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Sammanfattning 
Syftet med studien är att genom jämförelse av två projekts arbetsgång kunna analysera 

likheter och skillnader och undersöka om det finns ett samband mellan projektets arbetsgång 

och projektets framgång. Genom att intervjua projektledarna och kunderna i respektive 

projekt med avseende på genomförande och slutresultat kan man få fram ett svar på var i 

projektgången som problem uppstår. För att få en bakgrund till hur projekt genomförs 

teoretiskt så ha litteratur studerats. 

 

Definitionen av ett projekt är att ett projekt måste ha en bestämd, mätbar och klart avgränsad 

målsättning. Detta innebär att det måste klart gå att mäta om ett projekt nått sitt mål eller inte. 

Ett projekt skall också ha en klar och tydligt fastställd slutpunkt, där projektgruppen upplöses 

och projektet avslutas. 

 

I resultatet redovisas de båda projektens arbetsgångar, samt vad projektledarna och kunderna 

har för åsikter om respektive projekts genomförande och slutresultat. Det som framkom vid 

analys av både genomförandet och slutresultatet i Projekt A var att projektledaren är väldigt 

duktig på att planera och genomföra ett projekt men att denne behöver mer kunskap när denne 

ska genomföra behovsanalysen.  

 

Vid analys av Projekt B visade det sig att problemen uppstod i planeringsfasen. I denna fas 

måste projektledaren styra alla inblandade så att alla aktiviteter genomförs i tid. I detta fall var 

det leveranserna som blev försenade och orsakade försening av bygget. Detta hade kunnat 

undvikas om projektledaren varit mer organiserad och haft bättre kontakt med leverantörerna. 

 

Slutsatsen som man kan dra vid en jämförelse av Projekt A och B med den teoretiska 

projektgången är att i många fall oberoende av storleken på ett projekt så genomförs 

kundorderprojekt på samma sätt. Att slutresultatet påverkas av genomförandet är klart, men 

oftast så beror den negativa påverkan på att projektledaren har missförstått något eller att 

oklarheter har uppstått tidigt i projektet. De positiva påverkningarna vid genomförandet är att 

om man har en god struktur och planering som man är väl förtrogen med som projektledare så 

genomförs projektet lättare.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Efter genomförd utbildning på programmet Högskoleingenjör med inriktning Formgivning 

och tillverkning, trä, så är tanken att man ska kunna arbeta i företag som utvecklar, 

konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter till inredningssektorn. Man kan komma att 

jobba med t ex produktutveckling eller försäljningsledning. Utbildningen syftar till att ge 

kunskap att ta fram produkter och lösningar i inredningsprocessen.  

  

Studien som har genomförts var kopplad till ämnena projektledning och design som tidigare 

lästs i utbildningen. I samråd med ett inredningsföretag så har studien tagits fram. Företaget 

som har bistått med handledning har specialiserat sig på att inreda offentlig miljö. Till 

offentlig miljö räknas kontorslokaler, skolor, restauranger, hotell och liknande. 

 

Kontakt med företaget som studien har genomförts hos togs under vårterminen -06. Då 

genomfördes 10 veckors praktik på företaget. Efter genomförd praktik fanns möjligheten att 

även genomföra examensarbetet på företaget. Under praktiktiden uppkom det frågor och 

funderingar kring projektgångens struktur och uppbyggnad samt om detta var det bästa sättet 

att genomföra ett projekt av den typen företaget arbetar med.  

 

Dessa frågor lade grunden till denna studie som går ut på att undersöka och jämföra synen på 

genomförandet av ett projekt och hur detta kan mätas i framgång. Studien som har genomförts 

har jämfört och analyserat två projekts arbetsgång med varandra. Den har även jämfört dessa 

projekts arbetsgång med en teoretisk arbetsgång. De projekt som studerats är: 

 

 Projekt A: En restaurang som har renoverats och inretts. Projekt A  

 omsatte ca 130 000 kronor och ytan som skulle inredas var ca 110m2. 

