
   

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Projektanalys av 
Delta & Gamma 
 

En analys i samarbete med Eitechs Automations 
enhet  

 

HUVUDOMRÅDE: Projektanalys  
FÖRFATTARE: Simon Hellström & Fred Hermansson 

HANDLEDARE: Jonas Bjarnehäll 

JÖNKÖPING: 2018 



   

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Projektanalys. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Leif Svensson 

Handledare:  Jonas Bjarnehäll 

Omfattning:  15 hp (grundnivå)  

Datum: 2018-05



Abstract 

i 

Abstract 
 

This work has been done in collaboration with Eitech Automation. The report is about the 
project model of Eitech, which describes their working arrangement for their projects. For 
companies to be at the front in today's industry, it is important to constantly evolve and 
change. Just like other companies Eitech are aware of this and are therefore working actively 
with the improvement of the company.  

Eitech have perceived the economic outcomes from their project as uneven, that’s why this 
report intended to find the reasons for this. The best way to find reasons for the uneven 
outcomes were considered to study the company's project model.  

• Are there any risks in Eitechs project model and work approach in carrying out the 
projects?   

• How would an improved project model look to be able to counter the uneven 
outcomes generated?    

These questions could be answered by studying documents that describes the work done in 
the projects Delta and Gamma as well as by interviewing project leaders from these projects. 
This information was compared towards research and theories on project management in the 
form of a case study.  

With the literature review as the basis was an analysis of the critical factors that could affect 
the economically outcomes. The analysis revealed that the monitoring and evaluation of the 
risks as well as change and additional work 

was identified as something to look over. Proposals for the critical factors were:  

• Risks should be regularly monitored and updated in the current project, where clear 
instructions and procedures shall be available.  

• Change and additional work should be treated at an early stage to reduce the risk 
of unpaid braids. Clear instructions as to what should be written down in the diaries 
can serve as a basis for invoicing of change and additional works.    

• The ending shall have common to the project managers and the finance department.
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Sammanfattning 

 
Detta arbete har gjorts i samarbete med Eitech Automation. Rapporten handlar om Eitechs 
projektmodell, vilket beskriver hur deras arbetsupplägg för deras projekt ser ut. För att 
företag ska vara i framkant i dagens industri gäller det att de hela tiden utvecklas och 
förändras. Eitech som andra företag är medvetna om det här och arbetar därför aktivt med 
förbättring av företaget.   

Då Eitech har uppfattat de ekonomiska utfallen från sina projekt som ojämna, ämnade 
rapporten att hitta orsakerna till detta. Bästa sättet för att finna anledningar till de ojämna 
utfallen ansågs vara att studera företagets projektmodell.  

• Föreligger det risker i Eitechs projektmodell och arbetssätt vid utförandet av 
projekten? 

• Hur skulle en förbättrad projektmodell kunna se ut för att motverka de ojämna 
utfallen som uppkommit?  

Dessa frågor kunde besvaras genom att granska dokument som beskrev arbetssättet från 
projekten Delta och Gamma samt genom att intervjua projektledare från dessa projekt. Denna 
information ställdes mot forskning och teorier kring projektstyrning i form av en 
litteraturstudie  

Med litteraturstudien som grund gjordes en analys kring vilka kritiska faktorer som kunde 
påverka Eitechs utfall ekonomiskt. I analysen framkom det att uppföljning och utvärdering av 
risker samt äta-arbeten identifierades att det fanns förbättringspotential. Åtgärdsförslagen för 
att förbättra Eitechs möjlighet att uppnå jämt ekonomiskt utfall: 

• Risker ska regelbundet uppföljas och uppdateras under löpande projekt, där klara 
instruktioner och rutiner ska finnas till hands.   

• Äta-arbeten ska behandlas i tidigt skede för att minska risken för obetalda ätor. 
Tydliga instruktioner för vad som skall skrivas ned i dagböckerna kan fungera som 
underlag vid fakturering av ÄTA-arbeten.  

• Avslutet ska få en mall som är gemensam för projektledarna och 
ekonomiavdelningen.  
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Projektarbeten är något som bedrivs av de flesta stora företag. Ordet projekt har sitt ursprung 
från det latinska verbet projicere som betyder "kasta fram". Innebörden av projekt är att kasta 
fram förslag till förbättringar samt förändringar, där målet är att medföra meningsfull och 
positiv utveckling. Definitionen för ett projekt kan brytas ned i fyra kategorier: 

• Det finns ett bestämt avgränsat mål. 
• Arbetet utförs under en viss tidsperiod. 
• En förutbestämd budget.  
• Uppnås under särskilda arbetsformer [3]   

Eitech AB är ett företag som ständigt arbetar med projekt. Projekten består av att utveckla och 
leverera kompletta helhetslösningar. Utöver detta utför de löpande underhåll och 
servicetjänster inom automation, kraftteknik samt infrateknik. Arbetet riktade in sig på 
projekt som utfördes utav divisionen Eitech Engineering: Automation. Eitech Automation har 
erfarenhet inom ett brett sortiment av branscher och kan erbjuda enkla samt kundanpassade 
kompletta projekt för bygg, offentlig sektor, energi och industribranschen. Montering och 
installering av övervakningssystem eller informations- och kommunikationssystem på olika 
byggarbetsplatser är exempel på vanliga arbeten som utförs av Eitech.  
 

För varje nytt uppdrag som Eitech tar sig an tillsätts det en projektgrupp för att lättare kunna 
angripa uppdraget. Det är denna grupp med dess projektledare i spetsen som står ansvariga 
för att projektet utförs enligt ett kontrakt. För att bli en ordervinnare för ett projekt i Eitechs 
bransch ställs höga krav på kompetensen inom projektgrupperna. Att kunna leverera vad 
beställande kund önskar inom bestämd tid och inom budgetramen är något som Eitech 
Automation hela tiden strävar efter att uppnå. Att budget och tidsplan inte följs är något som 
har förekommit och desto större projektet är ju svårare blir det att räkna med faktorer som 
kan försena och kosta på arbetet.  

Detta examensarbete har kommit upp då Eitech Automation behövde hjälp att analysera 
deras processer från en utomstående part. Där målet var att finna förbättringspunkter som 
företaget kunde arbeta vidare med.  

 

1.2 Problembeskrivning 
Under de senaste åren har Eitech genomfört flera olika sorters projekt, både stora och små. 
Vissa av projekten lyckades att få ett slutpris som inte var långt ifrån det prognostiserade 
priset, medans andra överskred denna gräns med bred marginal. Eitech är medvetna om att 
det kan finnas flera faktorer som bidrar till de ojämna ekonomiska utfallen och att det inte 
behöver vara en gemensam faktor för samtliga projekt. Problemet för Eitech har varit att de 
inte har kunnat angripa de faktorerna på ett effektivt sätt och upptäcka dessa i rätt tid, utan 
fastnar i tankesättet “vi måste jobba smartare” utan att definiera hur.   

Eitech har som mål att de ekonomiska utfallen från projekt ska var så jämna som möjligt och 
att de prognostiserade resultatet är så närliggande som möjligt till det faktiska resultatet. 
Trots Eitechs fungerande projektmodell upplever de att det finns förbättringspotential, men 
de har svårt att definiera mer specifikt vad som behövs förbättras. Faktorer som har varit 
återkommande för Eitech har varit ändring och tilläggsarbeten samt den extra tiden för det 
utförda arbete som inte var angivet vid projektstart. Studien grundades i Eitechs Automation 
ojämna ekonomiska utfall i deras projektarbeten. Grundläggande uppgiften blev därför att 
analysera Eitechs projektmodell och identifiera faktorer som kunde peka på de ojämna 
ekonomiska utfallen som uppstått.    
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att analysera vad som kan vara orsaken eller orsakerna till de 
ojämna ekonomiska utfallen som uppstår hos Eitech Automation. Där fokus ligger i att 
identifiera riskerna och ge förslag på åtgärder. För att kunna bryta ner syftet i delmoment har 
frågeställningar utformats.  

 

[1] Föreligger det risker i Eitechs projektmodell och arbetssätt vid utförandet av 
projekten? 

 [2] Hur skulle en förbättrad projektmodell kunna se ut för att motverka de 
ojämna utfallen som uppkommit?  

 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Eitech har genom åren utfört flera projekt av olika storlekar. Det skulle bli oerhört svårt och 
tidskrävande att analysera samtliga projekt, därför har en avgränsning gjorts där strukturen 
från två större projekt kommer att undersökas. De två projekten kommer i denna rapport att 
representera samtliga projekt utförda av Eitech. Dessa två projekt namngavs till Delta och 
Gamma av för att hålla projekten anonyma men ändå kunna använda känslig information i 
rapporten. Information från Eitechs databas är hämtad från dokument med direkt anknytning 
till projekten Delta eller Gamma.  

För att bryta ner Eitechs projekt kommer försäljnings delen att uteslutas. Momenten som 
utesluts är säljarens del i projektet som består av följande: Registrera förfrågan, lämna in 
anbuduppföljning, orderbekräftelse, anpassa anbudsammanställning mot order och kalkyl, 
registrera order projektöverlämning. Istället kommer analysen börja vid överlämning av 
projektet. Det vill säga överlämning från säljare till projektledare. Eftersom säljaren också 
ansvarar för att utföra förstudien, gjordes antagandet att projekten som analyserades var 
genomförbara.  

Även om resterande delar av Eitechs projektmodell kommer att nämnas i rapporten togs ett 
beslut om att lägga fokus på mer noggrann granskning av planering- och genomförandefasen. 
Därför kommer en avgränsning göras så att delarna projektöverlämning, starttillstånd, 
endast kommer vara med för att kunna skapa en helhetsbild av projektmodellen.  Detta med 
grund i att planering- och genomförandefaserna är mer kopplade till intäkterna och utgifterna 
i Eitechs projekt än de resterande.   
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1.5 Disposition 
 

• Teoretiska ramverket som är den vetenskapliga grunden som rapporten byggs 
upp på. Här nämns de teorier som kommer att behandlas i rapporten. 
 

• Metod delen beskriver vilken typ av studie som har utförts samt vilka metoder som 
har använt för att samla in nödvändig information till arbetet.  
 

• Nulägesbeskrivning beskriver hur Eitechs verksamhet fungerar idag. Här beskrivs 
också hur Eitechs projektmodell är uppbyggd. 
 

• Avslutningsvis görs en analys av data som har samlats in och utifrån det görs en 
slutsats. 
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2 Teoretiskt ramverk 
För att ta fram kopplingarna mellan teori och frågeställningar utförs en litteraturstudie 
som omfattar projektanalysens teorier. Detta för att på ett systematiskt sätt kunna 
analysera projekten.  

 

2.1 Projektmodeller 
 

Projektmodeller kan vara utformade på flera olika sätt beroende på typen av uppgift som skall 
utföras samt problemen som tillkommer. För att mer detaljerat kunna beskriva problem som 
kan uppstå inom ett projekt kan benämningar som komplicerat eller komplext problem 
användas. En komplicerad arbetsuppgift kan definieras som en uppgift som går att hantera 
med ett analytiskt arbetssätt. Vilket betyder att det går att planera och beräkna inför 
uppgifterna. [1]  

För att utföra ett komplext projekt kan inte samma planering och analysering ske som i de 
komplicerade projekten då komplexa projekt är mer oförutsägbara. Graden av osäkerheten 
kring vad och hur uppgifterna skall utföras avgör hur pass komplext ett projekt är. [1] 

När mål försöker uppnås genom att arbeta i projekt kan detta utföras på olika sätt. 
Projektgruppen behöver inte från start vara medveten om det, men ofta följs någon form av 
projektmodell. [1] Marmgren och Ragnarsson lägger fram tre exempel på projektmodeller 
som de väljer att kalla Weber, Rambo och Gaia. Boken lyfter fram de olika arbetsområdena de 
modellerna passar in i, där författaren har gett dem namn för att förtydliga vad modellerna 
innebär och deras ursprung.  
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2.2.1 Weber 
Max Weber var en tysk sociolog som grundade den byråkratiska skolan. Denna modell bygger 
på att bryta ned större komplicerade arbetsmoment inom projektet till flera mindre 
delmoment. Kontroll över varje delmoment erhålls genom noggrann planering inför samtliga 
moment, med uppföljningar för att kontrollera om varje del följer projektplanen.  

Webermodellen passar därför in i komplicerade problem inom ett projekt, men inte komplexa 
problem då det inte går att förutse eller planera fullt ut. [1]    

2.2.2 Rambo 
Rambomodellen är inte speciellt mycket för detaljerad planering utan modellen menar att 
detta inte hjälper, på grund av att verkligheten är komplex och full av osäkerheter. Följs 
Rambomodellen är det endast projektledaren och närmaste underordnade som ser och förstår 
helheten av projektet. Det är personer som har hög grad av kompetens för projektet och 
agerar som en ledning. Ledningen har god insikt om hur delarna i ett projekt är beroende utav 
varandra och det är ledningen som tar besluten. Enligt denna modell agerar projektledaren 
vanligtvis som en nyckelperson för att lösa problem som uppstår mellan olika projektdelar 
eller mellan projektet och omvärlden. Så länge projektledaren klarar av att leva upp till rollen 
som Rambo blir projekt som följer mallen med stor sannolikhet framgångsrika. Nackdelar 
med modellen är att den kräver hög kompetens hos de personer som leder arbetet samt att det 
utförda arbetet kan upplevas som slitsamt. [1, 21–24] 

2.2.3 Gaia 
Gaiamodellen har en grund i att arbetet har ett tydligt mål och samtliga involverade 
medarbetare är medvetna om målet. Verksamheten ses som en hel enhet där hela gruppen 
deltar vid planering, arbetsfördelningen samt fastställa målet med arbetet. Projektgruppen 
har sin styrka i att flera personer har goda kunskaper om projektet och förstår hur projektets 
delar hänger ihop, vilket underlättar för projektgruppen att handskas med oförutsedda 
problem. Då Gaiamodellen följs är det viktigt att projektmedlemmarna har hög kompetens 
och har god tillgång till relevant information, detta för att de skall kunna vara så självgående 
som möjligt. 
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De tre nämnda modeller fungerar bra fast i olika sorters situationer. [1] Om en grövre 
jämförelse skall göras mellan de tre menar författarna att det främst är fyra faktorer som bör 
ställa mot varandra. De fyra faktorer är graden av komplexitet i projektet, hur beroende 
delarna i projektet är utav varandra, hur stabilt projektet är samt hur samverkan mellan varje 
projekt del kan fungera.  

