till 
framgångsrika projekt.

Under dagen har vi styrgruppen i fokus, som problem-
lösare, ansvarig för viktiga projektbeslut och inte minst 
skapare av engagemang och glädje i arbetet.

STYRGRUPPSPROFFS
En coachningsinsats som garanterar väl förberedda  
möten och att tiden både på och mellan mötena  
används på bästa sätt. Som objektiv styrgrupps- 
ledamot ställer Moments konsult de obekväma men 
viktiga frågorna som behövs för att gruppen ska lägga 
fokus på rätt områden.

”Styrgruppsproffset gjorde att hela styrgruppen blev proaktiv. Vi lärde oss 
mycket, hade roligare tillsammans och slapp fokusera på att släcka bränder.”

Det ska vara lätt att göra rätt
När agilt, snabbt och interaktivt krockar med  
krav på omfattande projektdirektiv och genom- 
arbetade projektplaner – vad säger projekt- 
kontoret? Är projektmodellerna trögrörliga och 
fast i ”etablerade” arbetssätt när arbetssätt och 
projekt är lättrörliga?

Utmana ditt projektkontor; är det trögrörligt eller 
lättrörligt?

#minPMOspaning



MOMENT MEETINGS

Under 2017 arrangerade vi nio seminarier och diskus-
sionskvällar samlade under namnet Moment Meetings. 
Dessa arrangerar vi med hjälp av våra konsulter, under-
konsulter eller genom samarbete med en extern part. Av-
sikten är att dela med oss av vår kunskap och bjuda på 
inspiration till dig som är verksam inom projektvärlden.
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Innehållet tar vi fram i samarbete med alla er som hjälper 
till med förslag. Är det något du vill att vi lyfter fram i 
rampljuset?

2018 bjuder på fler inspirationstillfällen. Alla seminarier 
presenteras fortlöpande på moment.se/meetings.

http://moment.se/meetings


Projektkommunikation med Petra Westerberg och Maria Sterner.

Erik Sjöberg håller en kaffekopp. Framtidens projektledning.

Bengt Öhman om mindmapping. Erik Sjöberg berättar om en second opinion. Torbjörn Vading om WBS.
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Management 3.0 – Leading agile 
developers, developing agile 
leader 
Av Jurgen Appelo

En omfattande (456 sidor) 
och läsvärd bok om att leda i 
komplexa miljöer. Författaren tar 
avstamp i komplex systemteori 
och menar att organisationer är 
komplexa nätverkssystem som 
bara delvis är styrbara och för- 
utsägbara. De inledande kapitlen 
ägnas åt bakgrund och defini- 
tioner, vilket jag tycker är väldigt 
användbart med tanke på hur 
lätt det är att använda begrepp 
som komplex, självstyrande, 
självorganiserande, etc utan att 
närmare fundera över innebörd-
en. Här blev i alla fall jag hjälpt 
att få ordning på begreppen.

Den röda tråden i boken är hur 
man som chef (Appelo argumenterar för att chefer har 
en viktig roll även i organisationer med självorganiseran-
de team) kan delegera, släppa kontrollen och fokusera 
på att skapa förutsättningar och sätta ramar, i stället 
för att vara ett hinder för agil transformation. Han visar 
också hur många ledarskapsfunktioner som traditionellt 
har upprätthållits av chefer kan axlas av självorganiseran-
de människor i sociala nätverk. Appelo provocerar också 
lite genom att punktera också några allmänt vedertagna 
sanningar, som att chef och ledare är ett motsatspar.

Det bakomliggande temat i boken är att man inte i för-
väg kan konstruera, implementera och styra en organi- 
sation uppifrån och ned och att kreativa organisationer 
inte styrs med modeller och planer. Chefer måste förstå 
hur organisationer utvecklas organiskt – inte hur man 
konstruerar dem och att team måste få konstruera sig 
(nästan) fritt. Chefens uppgift är att understödja den 

BOKTIPS

processen så att organisatio-
nen kan växa genom själv- 
organisering och evolution. Det 
här är långtifrån en ”antingen- 
eller”-bok. Appelo inser hur 
svårt det kan vara att gå från 
traditionell styrning uppifrån 
till självorganiserande grupper 
och ger förslag på hur man 
genomför resan i steg. Han 
argumenterar också för att inte 
allt kan lämnas över till själv- 
organiserande team. Det beror 
dels på graden av strategisk 
påverkan, dels på teamens 
mognad. Här tycker jag att han 
för ett resonemang som liknar 
Blanchard’s Situationsanpassat 
ledarskap.

Boken uppehåller sig också vid  
det Appelo kallar informations- 
innovationssystemet där han 
beskriver förutsättningarna 

som krävs för en kreativ miljö.

Sammanfattningsvis tycker jag att det är en mycket 
läsvärd bok, särskilt för chefer i organisationer som står 
inför eller är mitt i en agil transformation.

Andra läsvärda böcker på samma tema är t ex The Art of 
Action (Bungay) och Managing the Unexpected (Weick 
& Sutcliffe). 
En annan bok på temat osäkerhet, men som inte be-
handlar ledarskap är den moderna klassikern The Black 
Swan (Taleb).

Anders Eklund
Recensionen publicerades på moment.se den 12 december 2017.

Fler boktips hittar du på moment.se/bocker-om-projekt
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Under året publicerades en intervju med Moments 
Karin von Knorring, som delade med sig av sin 
kunskap om hur man skapar välfungerande pro-
jektkontor och hur man jobbar med portföljstyr-
ning. Intervjun publicerades både på Webforum 
och i Projektvärlden.

http://moment.se/bocker-om-projekt 


IKONER FÖR PROJEKTLEDARE

Under hösten bjöd vi på en karta med ikoner för dig som är projektledare, 
totalt 90 illustrationer i två olika utföranden. Ikonerna blev snabbt en väl 
spridd succé och under 2018 bjuder vi på version 2.0. Ladda ned ikonerna 
på moment.se/90-ikoner-projektledning/
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Vi frigör energi och ökar leveransförmågan hos våra kunder.

På Moment är vi duktiga på att kommunicera, inspirera och skapa förändring.  
Vi rör oss vant i allt från traditionella vattenfallsprojekt till moderna ramverk som 
SAFe och ADKAR. Oavsett om du är en vd som vill göra ditt företag snabbare, en 
PMO-chef som vill delta i Sveriges största nätverk för projektkontorschefer eller 
om du behöver lyckas med en förändring eller leverans – hör av dig till oss!

Vi älskar utmaningar och vi vill göra Sverige snabbare.

VI GÖR SVERIGE SNABBARE!