 

Projekt B: Ett internationellt företag som har inrett ett nytt huvudkontor. 

Projektet omsatte ca 2,4 miljoner kronor och ytan som skulle i inredas var ca 

3000 m2 stor. 
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Genom att studera olika projekts arbetsgång kan man se skillnader och likheter mellan dem. 

Om man sedan analyserar dessa likheter och skillnader kan man få fram ett samband mellan 

projektets arbetsgång och projektets framgång. 

 
1.2 Syfte 
Det övergripande syftet var att genom jämförelse och analys av arbetsgången som företaget 

använder se om det finns ett samband mellan projektets arbetsgång och projektets framgång. 

Detta görs genom att jämföra projektledarens och kundens syn på projektgenomförandet och 

slutresultatet i två projekt som genomförts på samma företag.  

 
1.3 Avgränsningar 
Eftersom projektledning kan användas i nästan alla typer av företag så är ämnet väldigt stort. 

Det finns olika typer av projekt vilket gör att det är svårt att jämföra dem. Studien har 

begränsats till kundorderprojekt i inredningsbranschen och är grundad på två projekt ifrån 

samma företag. Viktiga beslutsdokument kommer bara omnämnas i texten och beskrivas på 

allmän nivå.  

 

Det är viktigt att påpeka att det är projektledarnas och kundernas subjektiva syn på 

genomförandet och slutresultatet som har studeras. Metodmässiga avgränsningar är att studien 

enbart baseras på intervjuer som har begränsats till projektledarna och kunderna i de projekt 

som studerats. Eftersom studien är begränsad till enbart ett företag och två projekt innebär det 

att de slutsatser som dras inte kan ses som generella för hela branschen. Studien är riktad 

enbart till det valda företaget. 

 
1.4 Problemformulering  
Hur ser projektgången ut i olika projekt? 

Påverkas projektgången av projektets storlek? 

Finns det något samband mellan ett projekts genomförande och dess slutresultat? 

Vilka faktorer påverkar projektet?  

Skiljer sig projektledarens och kundens uppfattning om projektgången? 

Finns det en generell teoretisk projektgång? 
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2 Introduktion till projekt 
I inredningsbranschen arbetar man ofta i så kallad projektform, då man oftast genomför ett 

inredningsprojekt endast en gång. Något som är typisk för branschen är att man arbetar med 

försäljning av produkter och att det ofta är detta som styr vilka kunder man har. Eftersom man 

i denna bransch anser att kunden är viktigast och det är denne man säljer till så benämns 

denna typ av projektform som företagen arbetar med som kundorderprojekt.   

 

Storleken och komplexiteten på projekten varierar mycket efter vilka kunder som det i studien 

aktuella företaget har. Arbetssättet beror även på hur länge projektledaren har arbetat då man 

ofta anlitar välkända projektledare för större projekt på grund av deras rutin.. Det som 

påverkar projektens genomförande och slutresultat är projektledarens personlighet och 

kompetens, vilka relationer som uppstår i projektet samt vilket arbetssätt projektledaren 

använder för att nå slutresultatet. 

 

Utvecklingen mot en lärande organisation gör att projektformen ändras för att möta kraven på 

flexibilitet och snabbhet. I allt fler företag och organisationer ser man idag att merparten av 

det traditionella arbetet börjar ske i projektform.  

 

2.1 Projekt och projektarbetsformen 
Generellt när man arbetar med projekt kan man säga att arbetsflödet i projekt varierar mycket 

mellan olika projekt, exempelvis mellan projekt i olika branscher. Oftast beror olikheterna i 

projektgången på skillnader mellan de ”tekniska” uppgifter som projekten ska lösa. Men trots 

detta kan man ändå se ett mönster av logiska projektsteg eller faser som ser likadana ut i alla 

projekt (Winkler, 2006).  