 

Weber Rambo Gaia 

Tekniskt säkert 
Låg komplexitet 

Relativt hög komplexitet Hög komplexitet 

Litet beroende mellan 
delarna 

Beroenden kan tas upp i 
gränsytorna 

Stort beroende mellan 
delarna 

Stabila förutsättningar Risk för förändring Stor risk för förändring 

Begränsad samverkan 
mellan delarna. 

Dåliga förutsättningar för tät 
samverkan mellan delarna 

Goda förutsättningar för tät 
samverkan mellan delarna 

Tabell 1 Fördelar & nackdelar med Weber, Rambo & Gaia 

2.2.4 Bred modell 
Att följa en viss metodik för att uppnå sitt mål är relativt vanlig inom projektarbeten. Att följa 
en mall för att uppnå målet med ett projekt är något som bör strävas efter. Stora som små 
projekt delas upp i olika faser som förstudie, analys, utformning, konstruktion, överlämning 
och efterarbete. I projektmodellen visas vilken ordning faser inträffar och vad varje fas kallas 
för. Ahlin, Arnesson, Marcusson väljer att skilja på projektmodell och projektmetod, då de 
menar att modellen visar vad som skall göra medans metoden säger hur detta skall utföras. 
De menar att det är nödvändigt att bygga upp och följa en projektmetod som är tillräckligt 
bred och omfattande så att den går att anpassa efter alla typer av projekt och dess faser som 
skall utföras. Metoden behövs inte följa från punkt till punkt utan det är upp till 
projektledaren och andra beslutstagare att med sina goda kunskaper om projektet kunna 
framställa en lämplig metod. Graden av hur noggrant metoden bör följas beror mycket på hur 
väl projektet är definierat, vet projektledaren vad och hur projektet skall utföras kan metoden 
följas detaljerat. Då projektledaren inte exakt vet vad eller hur projektet skall utföra projektet 
är det bättre att anpassa sig efter detta genom att inte följa metoden rakt igenom utav ta ett 
steg i taget, testa sig fram och mer detaljerat utvärdera vad som gjorts och kommit fram till. 
[2] 

   

2.2.5 Projectbase 
Projectbase är en generell modell som går att tillämpa i alla sorters projektarbeten. 
Modellen delar upp projektprocessen i olika faser, med avstämningspunkter i slutet 
av varje fas. Vid avstämningspunkter där ett beslut måste fattas gällande fortsatt 
arbete med projektet. Faserna är uppdelade i ordningen inledning, förstudie, 
planering, genomförande och avslut. Eftersom att modellen är generell går den att 
skräddarsy för att passa till användande organisation. [18] 
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2.2.6 Organisatoriska influenser 
Vanligtvis drivs projekt som en del av en större organisation. Organisationens uppbyggnad 
har stor påverkan på hur projekten som utförs av organisationen hanteras och går tillväga för 
att uppnå sitt mål. Projektbaserade organisationer kan delas upp i två kategorier:  

● Organisationer som i första hand får sina intäkter genom att anta kontrakt från andra 
företag som inte kan utföra projekten själva. Organisationer som arkitekturfirmor, 
ingenjörsfirmor, konsulter eller konstruktionentreprenörer är exempel på detta.  

● Organisationer som endast erbjuder ledning av projekt, dessa tenderar att erbjuda 
ledningssystem som underlättar hela projekthanteringen. Exempel på detta är att 
deras inkomster bland annat kommer från att bokföra, övervaka och rapportera om 
flera projekt samtidigt. [10]  

 

2.2.7 Organisatorisk struktur 
Strukturen av den utförande organisationen kan hålla möjligheterna av sina resurser i ett 
spektrum från funktionell struktur till projektorienterad struktur. Bilden nedan beskriver 
vilka sammanhang och typer av projekt som olika strukturer passar bättre till. Bilden 
beskriver också hur nyckelfaktorer till projekten som projektledarens auktoritet och tillgången 
till resurserna blir i en funktionell, matris och projektorienterad organisation. 

 

Figur 2.1 Organisatorisk struktur influenser på projekt [10, p. 28] 
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2.2.8 Funktionell Organisation 
En funktionell organisation har en hierarki som är uppbyggd så att varje arbetare jobbar 
under en tydlig arbetsledare. Arbetarna är uppdelade efter deras kompetens, vilket betyder att 
de som jobbar med produktion är grupperade för sig, personalen för marknadsföringen 
arbetar för sig och ekonomerna för sig, alla grupper under var sin arbetsledare. Vid arbete 
med ett projekt utses enstaka personer från varje undergrupp till att oberoende av andra 
avdelningar utföra just sin del av projektet. Detta för att personal från en annan avdelning 
sedan skall ta över och utföra sin del. [10] 

 

Figur 2.2 Funktionell Organisation [10, p. 29] 

2.2.9 Projektorienterad Organisation 
En projektorienterad organisation är strukturerad så att alla deltagare i ett projekt samarbetar 
i en grupp. Organisationens huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med projekt och 
använder därför större delen av sina resurser till projektarbeten. När en projektgrupp skapas 
kontaktar den ansvariga chefen arbetsledaren för exempelvis produktion, marknadsföring, 
ekonomi eller ingenjör avdelningen, beroende på vilken typ av kompetens som behövs. 
Relevant personal för det projekt som skall utföras handplockas från respektive undergrupp 
och sätts ihop till en projektgrupp som svarar under en projektledare. [10] 

 

Figur 2.3 Projektorienterad Organisation [10, p. 29] 
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2.3 AB 04, ABT 06 
För att måla upp en tydlig bild över vad ett ÄTA-arbete egentligen är krävs en förklaring om 
vad AB 04 och ABT 06 innebär. När avtal skrivs om att utföra en byggnadsentreprenad måste 
det innehålla olika detaljföreskrifter. För att slippa att skriva ned samtliga standard 
föreskrifter varje gång ett avtals skall skrivas samlas de allmänna bestämmelser ihop eller 
förkortas AB. När ett AB 04 avtal skrivs på är det i samband med utförandeentreprenader, 
vilket betyder att beställaren skall ha tydliga och detaljerade direktiv om vad målet med 
projektet är samt hur arbetets mål ska uppnås. De tekniska handlingarna i avtal som skrivs 
skall bestå av färdiga handlingar snarare än funktionskrav då avtal om en 
utförandeentreprenad skrivs på. 

Då beställaren har ett problem som behöver lösas men inte kan svara för hur de skall gå 
tillväga för att lösa detta problem kallas detta en totalentreprenad. Detta innebär att det är 
entreprenörens ansvar att på egen hand ta fram en så bra lösning till problemet som möjligt 
och sedan också införa denna lösning. När ett avtal på en totalentreprenad skrivs används 
ABT 06 som standard föreskrifter. [5]  

AB 04 är Byggandets Kontaktkommittés Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader, utgivet2004. ABT 06 står för Byggandets Kontrakts 
kommittés Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 
och installationsarbeten, utgivna 2006.[4]  

ÄTA-arbeten definieras i AB 04 och ABT 06 som Ändringsarbete, Tilläggsarbete samt 
Avgående arbete. Som exempel för att förklara de tre nämnda arbetena använder författarna 
sig utav ett exempel där ett skyddsstängsel skall monteras. Då beställaren vill ändra till en 
annan färg på stängslet efter att avtal skrivits men innan arbetet har utförts kallas detta 
ändringsarbete. Då beställaren vill byta färg på stängslet efter att arbetet utförts tillkommer 
extra arbete i att demontera det avtalade stängslet för att sedan montera upp det nya, detta 
kallas tilläggsarbete. Om beställaren efter påskrivet avtal men före montage bestämmer sig för 
att stängslet inte skall monteras alls, förekommer ett avgående arbete. [4] 

Beställare som strävat efter att ta fram ett detaljerat, noggrant och välarbetat 
förfrågningsunderlag får normalt mindre ÄTA-arbeten, med reservation för händelser som 
inte går att planera och räkna med i förfrågningen. Det rekommenderas så länge det är möjligt 
att lämna ett tydligt underlag på aspekter som kan leda till ÄTA-arbeten. Enligt AB 04 och 
ABT 06 har beställaren ett ansvar för att uppgifterna i förfrågningsunderlaget är korrekta, 
därför kan inte skulden läggas på entreprenören då ett ÄTA-arbete uppstår. [4] 

När fastställandet av ÄTA-arbete skall upprättas är det vanligt att se det som ett merarbete 
tillkommer, vilket ofta stämmer. Men i vissa fall där ÄTA-arbetet blir avgående eller uteblir 
kan det leda till mindre arbete. Eftersom att ÄTA-arbeten kan innebära att en arbetsdel blir 
avgående och uteblir kan också en ÄTA bidra till att det bli mindre arbete att utföra än vad 
kontraktet säger.   

När ett avtal om entreprenad skrivs på har de räknat fram en kontraktssumma det vill säga en 
fast summa avseende ersättning för de kontraktsarbeten som skall utföras. Kontraktssumman 
innehåller därmed inte ersättning för ÄTA-arbeten, entreprenören redovisar ÄTA-arbetet 
separat före själva arbetet blivit utfört. [4]  

Enligt AB 04 och ABT 06 ska entreprenören föra dagbok ok över de händelser som är 
betydande för entreprenaden. Detta för att styrka och informera beställaren om utfört arbete. 
[19]               
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2.4 Gapmodellen 
En modell som beskriver orsaker till missnöje hos kund kallas för Gap-modellen. Denna 
modell beskriver hur negativa gap mellan vad en kund förväntar sig av en vara/tjänst och hur 
kunden upplever denna vara/tjänst. Gapmodellen beskriver fem olika gap som kan uppstå i 
framtagningen av tjänster eller produkter. [17] 

 

Figur 2.4 Gapmodell [17, p. 198] 

 
Gap 1: Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar. 

Då ett företag har svårt att förstå vad som är viktigt för kunden och vad som avgör hur kunden 
upplever kvaliteten hos tjänsten uppstår detta gap. För att en kund skall uppleva en tjänst 
som beundransvärd så behöver företaget besitta förmågan att kunna sätta in i kundens 
förväntningar och behov. Vanliga anledningar till att detta gap uppstår är: 

● Bristande marknadsundersökningar 
● Bristande kommunikation i företaget 
● För många ledningsnivåer i företaget [17] 

Gap 2: Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade 
tjänsten 

Detta gap uppstår då företaget har svårt att förstå vad kunden förväntar sig av varan/tjänsten. 
Bristande förståelse för tjänstekvalitet och dålig kommunikation inom företaget kan stå som 
hinder till att kunna förstå kundens förväntningar. Orsaker till detta gap kan vara: 

● Bristande insikt hos företagsledningen 
● Tron till “att det inte lönar sig” 
● Bristfälligt utformad produktutvecklingsprocess 
● Bristfälliga målformuleringar [17] 
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Gap 3: Mellan den utformade och den utförda tjänsten 

Även om företaget har förståelse för vad kunden anser som viktigt och sedan utformat en 
tjänst, som borde uppfylla kundens förväntningar så kan resultatet bli otillräckligt för kunden. 
Personal kan misslyckas med att utföra tjänsten i brist på kunskap eller vilja. Personal som 
möter kunden har stor betydelse här. Orsaker till att detta gap uppstår kan bero på: 

● Att de som skall utföra tjänsterna har inte fått vara med vid utformningen 
● Otydlig rollfördelning 
● Konflikt mellan olika roller 
● Bristande kompetens 
● Bristande tekniska förutsättningar 
● Olämpliga ledningsprinciper 
● Bristande samarbete [17] 

 

Gap 4: Mellan den utförda tjänsten och det som förespeglat kunden 

Detta gapet uppstår då ett företag inte kan leva upp till det som har antytts eller lovat kunden. 
Att vara saklig och korrekt i sin marknadsföring är av stor betydelse, det börs inte överdriva 
med företagets förmåga eller med tjänstens egenskaper. Företaget skall inte bygga upp 
orealistiska förväntningar som de inte kan leva upp till, vilket kan leda till att detta gap kan 
uppstå. Andra orsaker kan vara:  

● Dålig kommunikation inom företaget 
● Benägenhet att lova för mycket [17] 

 

Gap 5: Mellan kundens förväntningar och erhållna tjänster 

Då ett gap som detta uppstår kan kunden och företaget haft olik syn på vad hög och låg 
tjänstekvalitet innebär. Hög tjänstekvalitet är att tillfredsställa och helst överträffa kundens 
förväntningar. Nivån på tjänstekvaliteten beror därför på hur kunden upplever tjänsten i 
förhållande till vad de hade förväntat sig. [17] 
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2.5 Kanomodellen  
När en kund köper en vara eller tjänst förväntas den tillgodose något behov kunden har. Utan 
att kunden tänker på det finns det olika krav på dessa behov. I kanomodellen kategoriseras 
kraven in till tre grupper. 