 

Det finns två typer av projektledning, traditionell och modern. Den traditionella innebär att 

projektet är strukturerat med en stor tyngdpunkt på planeringen av projektet. Den moderna 

däremot innebär att projektgången är mer flexibel och ändringar av projektets struktur kan 

göras under projektets gång (Berggren, Lindkvist, 2001).   

 

När man talar om ett projekt så finns det flera kriterier som måste uppfyllas för att det skall 

definieras som ett projekt. Ett projekt måste ha en bestämd, mätbar och klart avgränsad 
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målsättning. Detta innebär att det måste klart gå att mäta om ett projekt nått sitt mål eller inte. 

Ett projekt skall också ha en klar och tydligt fastställd slutpunkt, där projektgruppen upplöses 

och projektet avslutas. Ett projekt måste vara budgeterat på ett sätt så att man kan följa hur 

mycket av resurserna som har använts kontinuerligt. Man måste klart kunna mäta projektets 

kostnader vid dess slut. 

 

Projektorganisationen och dess bemanning skall vara klara och införstådda med sina 

arbetsuppgifter. Denna måste kunna förändras under projektets gång beroende på vilka 

kompetenser som krävs. Ett projekt bedrivs utanför den vanliga arbetsrutinen men det är 

fortfarande en del av organisationen (Winkler, 2006).  

 

En projektledare har inte alltid nytta av att kunna definiera vad som är ett projekt utan ibland 

kan det vara lättare att bedöma fördelar och nackdelar med att genomföra uppgiften i 

projektarbetsform. För att få en bild utav hur ett projekts karaktär är kan man ställa sig olika 

frågor. Detta gör det enklare att se möjligheter men också eventuella problem som kan uppstå 

i projektet.   

 

 Har projektet tydlig start och slutpunkt? 

 Ska projektet skapa förändringar eller resultat? 

 Kan man grunda det kommande projektets tillvägagångssätt på tidigare genomförda 

projekt? 

 Är projektet omfattande eller komplext? 

 Är projektet extra viktigt för verksamheten? 

 
2.1.1 Vad är ett framgångsrikt projekt och slutresultat? 
Ett framgångsrikt projekt kan definieras på olika sätt beroende på om man är kund eller 

projektledare. För projektledaren kan ett projekt definieras som framgångsrikt då det är 

lönsamt för företaget. Det kan även definieras som att kunden är nöjd med vad projektet har 

medfört för förändringar. En nöjd kund återkommer i regel med nya önskemål. Detta kan 

också vara framgång. 

 

För en kund kan definitionen vara något annorlunda. För att kunden ska uppleva att ett projekt 

är framgångsrikt så måste kunden i nästan alla fall vara nöjd med resultatet. Även om 
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resultatet inte motsvarar kundens ursprungliga förväntan kan kunden ändå vara nöjd med 

slutresultatet och projektet anses som lyckat. Det kan även vara så att kunden är nöjd med 

själva slutresultatet som projektet medförde men att denne ändå kanske inte är nöjd med hur 

projektledaren har arbetat i projektet. Vissa delar av projektet kan kunden ha upplevt inte gått 

tillräckligt fort eller det omvända. Beslutsprocessen kan ha gått för fort för kunden och 

kunden känner då att den inte har varit tillräckligt delaktig i projektets beslutssteg. Detta kan 

leda till att kunden känner att den inte fått tillräckligt med tid att ta reda på vad den egentligen 

ville ha utan har tvingats till förhastade beslut.  

 

För att ett projekt skall anses som lyckat så har projektledaren lyckats att leverera rätt 

slutresultat, i rätt tid, till rätt kostnad. Dessa tre delar benämns som projekttriangeln, se figur 1 

(Jansson, Ljung, 2004). 

 

 

                       Slutresultat 

 

 

 

 

 

               Tid                      Kostnad 

 

 
Figur 1. Visar projekttriangeln; slutresultat, tid och kostnad. 
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2.1.2 Projektstegen och genomförandet 
När man studerar projekt i alla branscher kan man se fyra tydliga faser som genomförs under 

ett projekt. Att faser uppstår på detta sätt i olika typer av projekt beror på att i nästan alla 

projekt så måste vissa beslut tas angående mål, tid och budget. För att kunna genomföra ett 

projekt måste man veta vad det är man vill få ut av projektet, mål. Man måste också veta hur 

lång tid det får lov att ta för projektmålet att uppnås, tid. Man måste då veta hur stor budget 

man har för att genomföra projektet på denna tid, budget. För att kunna genomföra hela 

projektet så blir det därmed naturligt med dessa fasindelningar, se figur 2. Utgångspunkten är 

att faserna följer affärsbesluten.  

 

Dessa fyra faser delas in i idéfas, förstudie, planeringsfas och genomförandefas. Den 

sistnämnda kan dessutom delas in i realisering, överlämning och avslut.  Det som avgör 

övergången från en fas till en annan är affärsbesluten. Det finns fyra generella affärsbeslut.  

 

 Affärsbeslut 1 innebär att man går från frågan Om projektet ska genomföras till frågan 

Hur det ska genomföras.  

 Affärsbeslut 2 innebär att man går från Planera projektet till Realisera projektet.  

 Affärsbeslut 3 innebär att man har realiserat det man har planerat och det är dags att 

överlämna projektet till kunden.   

 Affärsbeslut 4 innebär att projektet är bekräftat och nu kan man städa upp efter 

projektet (Jansson, Ljung, 2004) 

 

För-  
studie 

Planerings- 
fas 

 
Genomförandefas 

Realisering Överlämning Avslut 

Idéfas 

 
Figur 2. En modell som visar de olika faserna och etapperna i ett projekt. Affärsbesluten visas som 

trianglar i figuren ( Jansson, Ljung, 2004 & Winkler, 2006). 
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Idéfasen 

I idéfasen så ska idéer genereras och analyseras. I idéfasen görs en analys av; 

 

 styrkor och fördelar med visionen, förslaget, idén, företaget,  

 svagheter hos visionen, förslaget, idén, företaget  

 möjligheter i visionen, förslaget, idén, företaget och  

 tänkbara hot om visionen, förslaget, idén genomförs, eller i företagets situation 

 

Syftet med att göra denna typ av analys är att projektledaren ska vara väl insatt i vilka 

förutsättningar projektet har och vilken grund projektet ska byggas på. Man vill i Idéfasen få 

med alla intressenter och att de ska godkänna projektets genomförande. 

 

Förstudien 

I förstudien samlar man in det material som behövs för att man ska kunna besluta om 

projektet ska genomföras eller inte. Man kan säga att tre huvudaktiviteter genomförs under 

denna fas. Man utvärderar projektidén, man analyserar olika sätt att genomföra projektet och 

man sammanställer beslutsunderlaget. Beslutsunderlaget innehåller kundens krav och behov. 

Övergången från förstudie till planeringsfas sker när man går från ”om” till ”hur” dvs. när 

man passerar Affärsbeslut 1.  

 

Planeringsfasen 

I planeringsfasen planerar man hur man skall gå till väga under projektets gång.  Man 

förbereder även organisationen för att ett projekt ska genomföras. Detta innebär att en 

projektledare utses och ansvaret för projektet tilldelas denne. Har man tidigare gjort en 

förstudie finns det oftast redan en projektledare. Oftast handlar arbetet under planeringsfasen 

om att analysera projektets förutsättningar i detalj och att avgränsa det. Det handlar även om 

att skapa de planer som behövs för att leda arbetet och att organisera själva projektet.  