 

 

Figur 2.5 Kundstillfredsställelse ur Kanomodellen [16] 

Basbehov. Det kunden förväntar sig av varan eller tjänsten, uppfylls inte kraven blir kunden 
missnöjd. Genom att endast uppfylla basbehovet kommer inte det att åstadkomma nöjda 
kunder. Kunden anser också att basbehoven är så självklara att det går nästa aldrig att ta reda 
på behoven genom att fråga. [16] 

Uttalande behov. Vad kunden upplever som viktigt och vad som kunden förväntar sig få. 
Om kund får frågan vilka behov som är viktiga är det dessa behov som uppges. Genom att 
uppfylla uttalande behov och vara duktigare än konkurrenten kan företaget vinna kunden. Vid 
diskussion kring kundbehov är det dessa behov som ofta tas upp. Informationen om de 
uttalade behoven är något alla kan få reda på genom att fråga kunden och skapar därför sällan 
konkurrensfördelar. [16] 

Omedvetna behov. Det är inte i alla lägen kunden vet vad för behov de vill få uppfyllt. De 
omedvetna behoven kan därför inte kunden ange vid förfrågan Genom att identifiera det 
omedvetna behovet och lyckas tillfredsställa dem får vara eller tjänsten stort värde hos 
kunden. Detta i sin tur kan skapa konkurrensfördelar och få lojala kunder. [16] 
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2.6 Koppling mellan kundnöjdhet och lojalitet  
 
Studier visar att det finns ett samband mellan kundnöjdhet och lojalitet. Lojalitet i detta fall 
kan beskrivas som ett föremål eller en tjänst vilket kundens intresse riktar sig mot. Lojalitet 
har tidsförhållande som kan delas upp i två punkter 

En beteendemässig dimension 

En mental dimension som inkluderar attityder och känslor till objekt. [16] 

 

En kund som köper en vara eller tjänst utan känslomässig anknytning till sitt köp och skulle 
kunna byta produkt då ett alternativ blir möjligt, dessa kunder kallas för falskt lojala. Den 
sanna lojala kunden är inte benägen att byta vara/tjänst och har ett starkt band till 
varan/tjänsten. Vilket gör kunden inte är intresserad av att söka sig till andra alternativ. [16]

 

Figur 2.6 Samband mellan kundnöjdhet och lojalitet [16] 

  

Figuren ovan visar sambandet mellan lojalitet hos kunder och deras tillfredsställelse. Kurvan 
visar att en hög grad av kundtillfredsställelse behövs uppnås för att lojaliteten hos kunden 
skall ha större betydelse. [16] 
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2.7 Risker 
Inom alla projekt finns det kritiska beslut som tas och har stor betydelsen för hur resten av 
projekten vidareutvecklas. Dessa kritiska besluten som tas har majoriteten av gångerna 
kopplingar till projektets ekonomiska utfall, det vill säga att besluten som tas påverkar 
projekten ekonomiskt. Exempel på detta kan vara lägen där ett projekt behöver mer resurser 
för att kunna komma vidare. Vilket leder till att företaget/projektledaren står inför för ett 
kritiskt beslut om de ska satsa på mer resurser och få högre kostnader i projektet. [8]  

För att gardera sig mot risker som kan uppstå i ett projekt så kan företaget arbeta med olika 
former av riskhantering. Målet med riskhanteringen är att öka sannolikheten och påverkan av 
de positiva utfallen som det finns risk för. Företaget vill också minska chansen och 
konsekvensgraden av de negativa riskerna. [8] 

Riskhantering kan delas upp i fyra steg: riskidentifiering, riskanalys, riskkontroll och 
riskrapportering. [8] 

 

 

2.7.1 Demings hjul 
Riskhantering bör ses som ett kontinuerligt arbete, det finns inget slut på det då nya risker 
kan dyka upp oavsett hur långt in i projektet företaget har kommit. Arbetet med riskhantering 
kan delas upp i fyra olika steg: Riskidentifiering, Riskanalys, Riskkontroll, Riskrapportering. 
För att kunna utföra en framgångsrik riskhantering måste projektledarna förstå vad som kan 
hända och vart det händer, för att komma underfund med detta kan de ta Demings hjul som 
hjälp. Demings hjul består av fyra delar: Plan, Do, Check, Act och dessa är upplagda som en 
cirkel då det inte finns något slut utan när alla steg har utförts så kan planeringen börja om på 
nytt igen. Delarna är vad de låter som, första delen säger att företaget bör planera, andra att 
göra, tredje kontrollera och i fjärde steget att agera. [11] 

Projektledare kan koppla dessa delar till de fyra stegen i en riskhanteringsprocess. 
Inledningsvis måste företaget planera att göra en riskidentifikation för att sedan kunna göra 
en riskanalys. När analysen är klar måste företaget kontrollera genom att utföra en 
riskkontroll t.ex. att hantera riskernas påverkan på projektet. Till slut agerar företaget genom 
att övervaka och rapportera hur hanteringen av riskerna har gått. [11] 

 

Figur 2.7 Demings hjul [11] 
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2.7.2 Identifiera risker 
Inför uppstarten av ett projekt bör företaget försöka identifiera de risker som finns. [10] 
Personer som deltar vid riskidentifikation kan variera beroende på projektets omfattning, det 
är projektledaren som väljer ut vilka som skall delta när riskanalysen utförs. [11] Vid större 
och mer komplexa projekt kan även utomstående experter kallas in inom det relevanta 
området samt en tillsatt riskhanteringsgrupp till mötet för riskanalys. Användbara metoder 
för att kunna utföra en välgjord riskanalys är att studera projektets dokument, samla 
information genom brainstorming, intervjuer, grundorsakidentifiering eller en SWOT-analys. 
Andra sätt är att skapa en checklista över risker som uppstått i liknande projekt för att 
undersöka om dessa risker kan uppstå i det befintliga projektet. Företag kan också upprätta 
olika diagram som t.ex. ett orsak-och-verkandiagram eller ett influensdiagram. Med en 
kombination av dessa olika tekniker bör tillräckligt med information fås fram för att påbörja 
en riskanalys. [10] 

 

 

2.7.3 Riskanalys  
Riskanalysen inleds med att prioritera de identifierade riskerna efter hur sannolikt det är att 
risken inträffar och hur allvarliga konsekvenserna blir för projektet, både negativa som 
positiva risker behandlas. Vid osäkerheter om hur en risk ska bedömas så kan hjälp tas av 
utomstående personer med kunskap inom riskens område. När varje risk har bedömts är det 
vanligast att en kvalitativ riskanalys utförs för att enkelt kunna sortera upp riskerna som bör 
ges högre prioritet. Detta görs genom att räkna ut hur sannolikt det är att risken inträffar och 
multiplicerar detta värde med ett värde för hur stor påverkan risken har på projektet. 
Summan för varje risk sorteras i kategorier som t.ex. låg, mellan eller hög, där de allvarliga 
riskerna är de som har fått höga värden och dessa blir prioriterade först. Det är upp till varje 
företag för sig att ange gränser för varje kategori. [11] 

 

Figur 2.8 Probability and Impact matrix [10, p 252] 

2.7.4 Riskkontroll 
Projektledare tar reda på åtgärder som kan använda för att försöka undvika eller förminska 
att risken inträffar. Detta brukar göras på ett av två olika sätt, de kan reagera på risken vilket 
betyder att företaget väntar på att risken skall inträffa och agerar sedan efter att risken har 
skett. Exempel på detta kan vara att projektledaren hyr in mer personal i sista minuten då ett 
projekt börjar trappa efter i tidsplaneringen. Andra sättet är att vara aktiv i förebyggande 
syfte, genom noggrann planering inför momenten i projektet kan risker förhindras att 
inträffa. Att sätta upp varningssystem som förvarnar projektet och dess medlemmar till att 
kunna upptäcka och hantera förväntade risker. [11] 
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2.7.5 Risk rapportering 
Då projektledaren har identifierat, rangordnat, analyserat och kontrollerat aktiviteterna och 
riskerna i projektet är det tid för att rapportera resultaten till beställare, projektgrupp and 
andra intressenter. Rapporteringen kan ske på olika sätt som t.ex. en muntlig presentation 
eller som ett formellt dokument, men det är inte hur rapporteringen av resultatet går till som 
är det viktiga här, utan att genom god kommunikation få ut informationen angående 
riskhanteringen till samtliga berörda i projektet. [11]    

 

 

 

 

 

2.8 Projekt 

2.8.1 Inledningsfasen 
Ett projekt kan initieras på grund av flera olika anledningar. Det kan vara någon som 
har ett problem som behöver lösas, tjänster eller produkter som kräver utveckling 
eller en arbetsprocess som måste effektiviseras. I inledningsfasen ska ett tydligt mål 
definiera varför projektet behöver utföras. Med så mycket kunskap som möjligt 
angående vad som skall göras och hur det skall utföras underlättas de framtida 
arbetet i projektet. [9] 

2.8.2  Planeringsfasen  
En lyckad planering händer bara inte och många projekt riskerar att misslyckas för att 
företagen vill starta med arbetet så snabbt som möjligt. Planering är till för att skapa struktur 
och ordning. [9]  

För att få fram en lyckad planering är det flera delar som ska hänga ihop och stämma överens. 
En omfattande plan som innehåller flera delar är nödvändig. Nedan följer viktiga delar för en 
projektplanering:   

● Ett projektschema  
● Nedbrutna delar av arbetet som ska göras  
● Resursanalys  
● Projektbudget  
● Plan för hantering av risker  
● Schema för brytpunkter 

Under projektets gång blir alla dessa ett krav av något slag och varje punkt bör 
förhoppningsvis var införda i projektplanen. För att underlätta att få med alla bitar i en 
planering, så finns det modeller som tar varje del för sig. Bilden nedan visar ett enkelt och 
smidigt sätta att få med alla punkter. [9] 



Teoretiskt ramverk 

17 

 

Figur 2.9 Planeringsfas modell [9, p. 132] 

För identifiera viktiga steg i planeringen används vanligtvis två olika metoder, beroende på 
hur komplext och storleken på projektet är:  

● Top down - Alla tillfälliga och slutgiltiga leveranser i projektet lisas och som resultat 
av det fås en aktivitetslista som representerar milstolpar.   

● Bottom up - Så många aktiviteter som möjligt identifieras och grupperas till liknande 
aktiviteter som sedan representerar milstolpar.  

Valet mellan de olika metoderna är vad företag föredrar, Top down metoden passar dock bäst 
in på stora komplexa projekt medans bottom up metoden är för att identifiera alla uppgifter i 
varje viktigt steg. [9]        

När milstolparna är uttagna är det dags att organisera dem i en logisk sekvens för att kunna 
effektivisera arbetet så bra som möjligt. Viktigt här är att inte lägga till dagar eller tider än då 
det kan skapa problem med upplägget. Målet nu är att ta fram vilka milstolpar som är 
beroende av varandra för att kunna utföras. Frågan ska vara “vad måste göras klart för att vi 
ska kunna starta på nästa milstolpe”, genom att ställa den frågan bildas ett diagram av 
processer som måste utföras innan företaget kan gå vidare samtidigt som en överblick över 
projektet fås. [9] 

Bokstäverna i bilden nedan representerar de milstolpar. Fördelen med denna teknik är att 
projektgruppen blir lättare involverad och det öppnar upp möjligheten för diskussion. [9] 
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Figur 2.10 Milstolpar för att kunna gå vidare [9, p. 135] 

 
Work breakdown structure (WBS) är något som genomförs i milstolparna, målet är då att 
bryta ner aktiviteter till underaktiviteter. Viktig är dock att komma ihåg att WBS inte visar 
vilken ordning underaktiviteter bör utföras i. WBS ger istället en tydligare bild av vem som är 
ansvarig och vad uppgifterna innehåller. [12]  
 
För att arbete ska kunna flyta på bra gäller det att dela upp arbete mellan medlemmar i 
projektgruppen. Genom att fördela ut de olika milstolparna till projektmedlemmar ökar 
delaktigheten samt ansvaret. Med hjälp av ett ansvars dokument kan alla i projektet sen vem 
som ansvarar för vilket steg. Vilket i sin tur skapar en trygghet om vart man ska vända sig med 
frågor inom det olika stegen. [9]  
 
Vid planering av tidsplanen görs en översiktlig plan från början till slutet av projektet. 
Tidsplanen utformas oftast i ett Ganttschema för att lättare få en överskådlig blick. Ett 
Ganttschema är en grafisk metod för att beskriva en tidsplan, där aktiviteterna är illustrerade 
som band vars längd motsvarar deras varaktighet. Milstolparna illustreras som punkter och 
om en aktivitet skulle vara beroende av en annan dras en pil mellan dessa aktiviteter. [18] 
 
Svårigheter kan uppstå när projektledaren ska uppskatta tiden och resurserna som behövs för 
att genomföra projektet. Men med hjälp av de ansvariga medarbetarna för det olika stegen, 
ökar chansen att uppskatta rätt. Det som behövs tänkas över när tidsplanen görs är:  

• Storleken på uppgiften,  
• Hur mycket ansträngning som behövs för att göra klart arbetet 

 
Detta bör jämföras med tidigare och liknande arbeten, för en så bra uppskattning som möjligt.  
Ansträngning kan mätas med den tiden det tar för en person att slutföra en uppgift på en 
vanlig arbetsvecka. Bufferttid är något som också kan beaktas för att lämna utrymme för 
oförutsägbara händelser som kan göra att planeringen inte håller. [9] [13] [15]   
 
När alla ansvariga medarbetare har uppskattat tiden för milstolparna, kan den kritiska vägen 
tas fram. Den kritiska vägen är den väg som tar längst tid att genomföra i projektet, (se figur 
2.10) det är också den vägen som kan avgöra om projektet kommer bli klart i tid. Med hjälp av 
den informationen kan projektledaren lättare fördela resurserna och redan i ett tidigt stadie 
veta vad som kommer vara mest tidskrävande. [9]  
För att hela tiden inneha balans i projektet gäller det att fatta beslut kring tre viktiga punkter:  

● Tiden 
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● Kostnaden  
● Kvalité och omfattning  

Genom att ta beslut om hur positioneringen ungefär ska vara kring de tre punkterna, skapas 
en liten möjlighet för projektledaren att optimera schemat. Till följd av detta kan tiden 
eventuellt minskas om det är kritiskt, men en konsekvens kan bli att kostnaderna går då upp. 
[9]  
På samma sätt som tidsplanen för projektet tas fram, tas även en budget fram. Budgeten är 
vad hela projektet får kosta och den ramen som projektledaren ska hålla sig inom. För att 
underlätta budgethanteringen för projektledaren kan varje milstolpe få en delbudget. Detta 
för att lättare fördela ut tillgångarna i projektet. Om företaget vill gå djupare kan WBS-
aktiviteterna också få eget budgettak, detta är dock något som rekommenderas att göras 
endas vid specialfall. [10]  
 
Innan projektet går in i genomförandefasen, gäller det att projektgruppen är eniga om hur 
kommunikationen ska gå till. Det bästa är att bestämda kommunikationskanaler för kund- 
och internetkommunikation. Hur kunden uppdateras på bästa sätt och hur mycket 
information ska kunden få veta. Om problem uppstår på arbetsplatsen gäller det att snabbt 
kunna komma i kontakt med ansvarig personal för att kunna lösa problemet. Detta är några 
saker som måste hållas i åtanke för en god kommunikation. [9]      
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2.8.4 Genomförandefasen   
Projektplanen är klar och det är nu projektet går in i genomförandefasen, där fokus kommer 
ligga på att hålla sig till projektplanen och koncentrerar sig på kommunikationen samt 
styrningen av projektet. [12]    

2.8.4.1 Uppstartsmöte 

När det har blivit dags för genomförande av projekt gäller det att samla projektgruppen och 
alla viktiga personer som är involverade för en detaljerad genomgång av projektplanen. Detta 
skapar möjligheten att förklara riskområden i projektet och vad som ska göras för att få ett 
framgångsrikt projekt. Efter mötet ska det vara klart vad som ska genomföras och vilket 
tillvägagångssätt som ska användas. [9]   

2.8.4.2 Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som överföring och återkoppling av information, idéer, 
synpunkter och känslor från en person eller grupp till en annan. Detta betyder att 
kommunikation inte bara behöver vara i form av ord utan den omfattar alla former av 
påverkan. God kommunikation inom projektarbeten är något som det hela tiden strävas efter  
och kan användas då företaget bland annat vill informera intressenter, ändra attityd, ändra 
beteende, spara tid, pengar eller stärka varumärket. [12]  

 

2.8.4.3 Intressentanalys 

För att ta reda på de olika parter som har någon form av intresse i ett projekt utförs en 
intressentanalys. När samtliga intressenter har blivit identifierade kan det klargöras hur dessa 
kan påverka projektet, därefter kan beslut tas angående hur intressenterna skall hanteras. 
Gällande kommunikationen görs ett urval där företaget väljer vilka intressenter som de ska 
kommunicera med under varje projektfas. Intressenter för ett projekt kan delas upp som de 
med intresse i projektets genomförandefas, exempelvis leverantörer till projektet och de med 
intresse i projektets resultat, exempelvis de som väntar på att sin bostad skall byggas klart. 
Intressenter som endast har ett intresse i resultatet av projektet behöver inte ha någon 
kommunikationskanal under genomförandefasen och tvärtom. [12] 

2.8.4.4 Kommunikationsplan 

Med intressentanalysen som grund kan en kommunikationsplan tas fram. Då intressenterna 
har analyserats och delats in i som genomförande eller resultat intressenter kan ett urval 
göras över vilka som kommer att ha tillgång till en kommunikationskanal under 
genomförandefasen och vilka företaget börjar kommunicerar med, då företaget har tagit fram 
ett resultat med projektet. Varje intressent kan få kontrollpunkter för hur kommunikationen 
skall se ut mellan projektet och intressenten. Här fastställs bland annat vad intressenten ska 
kunna om projektet, hur kommunikationsstrategin ser ut samt vad projektledaren gör rent 
praktiskt för att kommunicera med intressenterna. [12] 

 

2.8.4.5 Kontroller  

När projektet har dragit igång ordentligt gäller det att kontrollera projekt. Detta kan göras via 
tre metoder:  

• Mätning  
• Utvärdera  
• Korrigera  

Mätningar är till för att avgöra framsteg i projektet, detta görs via formell och informell 
rapportering. Beroende på vad som framkommer i mätningarna så görs en utvärdering. 
Utvärderingens syfte är att fastslå om projektet har avvikit från planen och om det kommer 
fram att projektet har avvikit ska orsaken fastslås. Korrigering blir då nödvändigt, lös 
problemet och dra lärdom av vad som gjorde att det uppstod från första början. Med hjälp av 
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kommunikations rapporteringen som har fastställts tidigare i studien, skapas möjligheten att 
korrigera problemet snabbt. Kontrollerna är till för att hålla projektgruppen uppdaterad och 
inneha den rätta informationen. Kontrollerna är lämpliga att lägga vid de diverse 
milstolparna. [9]     

2.8.4.6 Framsteg  

För att kunna ligga i framkant går det inte bara att vänta på att statusrapporter ska bli färdiga. 
Som projektledare gäller det att kommunicera med projektgruppen och visa intresse för 
arbetet. På det här sättet samlas värdefulla data som inte framkommer i en skriven rapport. 
[9] 

 

2.8.5 Avslutsfasen 
 
Det är projektledaren som ansvarar för att avsluta ett projekt. Det är ytterst viktigt att 
projektgruppen utför ett detaljerat avslut då ett väl utfört avslut kan skapa en bra bild även för 
ett projekt som haft flera problem och konflikter. Avslutet målar upp en bild av projektet för 
intressenterna och detta kan komma att påverka projektledarens fortsatta karriär.  

När ett projekt har tagit sig till avslutningsfasen ska det praktiska arbetet vara klart då det är i 
detta skede som utvärderingsarbetet av projektet börjar. Detta innebär att utvärdering av vad 
som har utförts, dokumenterar erfarenheter och resultat för att sedan kunna avsluta projektet 
formellt. Oavsett om projektet fullföljs eller avbryts under dess gång är det fortfarande viktigt 
att göra ett avslut. Projektägaren samt resursägaren behöver få veta att det inte kommer 
hända något mer i projektet så att de kan gå vidare till nästa uppdrag.  

Exempel på aktiviteter man kan göra under avslutningsfasen är att skriva en slutrapport, ta 
fram en efterkalkyl, utvärdera hanteringen av riskhändelserna, utvärdera metoder och 
samarbete, utvärdera och ge feedback angående de individuella insatserna, dokumentera och 
arkivera, avveckla projektgruppen samt avsluta projektets konton. [18] 
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3 Metod  
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att besvara de två frågeställningarna som ställs har en fallstudie utförts. Information som 
var nödvändig för arbetet samlades in genom fyra olika metoder. Inledningsvis utfördes en 
förstudie för att få en överblick och förståelse för hur Eitech arbetar. Vilket sedan följdes upp 
av mer noggranna dokumentstudier över hur strukturen i projekten Delta och Gamma var 
upplagd. En teoretisk grund angående projektledning skapades genom att utföra en 
litteraturstudie på relevanta böcker. Detta för att skapa en bred och tydlig bild över 
projektmodellens påverkan i projektarbetet. Intervjuer med projektledare för projekt Delta 
och Gamma utfördes, vilket gav en bild över hur Eitechs projektmodell var uppbyggd. 
Intervjun öppnade möjligheten för att kunna jämföra projektmodeller i teorin med den Eitech 
använder sig utav.   

3.2 Fallstudie  
En fallstudie utförs genom att studera en avgränsad aspekt av ett problem på djupet och inom 
en viss tidsram. För att kunna hålla en fallstudie inom rimliga gränser är det rekommenderat 
att fallstudien skall innehålla mer specifika påståenden, detta för enklare kunna definiera en 
fallstudies början och slut. [6] Metoderna som involverades i fallstudien bestod av samtal och 
intervjuer, samt en dokumentstudie av modellen och de olika projekten.  

3.3 Litteraturstudie  
För att skapa en tydlig överblick på de områden som arbetet behandlar gjordes en explorativ 
undersökning i form av en litteraturstudie. Meningen med en explorativ undersökning är att 
inhämta kunskap om ett problemområde och försöka belysa problemområdet allsidigt. Den 
studerade litteraturen bestod av tryckta läroböcker. Litteraturen hittades genom användning 
av både Jönköpings högskolebibliotekets och Jönköpings stadsbiblioteks databas.   

Vid start av litteraturstudien bildades en överblick genom användning av kurslitteratur och 
generella böcker inom projektledning. I senare skede gjordes ytterligare två litteraturstudier 
där projektmodeller och risker inom projekt var den första och den andra bestod av 
intervjutekniker. Materialet hämtades ur vetenskapliga artiklar och böcker. [14] 

3.4 Förstudie 
En förstudie som bestod av kvalitativa datainsamling i form av intervjuer och icke formella 
samtal genomfördes. De intervjuer som gjordes var av låg grad av strukturering och låg grad 
av standardisering. Frågorna var inte förbestämda sedan innan för att inte hålla intervjuerna 
inom några ramar och ge möjligheten att svara fritt på frågorna med egna ord. Syftet med 
datainsamlingen var att få en överblick hur situationen var på företaget och vad intervjuerna 
senare i arbetet skulle rikta in sig på. [14]      

  

3.5 Intervjuer 
En del av data kom från intervjuer med projektledare inom Eitech Automation. De 
intervjuade blev valda för hur de har agerat som projektledare i projekten Delta och Gamma. 
Intervjuerna var uppbyggda med förutbestämda frågor med utrymme för följdfrågor. 
Frågorna ställdes i följden så att samtliga frågor för respektive område ställdes efter varandra. 
Enligt Patel och Davidsson kan intervjuerna påstås var av låg struktureringsgrad men högre 
standardiseringsgrad. Intervju som metod valdes med syfte i att få projektledarnas egna 
åsikter och tankegångar kring flera områden inom Eitechs projektledning. Majoriteten av 
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frågorna var formulerade så att den intervjuade kunde svara med sina egna ord och efter sin 
erfarenhet framföra sina egna åsikter angående saken i fråga. [14]  

3.6 Dokumentstudie 
 
Som underlag för att studera projekt Delta och Gamma gavs åtkomst till projektens 
dokumentation och mappstruktur som grundar sig i projektmodellen. I mappstrukturen läggs 
en mapp upp för varje fas som projektmodellen är uppbyggd av. I mapparna för varje 
projektfas läggs alla dokument tillhörande respektive fas. Detta innebar att via denna 
mappstruktur kunde Eitech följa vad som har skett i varje fas. Eitechs projekt är uppdelade i 
sex faser, Projektöverlämning, Starttillstånd, Planering, Genomförande, Avslut och 
Garantiavslut. Alla dokument som hör ihop med att projektet lämnas över från säljaren till 
projektledaren samlas i mappen för projektöverlämning, dokument som rör planeringen av 
projektet läggs i mappen för planering och samma sak gäller för samtliga dokument i 
mappstrukturen. Genom tillgången till mappstrukturen fås information angående allt som har 
utförts i projektet. Mappstrukturen innehåller flera olika sorters underlag och mallar för hur 
projektdeltagarna skall gå tillväga i olika situationer.  
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4 Nulägesbeskrivning 
. 

För att få en djupare förståelse hur Eitech arbetar och applicerar sin projektmodell 
intervjuades två stycken projektledare från företaget. Projektledarna fick då ge sina egna 
versioner om hur de uppfattar att de arbetar inom projekt. Projektledarnas åsikter samt 
dokumentinformation lägger därför grunden till nulägesbeskrivningen. 
Dokumentinformationen hämtas från projekten Delta och Gamma.   

4.1 Förstudie  

4.1.1 Agresso  
För att Eitech ska kunna hålla en bra struktur på sina projekt används affärssystemet Agresso. 
Agresso är ett integrerat ekonomi- och informationssystem. Systemet är bildat för att erbjuda 
den ekonomiska informationen och den kontrollen företag behöver över den egna 
organisationen. Här hanterar företaget den ekonomiska delen av projekten. 