 

Dessa planer och projektbeskrivningar som tas fram under planeringsfasen dokumenteras 

oftast i en projektspecifikation. I denna beskrivs mål och avgränsningar, tidplaner, budget och 

organisation. När projektbeställaren godkänner projektspecifikationen så har man tagit 

Affärsbeslut 2. Då övergår planeringsfasen i genomförandefasen. 
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Genomförandefasen 

I genomförandefasen skapar man projektresultatet, lämnar över det för användning och 

förvaltning och avslutar projektet. Som sades tidigare så kan man dela in genomförandefasen i 

tre etapper; realisering, överlämning och avslut. 

 
Realiseringsetappen 

Syftet med realiseringsetappen är att skapa projektresultatet och att tillgodose 

kravspecifikationen. Detta så att ansvaret för förvaltning kan ges till de interna mottagarna 

och till kunden. De aktiviteter som görs i realiseringsetappen är kommunikation med 

utomstående intressenter, beställningar, tillverkning och installation av inredning samt att man 

anpassar projektplanerna då de kan ändras på grund av nya krav och förväntningar.  

 

Överlämningsetappen 

Syftet med överlämningsetappen är att ge ansvaret till de interna mottagarna och kunden 

avseende förvaltning av projektresultatet, så att projektet kan avslutas. I detta skede är inte 

överlämningen avslutad förrän de interna mottagarna och kunden har accepterat att ta över det 

fortsatta ansvaret för projektresultatet. När det kommer till kundorderprojekt förutsätter detta 

steg att kunden har accepterat leveransen. När projektresultatet är accepterat så kan 

projektavslut ske.  

 

Avslutsetappen 

Syftet med avslutsetappen är att ”städa upp” efter projektet. Det är många gånger svårt att helt 

avsluta ett projekt då man skulle kunna komplettera eller förbättra vissa delar i projektet. Det 

finns nästan alltid detaljer i ett projekt som skulle kunna bli bättre. Det är då viktigt att 

projektledaren och projektbeställaren gemensamt kan komma fram till en punkt där båda 

parterna känner sig nöjda. När detta är gjort kan man avsluta projektet genom att 

sammanställa och utvärdera erfarenheterna från projektet i en rapport. Genom att skapa en 

rapport tvingas projektdeltagarna att systematiskt gå igenom projektets händelseförlopp och 

utvärdera det som skett. Det ger en bra överblick på projektgången och samtidigt bidrar detta 

till deltagarnas egen lärprocess. (Jansson, Ljung, 2004) 
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3 Företagspresentation 
De som arbetar med inredningsprojektering har ofta en bred kunskap inom försäljning och 

inredning. De skapar inte bara praktiska miljöer med inredning, utan de ska dessutom kunna 

ge rummet ett speciellt intryck. Några av dessa intryck kan vara material, färg, struktur, ljus 

och känsla. De arbetar ofta med ett företag som uppdragsgivare vilket även är användaren av 

inredningen (Eiserman, Zimmerman, 2003). 

 
3.1 Presentation av det studerade företaget 
Det företag som har använts som referens i denna studie är ett inredningsföretag som har 

specialiserat sig på offentlig miljö. Företaget grundades 1964 och har i dagsläget tre anställda 

projektledare. År 2006 omsatte företaget dryga 10 miljoner kronor. 

 

Företagets affärsidé är att sälja hela konceptet med inredning av offentlig miljö. Detta innebär 

att företagets mål är att ge kunden ett nyckelfärdig projekt som är klart att användas.  

Detta i sin tur innebär att företaget gör allt inom väggarna t.ex. golv, gardiner ,belysning, 

mattor, möbler och växter.  

 

Anledningen till att kunderna anlitar ett inredningsföretag är att de vill använda företagets 

kompetens inom området. Företaget har specialiserat sig och har arbetat med denna typ av 

projekt länge och anses vara kunniga inom sitt område. Kunden kan då känna att genom att 

anlita företaget kunna få projektet att bli ännu bättre än om man hade genomfört projektet 

utan ett specialiserat företag.  

 

Företaget står för hela planeringen och genomförandet av projektet. De tar kontakt med de 

branschfolk som behövs för att inreda lokalen och de gör ritningar till kunden för att visa hur 

resultatet blir. De sköter hela projektet från start till mål vad det gäller att inreda hela lokalen. 