4.1.2 Lotus Notes  
Lotus Notes är ett datorprogram som Eitech använder sig utav då de hanterar dokumentation, 
e-post, snabbmeddelanden och kalenderfunktioner. Med Lotus Notes går det enkelt och 
smidigt att skapa applikationer inom programvaran. Eitech använder Lotus Notes främst för 
att styra hela företaget och har ett egenutvecklat verksamhetsledningssystem för samtliga 
delar i hela organisationen. Lotus Notes används också för programmets hantering av 
dokument och mail.    
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4.2 Beskrivning Delta och Gamma 
 

4.2.1 Delta 
Projekt Delta var ett projekt med administrativa föreskrifter grundade på ABT06 projekt där 
Eitech fick som uppdrag att uppdatera ett befintligt ICT-system, vilket är ett styr och 
övervakningssystem. Projektet var en totalentreprenad då beställaren inte gav anvisningar om 
hur Eitech skulle gå tillväga för att uppdatera datasystemet, utan endast vad som skulle 
utföras. I anbudet som lämnades in på förfrågningsunderlaget till beställaren säger Eitech att 
de ansvarar för leverans av all hårdvara förutom produkter från företaget ABB (Asea Brown 
Boveri), som beställaren skulle ansvara för att leverera till angiven plats. System layout samt 
de ingående komponenterna för datasystemet skall specificeras av beställaren. Eitech saknade 
resurser för total utförande av uppdraget och hyrde därför in en underkonsult. Det 
ekonomiska underlaget var inte kalkylerbart och därför kunde inte projektet erbjudas som ett 
fastprisprojekt. Projekteringen utfördes under löpande räkning och tiden redovisades med 
hjälp av dagböcker. Inköp, montage och installation av komponenter som var specificerade i 
anbudet ansvarar Eitech för. Eftersom projektet var en totalentreprenad såg Eitech en 
möjlighet i att kunna uppnå högre kundnöjdhet genom att ta fram en bra lösning och 
implementera den väl.  

4.2.2 Gamma  
Projektet Gamma syfte var att ett SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) -system 
av typen SattGraph5000 skulle bytas ut samt att ett Network Manager-system skulle 
implementeras i det nya systemet. Anledningen var att SattGraph5000-systemet hade funnits 
i ett antal år och började gå mot slutet av sin tekniska livslängd. Det nya systemet skulle samla 
all nätövervakning i ett nytt och modernt system. De funktioner och data som fanns i 
SattGraph5000-systemet samt Network Manager-systemet skulle ingå i det nya systemet. 
Detta för att kunna få en plattform för verksamhetsspecifika och avancerade applikationer.  

Kunden i Gamma projektet övervakar stamledningen för naturgas. Naturgasen produceras i 
framför allt i Nordsjön och transporteras därifrån genom stamledningen. Distributionssystem 
och kunder kopplas på längs vägen via grenledningar. Företaget ansvarar för att allmänheten 
inte kommer till skada av stamledningssystemet samt att gas levereras utan avbrott och 
störningar till kunder. Anläggningarna i naturgasnätet skapar signaler och värden som 
SCADA-systemet samlar in.             

Trycket i naturgasnätet ligger mellan 30 och 80 bar, för att distributionskunderna skall kunna 
ta emot måste trycket ner till 4–10 bar. Detta görs via en M/R station som mäter och reglerar 
trycket. 
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4.2.3 Ekonomi Prestation  
 

Gamma projektet:  

 

Figur 4.1 Ekonomisk prestation Gamma 

Allt som är ovanför grundkontrakt är det som tillhör grundkontraktet, det är alltså de Eitech 
hade avtalat att utföra. Resterande som är under grundkontrakt är ändring och tilläggsarbete. 
I grundkontraktet backar Eitech med 358 tusen kronor, men med hjälp av ÄTA arbetet så 
slutar hela projektet på plus 143 tusen kronor.  

Delta projektet:     

 

Tabell 4.2 Ekonomisk prestation Delta 

 

Tabell 4.3 Totalt Äta och slut summa 

Tabell 4.2 ovan visar de beräknade kostnaderna som ingick i grundkontraktet för projekt 
Delta, vilket visar att projekt Delta var beräknat att kosta ca 5,2 miljoner kronor.   
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4.3 Modell uppbyggnad 
  

Eitechs projektmodell är inte framtagen för att implementeras fullt ut i samtliga projekt 
utförda av Eitech. Tanken med modellen är att den skall vara så bred och omfattande som 
möjligt för att sedan anpassas efter varje unikt projekt. Med en modell av detta slag kan 
Eitechs projektmodell bli skräddarsydd inför varje projekt. Beroende på projektens storlek 
kan projektledaren välja att inte använda sig av hela projektmodellen, utan att endast 
använda de delar som är relevanta för kommande arbete. Enligt projektledarna kan de både 
spara in på tid och pengar genom detta tillvägagångssätt.  

 

Varje enskilt projekt följs av en projektmall som Eitech har delat upp i sex olika delar: 
Projektöverlämning, Starttillstånd, Planering, Genomförande, Avslut och Garantiavslut.  

 

 
Figur 4.4 Projektmall Eitech 

Före varje ny uppdragsförfrågan som tas emot av Eitech görs det en summering av Eitechs 
säljare. Säljaren utvärderar om projektet är värt att utföra eller om det skall nekas. Vid 
antagande uppdragsförfrågan fortsätter säljaren med en mer detaljerad beräkning för att 
kunna svara kunden med ett anbud. För att kunna skicka anbudet lägger säljaren tid på bland 
annat att beräkna antalet mantimmar som kommer att behövas, vilka olika sorters av 
kompetenser som behövs och hur mycket material som behövs köpas in. Efter att ett anbud 
har blivit godtaget samordnas anbudet med order och kalkyl för att sedan registrera ordern i 
Agresso och lämna över den från säljare till projektledare. Därefter skapas en projektgrupp 
med en projektledare som ska driva projektet, säljaren lämnar vid detta skede över sitt projekt 
till ansvarig projektledare för att ta beslut om projektet är genomförbart eller ej. Då ett projekt 
blir accepterat av projektledaren skapas mappar i en gemensam databas där dokument 
tillhörande projektet läggs upp.  

 

4.3.1 Projektöverlämning och Starttillstånd 
 

Första skedet i ett projekt är överlämningsfasen och starttillståndet. I detta skede har säljaren 
gjort sina beräkningar och ett beslut om ett projekt ska godtas eller nekas har tagits. Då 
säljaren har utfört sin del av arbetet lämnar denna person över allt arbete till ansvarig 
projektledare som skapar en mappstruktur för antaget projekt. Uppgifter som rör bland annat 
anbud, kontrakt, ekonomiuppgifter samt risker och möjligheter samlas i mappen och en 
överlämning sker mellan säljare och projektledare. En genomgång hålls även med ansvarig 
chef som ger det formella starttillståndet att dra igång projektet  

 

4.3.1.1 Anbud och kontrakt 

Det anbud som Eitech skickar in till den potentiella kunden anger specifikationer och krav 
som Eitech ställer för att kunna utföra arbetet och samtidigt uppnå kundens förväntningar på 
arbetet. Om anbudet accepteras av beställande kund skriver båda parterna på ett kontrakt. 
Kontraktet för beställandet av ett projekt anger vem som står som beställare/köpare, vem som 
står som entreprenör/säljare, vem som är platschef, projektledare, arbetsledare, 
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kontaktperson och andra ansvarsroller inom projektet. Kontraktet visar vilket typ av projekt 
det är, vad som skall utföras och samtliga juridiska aspekter som måste tillgodoses.  

 

4.3.1.2 Ekonomiuppgifter 

Säljaren har i detta skede upprättat en säljarkalkyl där allt material som behövs för projektet 
sorterat efter pris och kvantiteter redovisas. Säljarkalkylen används under projektets gång 
som underlag av projektledaren vid möten med leverantörer. Säljaren har här också gjort en 
grov beräkning angående hur mycket tid som kommer att gå åt för att montera, installera och 
kontrollera det material som krävs för att fullborda projektet för att sedan sätta ett pris på 
denna tid. I sina beräkningar har säljaren ett vinstpålägg som i förväg är framtaget av Eitech. 
Genom att addera priset för material, tiden och vinstpålägget kan säljaren ge ett grovt 
uppskattat pris för grundkontrakt. Projektledaren som tar emot projektet skall med hjälp av 
ett protokoll och en checklista kunna följa hur säljprocessen gick till. 
   

4.3.1.3 Genomgång av risk- och möjlighetsanalys 

För att projektledaren ska kunna leda ett effektivt projekt och minimera riskerna så utförs det 
en risk- och möjlighetsanalys redan i detta skede. I dessa analyser behandlas möjligheter och 
risker inom områdena ekonomi, juridik, teknik, tid, samarbete, kompetens och organisation. 
Vanligt förekommande möjligheter för Eitech är att hantera alla ÄTA-arbeten som uppstår på 
ett noggrant och effektivt sätt, detta för att kunna nå en högre grad av kundnöjdhet samt tjäna 
extra på samma gång.  

4.3.1.4 Resurser 

De resurser som kommer att behövas för att genomföra projektet samlas i en mapp med 
likadant namn. Vanligt är att det uppstår diskussion mellan säljaren och projektledaren, då 
säljaren siktar på att få ett så lågt slutpris som möjligt med endast de resurser som verkar 
krävas. Projektledaren vill däremot gardera sig med extra resurser så att projekt med hög 
säkerhet skall klara sin tidsgräns. Det är viktigt att rätt sorts kompetens finns hos de anställda 
samt att klara kommunikationskanaler upprättas så att samtliga deltagare i projektet är 
medvetna om vad som skall utföras, varför det skall göras och inom vilken tidsram det skall 
bli klart. 

 

4.3.1.5 Projektupplägg Agresso. 

Projektupplägg i Agresso bryts ner till mindre punkter. 

❖ behovet av arbetsorder, aktiviteter och konton för god projektuppföljning 
tillsammans med controller  

❖ Genomgång av eventuella krav från beställaren  
❖ Införande av försäljning kalkyl i webinfo  

 

4.3.1.6 Signering     

Med en signering är projektöverlämningen genomförd och behörig chef kan bevilja 
starttillstånd. 
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4.3.2 Planering 
Efter att ett projekt är överlämnat från säljare till projektledare börjar all planering inför 
projektet. Planering inför det arbete som enligt avtal skall utföras lägger projektledaren upp i 
mappar som utsedda projektdeltagare har tillgång till. Dessa mappar är strukturerade efter 
Eitechs projektmodell och benämns ofta som projektets mappstruktur. Dokument som rör 
Kvalitet - Miljö och Arbetsmiljö-planering, personalinformation i organisationen, tid och 
bemanningsplan samt projektstartmötet finns i planeringsmappen. I planeringsfasen skapar 
Eitech en dokumentplan som beskriver de dokument som måste upprättas i denna fas för att 
projekten skall kunna gå vidare.  Här beskrivs också vilka som är ansvariga för att de olika 
dokumenten upprättas och sparas på rätt plats. 

 

4.3.2.1 KMA-Planering 

Planering som tar hänsyn till krav inom Kvalitet - Miljö och Arbetsmiljö kan benämnas som 
KMA-planering och en mapp för denna sorts planering skapas i mappstrukturen. I denna 
mapp hamnar dokument som exempelvis rör planering inför kontroller, besiktningar, 
avvikelser, olyckor, materialdeklarationer, riskanalyser och utbildningar. Under KMA-
planeringen samlas bl.a. de dokument som beskriver Eitechs riskhantering. Dessa dokument 
beskriver tydligt vilka risker som kan uppstå, vilka konsekvenser riskerna kan ge samt vilken 
värdering risken fått efter utförd riskanalys. Då riskerna skall identifieras kallar en 
projektledare projektmedlemmar till ett möte. Riskerna identifieras hjälp av erfarenheter från 
liknande projekt och situationer samt genom att projektmedlemmarna brainstormar fram de 
risker som troligen kan uppstå. 

 

4.3.2.2 Organisation 

Dokument angående personalen i projektet samlas i denna undermapp. Här finns mallar för 
adresslistan, CV på projektmedlemmar samt en rollista som beskriver vilket ansvar som vilar 
på varje roll i projektet. Här finns också organisationsplanen som redovisar de nyckelpersoner 
som finns inom projektet. Här anges bland annat vem som är ansvarig för att upprätthålla 
kontakten med beställaren och underleverantörerna. Det är projektets organisation som 
ansvarar för att kontraktets krav uppnås och att projektets leds enligt fastställda planer.  

4.3.2.3 Tid och bemanningsplanering 

Planeringen som behandlar mängden och typen av personal samt tid och pris för olika 
delmoment i projekten samlas i denna mapp. Här samlar Eitech de anbud som ger 
information över hur arbetet kommer att genomföras. Omfattningsgraden,  förutsättningar, 
prisvillkor samt övriga villkor som Eitech sätter samlas också i denna mapp.  

Tidsplanen som behandlar hur mycket tid som är tilldelad varje delmoment i projektet är 
angiven i denna undermapp. Här anges preliminära deltider och milstolpar då viktiga skeden i 
projektet skall vara utförda, på också mer detaljerade och mindre delmål. För att överblicka 
alla delmål på en mer detaljerad nivå upprättar Eitech ett Gantt-schema som beskriver 
mängden av tid som varje moment är tilldelat. 