Allt ifrån vilken inredning som skall användas, till vilka gardiner och växter kunden vill ha.  

Detta kan vara skönt för kunden då den kanske känner att den har för lite tid att själv kontakta 

leverantörer, arkitekter, målare med flera. En annan fördel med att använda ett specialiserat 

företag är att kunden kan vilja ha ett bollplank att diskutera sina idéer med för att tillsammans 

komma fram till den bästa lösningen för lokalen.  
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På företaget är tre personer anställda som inredningssäljare. Deras funktion är att är att sälja 

inredningar till offentlig miljö. De största kundgrupperna är skolor, restauranger och hotell. I 

arbetsuppgifterna ingår allt från kundservice, beställningar, fakturor, CAD-ritningar till att 

vara monteringsansvarig. Inredningssäljarna arbetar med hela projektkedjan från start till mål. 

Det innebär att en säljare är den som inleder, håller i och avslutar ett projekt.  

 

3.2 Kundorderprojekt i inredningsbranschen 
Den typ av projekt som det granskade företaget arbetar med i inredningsbranschen kallas 

kundorderprojekt, vilka är kopplade till leverans- och säljprocesserna i företaget. I denna typ 

av projekt används ofta standardiserade modeller för arbetet i projekten. Dessa modeller 

beskriver bland annat de viktigaste arbetsstegen, vilka styrande dokument som används samt 

vilka viktiga beslutspunkter som finns. 

 

När man genomför ett projekt så kommer man förr eller senare till en punkt som kallas den 

kritiska punkten. Det är den punkt i projektet då man inte längre kan vända om. Det beslut 

som tas här är det tredje generella affärsbeslutet.  När det kommer till kundorderprojekt så 

uppstår denna punkt då beslutet tas att överlämna resultatet till kunden och kunden skall 

godkänna detta. I detta skede ligger beslutet i kundens händer och om kunden inte är nöjd och 

godkänner resultatet kan detta få flera konsekvenser för företaget t.ex. att kunden tappar 

förtroendet. Om det uppstår brister i ett kundorderprojekt så kan dessa lösas genom att kunden 

får en ekonomisk eller annan kompensation från företaget. 

 

I kundorderprojekt har man kunden som sin avgörande intressent.  Projektet kan inte avslutas 

förrän kunden har accepterat och godkänt avtalet. För att lyckas i sådana här typer av projekt 

är det viktigt att redan vid ett tidigt stadium i projektgången vara förberedd på överlämningen. 

Alla eventuella oklarheter i projektet måste vara diskuterade annars är det mycket vanligt att 

problem uppstår vid överlämningsfasen. 

 
I nästan alla projekt analyseras kraven på samma sätt. Det som skiljer projekten åt är 

innehållet och var tonvikten ska läggas. Detta beror till stor del på viken typ av projekt man 

arbetar med. När det kommer till kundorderprojekt finns det ett antal krav som hamnar i 

fokus. Exempelvis är leveranstidpunkt ett viktigt krav att ta hänsyn till. När man analyserar 
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kraven så konkretiserar man lämpliga krav på projektresultatet. Dessa krav används för att 

bidra till de effekter man önskar att projektet ska medföra.  

 

I företag där man arbetar med att leverera order till kund, dvs. när kundorderprojekt är det 

normala sättet att genomföra projekt på, betraktar man ofta själva beställningen som projektet.  

Projektet i sig är inte särskilt unikt då det är rutin för företaget att arbeta så. När det är så i ett 

företag är behovet av att formulera projektmål eller ett projektnamn inte så stort. I denna typ 

av projekt strävar man redan i ett tidigt stadium efter att komma nära ett lösningsförslag.  