Här anges också mängden av personal och typen av kompetens samt hur mycket tid varje 
kompetensområde är tilldelad för att kunna fullfölja sitt arbete. Projektledaren och berörd 
arbetsledare ansvarar för att den personal som används i projektet har rätt kompetens. 
Projektledaren lägger också upp kalkyler, prognoser och utfall i systemet för 
projektuppföljning.  
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4.3.2.4 Projektstartmöte 

Inför varje projekt skall ett projektstartmöte hållas. Syftet med detta möte är att 
projektledaren skall för sin utvalda ledningsgrupp hålla en genomgång angående det kontrakt 
över arbetet som antagits. Målet med mötet är att för samtliga projektmedlemmar klargöra:  

● Leveransen och viktiga milstolpar 
● Gränssnitt och gränsdragningar 
● Teknikfrågor om utförande 
● Tids och resursplanering 
● Inköpsplanering 
● Kvalitet Miljö Arbetsmiljö (KMA -planering) /Hälsa Miljö Säkerhet (HMS -planering) 
● Organisationen 
● Risker och möjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Genomförande 
Det är då genomförande fasen börjar som arbetet “on site” inleds, vilket Eitech kallar arbetet 
som sker på byggarbetsplatsen, där konstruktörer, elektriker, byggare och andra hantverkare 
befinner sig.  
I genomförandefasen har Eitech strukturerat upp mappar som är till för att hitta information 
på ett enkelt sätt samt ge en klar bild över vad som ska göras. (se figur 4.4)    

 

Figur 4.5 Steg för genomförandet 

  



Nulägesbeskrivning 

31 

4.3.3.1 Projektrapportering 

I projektrapporteringen lägger projektledaren upp information angående status på projekten.  
Denna information uppdateras under projektets gång. I figurerna 4.5 & 4.6 kan 
förändringarna ses.         

 

Figur 4.6 Prognos timmar mot utfalls timmar 

 

Figur 4.7 Prognos fakturerat mot utfall fakturerat 
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4.3.3.2 Riskanalys  

Eitech inleder riskanalysen med att välja delprocesser i projekten där risker troligen kan 
uppstå. Vid val av process/processer undersöks de aktiviteter där risk kan uppkomma. 
Därefter beskrivs risken och vilken/vilka konsekvenser som kan uppstå från den, vilket utförs 
av projektledaren. I samband med detta anges skadeverkanprognos där skadeverkan som kan 
förekomma väljs ur ekonomi-, teknik-, juridik-, "samarbete kompetens och organisation"-
avseende.  Arbetsmiljö- och miljörelaterade risker behandlas i separat riskhanteringsplan och 
inkluderas därför inte i denna. Bilden nedan illustrerar vad som kan tänkas ingå i 
kategorierna.  

   

Tabell 4.8 Kategorier för riskanalys  
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Tabell 4.9 Sannolikhetsbedömning 

I Figur 4.8 görs en sannolikhetsbedömning, konsekvensbedömning och riskvärdering. Utifrån 
de aktiviteter som har valts kategoriseras de riskerna in i sannolikhetsbedömningen och 
konsekvensbedömningen. Båda bedömningarna är uppdelade i en skala från ett till fem där 
ett är låg, obetydlig och fem är mycket hög, allvarlig.  
När en siffra är vald för båda bedömningarna multipliceras de med varandra och bildar ett 
riskvärde. Produkten av det två faktorerna jämförs med en skala från 1–25, beroende på av 
produkten blev varierar tillvägagångssätten. 1–4 är ingen åtgärd, 5–10 överväg åtgärd och 11–
25 åtgärdas. 

När åtgärd ska vidtas dokumenteras den förebyggande åtgärd som görs för att förhindra att 
risken uppstår. Den faktiska kostnaden för att förebygga åtgärden dokumenteras och en 
ansvarig person utses för att hantera risken. Ett datum anges därefter när åtgärden av risken 
senast ska vara färdig. För att det ska gå att följa upp riskhanteringen under projektet så 
uppdateras fortlöpande statusen på risken om den är:  Ej påbörjad, Påbörjad eller Avslutad.  

Enligt projektledarna bör risker hanteras successivt och projektgruppen bör hela tiden vara 
medvetna om att problem kan uppstå samt försöka hitta lösningar.         
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4.3.3.3 Identifiering av risker 

I uppstarten av varje projekt gör Eitech olika riskanalyser. Tabellen nedan visar främst risker 
som kan göra att projekt överskrider tidsgränsen. Riskvärdering fås genom att ta 
sannolikheten multiplicerat med konsekvensen.       

 
Tabell 4.10 Riskanalys 

 

När riskvärderingen är gjord urskiljs det RX-värde som är störst, dessa värden ska förebyggas 
eller åtgärdas om det går. Det ska finnas en plan vad som ska göra ifall det skulle inträffa och 
vad som kan göras för att det inte ska inträffa.    

 
Tabell 4.11 Riskanalys åtgärd 
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4.3.3.4 Fakturering  

Fakturering sker efter en uppgjord fördelning som styrs av kontraktet. Fördelningen fungerar 
som en typ av avbetalning där beställaren betalar en viss procent åt gången vid bestämda 
datum. En sådan uppdelning kan se ut enligt följande:   

• M1 Undertecknande av avtal (20%) 2012-04-19                                   

• M2 Godkänd Genomförandeplan (5%) 2012-06-01 

• M3 Godkänd Systemspecifikation (5%) 2012-08-23 

• M4 Godkänd fas 1 (25%) 2013-04-09 

• M5 Godkänd fas 2 (10%) 2013-06-19 

• M6 Godkänd verifiering (25%) 2013-10-11 

• M7 Verklig Leveransdag (10%) 2013-10-11 

Procent bildar tillsammans hela summan. Vid ÄTA-arbeten sker betalningen enligt andra 
överenskommelser.     
 

4.3.3.5 Hinder  

Vikten av ett välskrivet avtal framkommer tydligt vid faktureringen om beställaren inte tycker 
arbete är tillräckligt väl utfört och väljer att inte betala. När hinder uppstår gäller det att 
rapportera det omgående till beställaren. Vid rapportering av hinder finns det två typer av 
hinder.  

● Anmälan om risk för hinder 
● Anmälan om hinder  

Vid anmälan om risk för hinder beskrivs vad som eventuellt kan orsaka hinder och vilka 
konsekvenser det skulle få för Eitechs tidsplan för projektet. Samma tillvägagångssätt görs för 
Anmälan om hinder fast en mer detaljerad beskrivning.  

Enligt projektledarna är hinder ett vanligt förekommande, då företaget vanligtvis kommer in i 
slutskedet av huvudprojektet och andra företag inte är klara.   
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4.3.3.7 ÄTA-arbeten 

Under projektets förlopp är det vanligt att ÄTA-arbeten framkommer. Under projektets gång 
finns det stor risk för att beställaren upptäcker att något saknas eller måste ändras utöver det 
som är avtalat. Det är i detta sammanhang som ÄTA-arbeten tillkommer.  

Processen går då till enligt följande: (se figur 4.11) Beställaren skickar förfrågan till ansvarig 
hos Eitech om ÄTA-arbete. Den ansvarige sätter då ihop ett förslag där tiden och de extra 
kostnaderna räknas ut. Förslaget skickas sedan tillbaka till beställaren som antingen 
accepterar den eller inte. Då den inte accepterats sker förhandling tills att båda parter är 
nöjda. När beställaren har accepterat gör Eitech en beställning på eventuellt extra material 
som behövs. Samtidigt skickas även en faktura ut till beställaren, beroende på vad som är 
överenskommet så betalar beställaren mellan 0–100 procent av totala ÄTA beloppet. Detta 
gäller endas då för den specifika ÄTA och kan därför variera sig från andra ÄTA-arbeten. När 
fakturan skickas ut påbörjas också utförandet av arbetet, därefter skickas den resterande 
fakturadelen ut till beställaren.                 

 
Figur 4.12 ÄTA processen 

Enligt projektledarna kan det vara svårt att få betalt för ett ÄTA-arbete om arbetet har 
påbörjats eller klargjorts. Det är därför viktigt att skriva dagbok för att styrka vad som har 
utförts samt att få en underskrift av beställaren. Då en ÄTA efterfrågas av beställaren 
beräknas ett pris för det extra arbetet. Om beställaren inte längre vill ha ÄTA-arbetet då priset 
har tagits fram ska entreprenaden fortfarande få betalt för det utförda arbetet att räkna fram 
priset. Enligt projektledarna kan det även här uppstå svårigheter att få betalt. För att slippa 
förhandling med beställaren skall reglering av varje ÄTA kostnad ske snabbt och regelbundet.  
Juridiskt sett skall varje arbete som inte är skrivet vid avtal redovisas för att betalningen skall 
ske korrekt, även småsaker som att skruva dit en extra glödlampa.  
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4.3.3.8 Projektmöte  

Under projektets gång har projektgruppen och beställaren flera möten. Mötena är både till för 
att hålla beställaren uppdaterad samt styra projektgruppen åt rätt riktning. 

 

Tabell 4.13Projektmötes mall 

Under projektmöten kan dagordningen se ut enligt figur 4.13. Beroende på vad mötet är ägnat 
till varierar dagordningens punkter. Efter projektmötet skickar personen som har fört 
anteckningar från mötet ut kopia till alla deltagare.  

Enligt projektledarna sker större delen av kommunikationen via projektmöten. Men i vissa 
projekt har kommunikationen varit sämre då det har tagits för givet att arbetarna i projektet 
vet vad som skall ske. Då problem uppstår kan det ta lång tid innan projektledaren får reda på 
detta vilket kan kosta onödig tid.      
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4.3.3.9 Dagböcker  

Dagböckerna fyller en viktig funktion för Eitech och beställaren. Med hjälp av dagboken kan 
båda parter se vad som har gjorts och när det har gjorts. För Eitech är dagboken nödvändig då 
den fungerar som ett bevis på att det som har utlovats har utförts. Enligt 
leveransbestämmelserna AB och ABT som Eitech följer finns det ett krav på att dagbok skrivs. 
För beställarens del kan dagboken jämföras med det utförda arbetet. Dagböckerna fyller också 
funktionen att kunna rapportera om hinder skulle uppstå.  

 

Figur 4.14 Dagboks mall 

  

Enligt projektledarna behövs dagboken ofta då tvistemål uppstår med beställaren. Framför 
allt kan den användas som underlag vid fakturering för att redovisa arbetet då inget fastpris är 
fastställt. Eitech har en mall för hur dagböckerna ska skrivas (se figur 4.14), men dagböckerna 
och då framförallt innehållet varierar mycket från person till person trots detta.   
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4.3.3.11 Slutdokumentation  

Då allt praktiskt arbete “on site” är klart måste Eitech utföra flera olika sorters tester och 
besiktningar för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Dessa tester dokumentationer 
och protokoll förs på besiktningarna. Dokumenten om vad och hur företaget har utfört 
testerna samlas sedan i en undermapp till genomförande med namnet slutdokumentation.  

4.3.4 Avslut  
 
Vid avslut av projekten ska fyra stycken dokument lämnas in och skrivas under.  

Intyg att projektets alla gällande villkor enligt kontrakt-/anbud-
/beställningsnummer/referens är uppfyllda och att inga restpunkter, ÄTA ärenden eller 
motsvarande finns öppna. Båda parter godkänner därefter att projektet lämnas över till 
kunden. Kunden till fastigheten godkänner de återställningsarbete som Eitech har vidtagit på 
fastigheten till följd av ramen för projektet. Projekten sammanfattas sedan i form av 
avslutsrapport i syfte att presentera resultatet av projektet och dokumentera vad som fungerat 
bättre samt mindre bra i de olika faserna. 

Projektledaren vill stänga projektet omgående men företagets ekonomicontroller måste hålla 
projekten öppna längre än projektledaren vill. Detta för att se till att alla fakturor är betalda 
och all tid är inlagd. Båda parter vill få ett avslut med bruttovinst. Projektet går sedan in i en 
garantiperiod som är mellan två till fem år beroende på projekt och avtal. Under 
garantiperioden är leverantören skyldig att rätta till felaktigheter som uppstår. Beställaren har 
en skyldighet att utföra erforderlig service på anläggningen annars gäller ej garantin. 

 

4.3.4.1 Garantiavslut  

Då garantitiden löpt ut har alla uppföljningar och tester på det utförda arbetet skett. 
Projektledaren har lämnat över projekten till beställaren och ekonomiavdelningen stänger 
projektet.  
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5 Analys & Slutsats 
 

Detta kapitel ämnar redovisa den analys som är baserad på teori som har behandlats i 
rapporten och all data som har samlats in från Eitech Automation. Analysen är formad runt 
de två frågeställningarna som ställdes tidigare i rapporten.  

 

[1] Föreligger det risker i Eitechs projektmodell och arbetssätt vid utförandet av 
projekten? 

[2] Hur skulle en förbättrad projektmodell kunna se ut för att motverka de 
ojämna utfallen som uppkommit?  

 

 

5.1 Risker 
 
Enligt Project Management Institute [10] så ska företaget i början av ett projekt identifiera de 
risker som finns. Eitech har under sina projekt varit noggrann med att välja delprocesser där 
risker kan förekomma. Eitech har därefter valt att låta projektledaren utföra riskidentifikation 
själva. Enligt Project Management Institute [10] är det projektledaren som ska avgöra vilka 
personer som ska delta i riskanalysen. I Projekt som är komplexa och av större skala kan även 
experter kallas in då riskanalysen skall utföras.  

Under utförandet av riskanalysen så skiljer sig Eitech inte från teorin. Men när det kommer 
till åtgärder för riskerna så tar teoridelen upp två sätt, ena är att agera när risken inträffar och 
den andra är att aktivt försöka förebygga så risken inte inträffar. [11] Eitech har valt att rikta 
in sig på att tackla risker successivt genom att hela tiden försöka hitta lösningar. 

Då en åtgärd ska vidtas dokumenterar Eitech ner åtgärden som ska motverka risken. I 
teoridelen benämns olika rapporteringsformat som kan användas där presentation eller 
dokumentation för en åtgärd tas upp. Där målet är att genom god kommunikation få ut 
information angående riskhantering till samtliga berörda i projektet. [11] Eitech väljer istället 
att utse en person till att hantera den specifika risken. Hanteringen av risken uppdateras 
sedan fortlöpande tills den är avslutad.   

Enligt projektledarna så arbetar Eitech flitigt med risker och har väl utvecklade modeller för 
hur riskanalyser ska genomföras. Projektledarna nämner dock att uppdatering av risker är 
något som Eitech inte riktigt jobbar vidare med. Eitech är duktiga på att analysera riskerna, 
men när risker förändras under projektets så uppdateras inte riskernas gradering. 
Projektledarna har tidigare nämnt att risker bör bearbetas successivt. Även när en risk är fullt 
utvärderad och åtgärdad finns det en sista sak som bör göras innan den kan släppas helt och 
det är att utvärdera risken. Var risken graderad rätt från början, hur motverkas risken under 
projektets gång, var det en lyckad riskhantering och så vidare? Dessa frågor tar projektledarna 
upp som frågor som ska ställas under utvärderingar av risker.  Men enligt projektledarna är 
det vanligt att utvärdering av riskerna uteblir då en risk anses som avslutad  

Då konsekvenserna av en risk värderas så tar Eitechs mall endast hänsyn till den procentuella 
kostnadsökningen från budget. Den procentuella ökningen multipliceras med sannolikheten 
för att risken inträffar och skapar ett riskvärde. Att också ta hänsyn till kundnöjdheten då 
riskanalysen utförs kan bidra till en mer noggrann riskanalys. 
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Slutsatsen som dras är att Eitech är duktiga på att identifiera och analysera risker som kan 
uppstå inom projektet. Eitech utser specifika personer att hantera riskerna vilket visar 
ansvaret de tar. Dock finns de rum för förbättringar inom uppföljning och utvärderingen av 
risker att arbeta med.      

 

 

 

5.1.1 ÄTA och dagbok 
I teorin definieras ÄTA-arbeten i AB 04 och ABT 06 som Ändringsarbete, 
Tilläggsarbete samt Avgående arbete. [4] Det är beställaren som skickar en förfrågan 
om ÄTA-arbete till Eitech. Ansvarig person hos Eitech sätter ihop ett förslag som 
skickas tillbaka som acceptera eller inte. Enligt AB 04 och ABT 06 har beställaren ett 
ansvar för att uppgifterna i förfrågningsunderlaget är korrekta, därför kan inte 
skulden läggas på entreprenören då ett ÄTA-arbete uppstår. [4]  

Även trots att det är ÄTA-arbeten som har tillfört till att projekt Delta och Damma 
gått med vinst så uppfattades hanteringen utav dessa extra arbeten som sämre 
fungerande. Detta med grund i de fall då konflikt uppstår mellan beställaren och 
företaget över vad beställaren skall betala extra för. Eitechs projektledare har upplevt 
det svårt att få betalt om ett ÄTA-arbete redan påbörjats eller utförts. I teoridelen tas 
det upp att entreprenören ska redovisa ÄTA-arbetet separat före själva arbetet blivit 
utfört. [4] 
Vikten av dagboken kommer in här då den kan få en avgörande roll i att få betalt. 
Projektledarna nämner även svårigheten att få betalt för det utförda arbetet som 
krävs för att ta fram ett pris på ÄTA-arbetet. För att slippa förhandlingar ska 
regleringar av Äta kostnader ske så snabbt som möjligt. 
 
Juridiskt sett skall vartenda litet arbete som inte är skrivet vid avtal redovisas för att 
det skall kunna få betalt. En beställare som strävat efter att ta fram ett detaljerat, 
noggrant och välarbetat förfrågningsunderlag får normalt mindre ÄTA-arbete. [4] 

Enligt leveransbestämmelserna AB och ABT finns det krav på att dagbok skall föras 
på en byggarbetsplats, vilket medför att samtliga byggare är väl förtrogna med att 
föra dagbok. [19] Enligt projektledarna är dagboken inte bara bra för att se 
entreprenadens händelser utan också ett stöd för minnet. När det kommer till vad 
dagboken ska innehålla blir det problem. Eitech har en mall för hur dagböcker ska 
skrivas, men den nämner inte vad som ska skrivas i dagböckerna. Enligt 
projektledarna varierar detaljnivån i innehållet av dagböckerna från person till 
person. Eitech har som tumregel att det alltid är bättre att vara övertydlig än ingen 
dagbok alls. Beställaren vill kunna använda dagboken för att jämföra det utförda 
arbetet. Men enligt projektledarna varierar dagböckerna tillräckligt mycket för att 
vissa inte kan användas som underlag till beställaren.   

Slutsatserna som dras av hanterandet av ÄTA-arbeten och dagböcker är att Eitechs 
dagböcker varierar för mycket från person till person. Även fast Eitech har en bra 
mall för vilka delar som ska finnas, saknas det information/lathund för vad som mer 
exakt ska stå i mallen. Dagboks-hanteringen är en del av grunden till ÄTA-
hanteringen som har en påverkan om Eitechs möjlighet att få betalt för ÄTA-arbetet. 
Det ska tilläggas att Eitech får betalt vid de flesta ÄTA-arbeten, men det kan ske en 
klar förbättring kring detta.      
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5.2 Modell  
 

I teoridelen nämns olika typer av modeller för en organisation, de olika modellerna har sina 
för- och nackdelar. En faktor som anses kunna avgöra vilken projektmodell som är mest 
lämpad är om projektet är komplext eller komplicerat. Där komplicerat projekt kan planeras 
lättare i förväg och komplexa har en osäkerhet hur projektet ska utföras. [1]  
Eitechs projektmodell är inte framtagen för att implementeras fullt ut i alla projekt. Istället är 
tanken med modellen att vara så bred och omfattande som möjligt för att kunna handplocka 
delar av den. Ahlin, Arnesson & Marcusson har valt att skilja projektmodell och projektmetod, 
det säger att modellen visar vad som ska utföras medan metoden säger hur. Genom att följa 
en projektmetod som är bred och omfattande finns det en större möjlighet att anpassa 
projektmodellen till olika typer av projekt. [2]   

En projektbaserad organisation bygger sin verksamhet på att utföra eller leda projekt åt andra 
företag. Är organisationen också projektorienterad blir arbetet utfört genom att 
projektledaren handplockar personal med nödvändig kompetens för att bilda en 
projektgrupp. Om en organisation arbetar mot ett projektorienterat arbetssätt läggs näst intill 
allt ansvar inom projektet hos projektledaren. Projektledaren och projektgruppen jobbar 
heltid med ett projekt i taget. [10]  

När Eitech skall utföra ett projekt blir först en projektledare utsedd, som i sin tur plockar 
samman en projektgrupp som anses lämplig för arbetet. Projektledaren bär på ansvaret för att 
arbetet blir korrekt genomfört och budgeten hålls inom utsedda ramar. Eitechs projektledare 
arbetar inte alltid heltid med ett projekt, då det kan förekomma att de måste leda mer än ett 
projekt samtidigt. Därför kan det påstås att Eitechs organisation är uppbyggd mot ett 
projektorienterat arbetssätt enligt figur 2.1 organisatorisk struktur influenser på projekt. [10] 
Aktuell teori menar att det är vanligt att dela upp ett projekt i olika faser, namnen på varje fas 
kan variera beroende på vad som sker i fasen. [2] Eitechs projektarbeten är uppbyggda på 
liknande sätt då de följer sin projektmodell som är uppdelad i faser. Hos Eitech ansvarar 
säljaren för denna fas genom att försöka uppskatta en summa för vad grundpriset på projektet 
kan bli, också mängden personal och mantimmar som kommer att behövas. Med dessa 
beräkningar som underlag kan nu Eitech skicka ett anbud till beställaren och blir anbudet 
godkänt går projektet vidare till nästa fas. 

5.2.1 Planeringsfasen 
För att ta fram en lyckad planering är det flera delar som ska hänga ihop. Det bör finnas 
projektschema, nedbrutna delar av arbete som ska utföras, resursanalys, projektbudget, 
riskhanteringsplan och schema för brytpunkter. [9] Efter att säljaren har lämnat över till 
projektledaren så börjar Eitech med sin projektplanering. Eitech lägger upp en mappstruktur 
över projektet där dokument placeras in för det olika faserna. I planeringsfasen läggs KMA-
planeringen, personalinformation i organisationen, tid och bemanning samt projektstartmöte.   

För att behålla god balans genom hela projektets gång tas det i planeringsfasen beslut 
angående tre punkter: tid, kostnad och kvalitét. Gemensamt för projekt av olika slag är att 
upprätta ett projektschema, nedbrytning av de delar som skall göras (WBS), göra en 
resursanalys, projektbudget, riskhanteringsplan samt ett schema för brytpunkter som talar 
om när det är möjligt att gå vidare till nästa fas. När tiden fram till varje milstolpe är 
uppskattad rekommenderas det att tillägga bufferttid för att gardera sig mot oförutsägbara 
händelser som kan rubba tidsplaneringen. [9] [10] [12] 

I teoridelen nämns det att vid planering av en tidplan görs en översiktlig plan från början till 
slutet av projektet. Utförs en WBS i samband med tidsplaneringen kan det mer noggrant 
fastställas hur lång tid varje aktivitet kommer att kräva. För att beskriva tidsåtgången för varje 
aktivitet i projektet är användning av ett Gantt-schema ett verktyg för att få en bättre 
överblick. [15] Eitech använder Gantt-schemat som ett verktyg för att överblicka delmål i 
projektet. Gantt-schemat hjälper även till med att kartlägga milstolpar i projektet. 
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Eitech lägger upp sin tidsplan med hjälp av ett Gantt-schema precis som aktuell teori hänvisar 
till. Men eftersom Eitech varken nämner eller kan redovisa att de har utfört en WBS som 
grund för tidsåtgången för varje aktivitet görs antagandet att de inte använder en WBS. 
Däremot framstår det att Eitechs projektmedlemmar använder sig utav erfarenheter från 
tidigare projekt för att uppskatta tidsåtgången för aktiviteterna som skall göras. Dessa tidigare 
erfarenheter diskuteras under projektmöten då tidsplanen skall tas fram, och blir där med 
grunden till Eitechs Gantt-schema.  

Egna erfarenheter avviker från vad teorin säger gällande hur en tidsplan för ett projekt skall 
läggas fram, men detta innebär inte att användning av dem inte bör användas. Erfarenheter 
från tidigare projekt kan komma till god användning när utförande av en WBS då det kan vara 
arbeten utav samma sort som skall brytas ned.  

 

5.2.2  

Genomförande 
När ett projekt går in i genomförande fasen är huvuduppgiften att hålla sig till planen 
som togs fram under tidigare projektfas. Vanligt är att genomförandefasen inleds 
med ett uppstartsmöte där målet är att förmedla resultatet från planeringsfasen till 
projektdeltagarna. Under mötet uppmärksammas riskerna i projektet också hur man 
skall försöka gå tillväga för att undvika att de inträffar. [9] 

Att ta fram en kommunikationsplan som beskriver hur kommunikationen både inom 
projektet och utåt mot kunder och intressenter bör också upprättas under 
uppstartsmötet. Med en välanpassad kommunikationsplan underlättas samarbetet 
inom projektgruppen, samt informationsflödet ut mot kund och intressenter. När 
mötet är avslutat skall det stå klart för samtliga deltagare i projektet vad de ska 
genomföra och hur de skall kommunicera med varandra. [12] 

När Eitech går in i genomförandefasen påbörjas de praktiska moment som skall 
utföras på arbetsplatsen, men vad som skall genomföras varierar beroende på typen 
av uppdrag som har antagits. Eitech har rutiner som genomsyrar hela denna fas. 
Rutiner som att skriva dagbok, hålla projektmöten, hantera ÄTA-arbeten, 
riskhanteringsarbete, samt projektrapportering skall ske i varje projekt som Eitech 
utför oavsett typen av projekt. Eitechs projektmöten är främst till för att hålla 
beställaren uppdaterad angående vad som sker i projektet samt att stämma av internt 
inom projektgruppen för att se till så att projektplanen följs. Därför påstås det att 
detta möte delvis fungerar som en kommunikationskanal mellan beställaren och 
Eitech.  

Rutinerna för ÄTA-hanteringen, dagböckerna samt riskhanteringen är de moment 
under genomförandefasen som anses vara i behov av överseende. Resterande 
moment som sker under genomförandefasen följer aktuell teori och anses av 
projektledare att inte vara i behov av överseende.   
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5.2.3 Avslut 
När allt det genomförande arbetet är klart och alla kontroller och tester är utförda är det dags 
att få till ett avslut för projektet. Under avslutningsfasen bör utvärderingar och reflektioner 
över vad som fungerade bättre och vad som fungerade sämre utifrån planeringen. Att följa 
upp och undersöka orsaker som lett till avvikelser från planeringen är något som bör göras i 
slutet av samtliga projekt. Nya erfarenheter samt resultatet bör noteras då dessa kan komma 
till användning i framtida projekt. Därför är det viktigt att lägga tillräckligt med tid på att 
reflektera över projektet. Att få ett formellt avslut hjälper projektdeltagarna att tala om för 
intressenter och projektägare att det inte kommer hända något mer och att de kan gå vidare 
till ett nytt projekt.  [18] 

När Eitech ska avsluta ett projekt lämnar de in ett intyg som visar att de har uppfyllt kraven 
enligt kontraktet. En avslutsrapport skrivs för att presentera resultatet samt att reflektera över 
vad som gick enligt planen och eventuella komplikationer och konflikter som kan ha uppstått. 
Eitech upplever svårigheter med att få till ett avslut då det inte är någon exakt tid utsedd till 
avslutet. Detta medför att interna konflikter uppstår mellan projektledare och 
ekonomiavdelning angående när projektet ska stängas, vilket har en tendens att leda till extra 
tidsåtgång och förvirring inom projektgruppen. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
 

6.1 Föreligger det risker i Eitechs projektmodell och 
arbetssätt vid utförandet av projekten? 
 

Efter att ha studerat Eitechs tillvägagångssätt i genomförandefasen stod det klart att de finns 
två faktorer som sticker ut när det gäller påverkan av projektets slutgiltiga resultat.  

Första faktorn är företagets ÄTA-hantering. Eitech har klara och tydliga instruktioner för hur 
hantering av olika former av ÄTA-arbeten men ändå uppstår tillfällen där företaget inte blir 
betalda korrekt för det extraarbete som har utförts. När företaget inte får betalt för ett ÄTA-
arbete finns det flera saker som kan vara orsaken till detta men gemensam grund till detta är 
avvikelse från rutinerna för ÄTA-hantering. Tillfällen då det kan vara svårt att följa dessa 
rutiner är de fall då beställaren lägger en förfrågan om utförandet av större ÄTA-arbeten. 
Detta leder till att Eitech måste lägga tid och resurser på en undersökning för att ta reda på 
om det överhuvudtaget är möjligt att utföra det förfrågade arbetet och vad det skulle kosta. 
Oavsett om uppgiften är genomförbar eller ej har företaget spenderat både tid och resurser på 
denna undersökning, vilken de också skall få ersättning för. Här saknas klara rutiner för hur 
situationen skall hanteras, vilket kan leda till konflikt. Beställaren tycker att entreprenören 
skall stå för denna undersökning men Eitech menar att undersökningen endast utfördes på 
beställarens begäran och därför skall beställaren stå för utgiften.  
Företaget bör därför se över sina rutiner för ÄTA-arbeten, i många fall fungerar hanteringen 
av ÄTA-arbeten felfritt. Men i de fallen som Eitech inte får betalt korrekt så bör data samlas in 
angående vad som var orsaken till de enskilda fallen och ta fram den gemensam nämnare. Vid 
de tillfällen då Eitech undersöker om ÄTA-arbeten går att utföra och kunden väljer att tacka 
nej har entreprenören fortfarande lagt tid och resurser på denna undersökning och skall få 
betalt därefter. Företaget bör se över möjligheten att i tidigt stadie innan undersökning är 
färdig ta betalt för en del av undersökning som utförts. Detta minimerar risken av att inte få 
något betalt och ökar sannolikheten att få fullt betalt. Förhoppningsvis undviks också konflikt 
med beställaren.     

Andra faktorn som kan ha en tydlig påverkan på ett projekts resultat är utvärdering och 
uppföljning av riskanalysen som görs i varje projekt. Med välutformade rutiner som beskriver 
hur riskanalyser skall utföras har Eitech en fungerande modell för att identifiera och värdera 
potentiella risker. Deras riskanalyser utförs på liknande sätt som aktuell teori påpekar och 
anses inte vara i behov utav förändring eller förbättring. Då en risk har blivit identifierad och 
den skall bli åtgärdad så skiljer sig Eitechs tillvägagångssätt från vad teorin påstår. Då risken 
är identifierad utser projektledare ut en person som aktivt ska arbeta med att eliminera risken 
under projektets gång. Fram till detta steg upplevs Eitechs riskhantering som väl fungerande. 
Men i de fall då en risk skulle sjunka eller stiga i grad under projektets gång finns det 
utrymme för förbättring. Ett förslag till att försöka motverka felbedömda risker är att lägga in 
planerade tillfällen för att uppdatera och lägga till risker under projektets gång. Vid dessa 
tillfällen ska risker grundligt undersökas igen och se om någon förändring har skett. Under 
projektets gång kan en risk som inför projektet blev graderad som en mindre allvarlig risk 
förändras till en mer allvarlig risk, just därför är regelbundna uppföljningar och 
uppdateringar av riskerna att rekommendera. 
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6.2 Hur skulle en förbättrad projektmodell kunna se ut för att 
motverka de ojämna utfallen som uppkommit?  
Eitech har som tidigare nämnts en bred projektmodell som de implementerar. Det 
som försöktes lyftas fram i analys och slutsatsdelen var att Eitech har en väl etablerad 
projektmodell med få delmoment som kan konkret förbättras. Delmoment som 
analysen belyser som förbättringsmöjligheter för projektmodellen var uppföljning 
och utvärderingen av riskanalysen samt dokumenteringen av ÄTA-
arbeten/dagböcker. Därför anses det att företagets projektmodell i helhet inte bör 
ändras för att förbättras. Däremot skulle det kunna göras mindre justeringar gällande 
deras rutiner för riskanalyser, ÄTA-hantering samt instruktionerna för dagböcker. 
Eftersom dessa områden ingår projektmodellen så bidrar skulle förbättring av dessa 
indirekt kunna bidra till en bättre projektmodell.  

 

6.2.1 Planering/Genomförande  

6.2.1.1 Rutiner för riskanalyser 
 

Då Eitechs mall och rutiner för hur de utför sin riskanalys är noggrant framtagen för att passa 
deras typer av projekt ansågs dessa inte vara i akut behov någon form av ändring. Då mallen 
endast räknar på procentuell kostnadsökning på budgeten som konsekvens så skulle ett tillägg 
kunna göras där kundnöjdheten också räknas med som en faktor till riskvärdet. Ett förslag 
kan vara att utföra en GAPanalys för att undersöka potentiella risker som kan leda till 
avvikelser i leveransen utav projektet. Avvikelser kan i sin tur leda till lägre kundnöjdhet och 
bristande förtroende i framtida samarbeten. Därför kan kundnöjdheten ses som en 
konsekvens värd att ha med i beräkningen för riskvärdet. För att lättare kunna förstå vad som 
är viktigt för kunden bör man identifiera basbehoven, de uttalande behoven samt de 
omedvetna behoven hos kunden för att sedan upprätta ett kano-diagram. Detta diagram kan 
göra det lättare för de som utför riskanalysen att upptäcka hur en risk kan påverka 
kundnöjdheten i längden. 

Vad som saknas i projektmodellen är klara rutiner och riktlinjer som beskriver när och hur 
utvärdering av en risk från riskanalysen hanteras. Genom att lägga till ett stycke i mallen för 
riskanalysen som ger tydliga instruktioner på hur ofta riskanalysen ska följas upp och 
förslagsvis lägga in analys av nya risker vid brytpunkterna i projektet, så skaps det en rutin 
som Eitech kan bygga vidare på.  

Ett annat förslag är att lägga till i företagets projektmodell en person som skall ansvara för 
regelbunden granskning av de identifierade riskerna. Förhoppningsvis skulle detta leda till ett 
tillvägagångsätt för god uppföljning av dessa risker. För att kunna göra detta bör det införas 
riskhanteringsarbete i samtliga projektfaser för att öka medvetenheten genom hela projektet.  

6.2.1.2 ÄTA/dagböcker 

 

Inom Eitech är det obligatoriskt för personalen som arbetar på byggarbetsplatserna att föra 
dagbok över vad de har gjort dag för dag. Dessa dagböcker kan användas som underlag då en 
konflikt mellan beställaren och Eitech uppstår angående betalning. Eitechs personal skriver 
sina dagböcker med stor varians trots att det finns instruktioner till hur den skall föras men 
inte vad den mer exakt skall innehålla.  

Därför skulle en uppdatering av dessa instruktioner för dagboken kunna vara nödvändig. Det 
skulle uppmana arbetarna att skriva en mer noggrann dagbok och ingen viktig information 
om arbetet uteblir. Med detaljrika och välskrivna dagböcker skulle det vara möjligt att lösa 
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konflikter angående priset, genom att då läsa mer exakt vad som har uträttats och hur mycket 
tid som spenderats på detta moment. Både beställaren och Eitech sparar pengar på att lösa en 
konflikt på egen hand utan att behöva blanda in advokater och i värsta fall ta fallet vidare till 
domstol. 

 

 

6.2.2 Avslut  

 
Förslagsvis behöver Eitech fastslå en mall som är gemensam för både projektledarna och 
ekonomiavdelningen för att undvika den extra tid och eventuella förvirringar för att stänga 
projekten. Mallen kan förslagsvis bestå av olika scenarion då det tillåtet att stänga projekten 
och när de bör vara fortsatt öppna. Detta för att ge en tydligare direktiv till projektledarna och 
ekonomiavdelningen.  

 

 

 

 

  

  
 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
 

Inhämtad information angående allt som rör Eitechs arbetssätt är till större del uppbyggd på 
information inhämtad från formella och informella intervjuer samt granskning av dokument 
från fullföljda projekt utförda av Eitech automation. Detta gav goda förutsättningar till en 
djupare förståelse för Eitechs arbetssätt då först kunde granska dokument som beskrev hur de 
arbetade och därifrån skapa en egen uppfattning. Efter att ha skapat en bild över hur Eitech 
lägger upp sina projekt kunde den bli förfinad genom intervjuer med projektledare som gav 
svar på delar som var svåra att tolka endast via ett dokument. 

Den teoretiska information som är insamlad till denna rapport är hämtade från källor i form 
av vetenskapliga artiklar och litteratur där större delen av litteraturen är studentlitteratur. 
Studentlitteratur anses som trovärdiga då dessa blivit godkända av för undervisning av 
skolverket. Utöver studentlitteraturen har det använts information från författare som har 
arbetat med att leda större projekt under deras karriärer för att sedan dela med sig av sina 
erfarenheter genom att skriva ned dessa i böcker. Eftersom vissa av använda källor är 
baserade på författarnas egna erfarenheter och inte i vetenskapliga studier kan de anses som 
trovärdiga men mindre valida och passar därför bättre som information att jämföra Eitechs 
projekt med snarare än att se som ren fakta.  

 

  



Error! Reference source not found. 

48 

7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.   

 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
 

Genom att ha studerat Eitechs projektmodell samt hur de har arbetat i projekt Delta och 
Gamma har en större förståelse angående hur projekt inom sektorn för automation kan läggas 
upp. En tydligare bild över hur projektarbeten generellt kan utföras har också inskaffats. 

Efter att ha undersökt vad orsakerna till Eitechs ojämna ekonomiska utfall kan bero på genom 
att granska företagets projektmodell bör det först och främst påpekas att Eitech följer en väl 
detaljerad och genomarbetad projektmodell. Trots detta identifierades två områden där det 
fanns plats för ytterligare tillägg som skulle kunna leda till mer framgångsrika framtida 
projekt, dessa områden rör Eitechs ÄTA arbeten samt deras riskanalys.   

Att ett ÄTA arbete tillkommer inom ett projekt bör inte ses som en motgång utan snarare som 
en möjlighet för att uppnå högre kundnöjdhet genom att tillfredsställa beställarens 
omedvetna behov. [16] Utöver högre kundnöjdhet skall Eitech också få korrekt betalt för det 
extra arbete som utförts. Det kan rekommenderas att Eitech bör vara extra tydliga vid 
förhandlingarna om ett ÄTA arbete. Detta för att göra det klart för beställaren att Eitech kan 
behöva lägga tid och resurser för att kunna avgöra om förfrågan är genomförbar. Alla 
kostnader som tillkommer denna undersökning skall beställaren stå för oavsett om ÄTA 
arbetet går att genomföra eller ej.  

Riskanalysen utfördes väl och vad som egentligen behövde tilläggas var strukturerade och 
inplanerade tillfällen tillägnade utvärdering och uppföljning av de analyserade riskerna. Detta 
för att kunna dokumentera tillämpade åtgärder och ta med sig dessa till liknande projekt. Att 
projektledarna genom egna erfarenheter minns hur olika risker kan tacklas fungerar, men om 
det finns nedskrivet i dokumentform är informationen om riskerna tillgänglig för större del av 
Eitechs anställda och projektledarna behöver inte försöka minnas hur de gjort i tidigare 
projekt. 

 

  

7.2 Vidare arbete eller forskning 
 

Rapporten har baserats på projekten delta och gamma. Detta har skapat ett behov av en viss 
avgränsning på arbetet. Så för vidare studier finns det möjligheter att fördjupa sig mer i olika 
delar. Något som skulle kunna ge en större säkerhet för arbetets resultat skulle vara att gå mer 
djupgående in på ekonomidelarna för projektet. Detta för att få en inblick från ett ekonomiskt 
perspektiv.  
Eitech hade redan förbestämt att undersökningen skulle grunda sig i delta och gamma. Det 
finns därför en möjlighet att vid vidare arbete undersöka andra projekt som Eitech har drivet 
igenom.  

Denna rapport ämnade endast att peka på förbättringsområden inom Eitechs projektmodell. 
Inget test eller implementering av dessa förbättringar utfördes. Skulle Eitech tycka att det kan 
vara värt att följa upp på något av det som har påpekats i rapporten så får Eitech göra detta på 
egen hand.  
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