(Jansson, Ljung, 2004)  

 

3.3 Beskrivning av Projekt A och B 
 
3.3.1 Projekt A 
Under våren 2006 fick Projektledare A kontakt med Kund A. Ägarna till restaurangen hade 

precis köpt den innan projektledaren kom in i bilden. Projektet som skulle genomföras visade 

sig vara en renovering av en restaurang. Renoveringen bestod i att riva den gamla inredningen 

helt och modernisera den nya restaurangen så att den passade i den miljö den låg. Gästerna 

som besöker restaurangen ska kunna komma direkt från stranden och äta lunch men även 

komma dit senare på kvällen och äta en finare middag.  

 

Tiden som projektet fick ta från start till mål var ca 3 månader. Kontakten med Kund A togs i 

februari och i april skulle projektet vara klart. Ytan som skulle inredas var ca 110m2. På denna 

yta skulle det få plats 80 matsalsplatser, en bar, en kallskänksdel samt en loungedel. Den 

budget som var tilldelad till projektet var ca 130 000 kronor. 

 
3.3.2 Projekt B 
Projekt B gick ut på att bygga ett helt nytt huvudkontor åt företaget. När man genomför ett 

projekt som är så stort som detta måste man ha tillgång till flera områdesspecialister för att 

alla områden ska täckas. Dessa kan t ex vara kunden, byggherrar, arkitekter, inredare, VVS-

montörer m.fl.  

 

Storleken på projektet var att byggnaden omfattade ca 3000 kvm. Byggnaden omfattar flera 

avdelningar bland annat VD: ns kontor, ekonomiavdelningen, marketingavdelningen och 
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inköpsavdelningen. På nedre plan skulle entréplanet vara. Det skulle även finnas 

konferensrum för större kundmöten. Man startade bygget 1999 och det tog de två åren man 

hade på sig att färdigställa huvudkontoret, dvs kontoret var klart och invigdes 1 april 2001. 

 

Utmärkande för Projekt B var att tidsramen för att genomföra projektet var större än vanligt, 2 

år. Som mest fick bygget ta 2 år för då var företaget tvungna att flytta in i nya kontorslokaler.  

Även budgeten var flytande då det inte fanns några riktiga begränsningar för vad projektet 

fick kosta.  
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4 Metodbeskrivning  
Genom att jämföra projektledarnas och kundernas syn på projektgången avseende 

genomförande och slutresultat kan man se vilka likheter/olikheter de har. När man sedan 

jämför dessa projektgångar med en redan känd teoretisk projektgång kan man få fram vilka 

faser i projektet som företaget kan utveckla ytterligare för att uppnå en optimal projektgång. 

 

De metoder som valts att användas för datainsamling är intervjuer med projektledarna och 

kunderna i Projekt A och B. Det gjordes även fältstudier där det studerades hur man genomför 

projekt och vilka steg som ingår i projektarbetsgången. Även litteraturstudier har använts för 

att kartlägga redan existerande kunskap inom området samt för att bygga upp en teoretisk 

referensram. 

 
4.1 Intervju 
Intervjuerna har genomförts genom personlig direktkontakt. Den typ av intervju som har 

använts har varit semi-strukturerad, dvs. att ämnesområdena har varit bestämda och frågorna 

har formulerats i efterhand. Frågorna tas upp när undersökaren anser att det är lämpligt med 

tanke på respondentens svar eller reaktion på tidigare ställd fråga. Intervjuerna har genomförts 

med en person och en undersökare. Svaren på frågorna har antecknats under tiden som 

intervjun har genomförts.  

 
Inledningsvis intervjuades projektledarna och nästa steg var att intervjua kunderna som var 

beställare av projekten. Dessa kallas för Kund A och Kund B. Intervjun delades upp i olika 

kategorier på frågor. Dessa var frågor om: 

 

 Projektgång 

 Kundkontakt 

 Kundservice 

 Företaget 

 

Att intervjun delades in i olika frågekategorier var för att få en bild av vart i projektgångens 

faser som det uppstår problem/ineffektivitet. Intervjuns syfte var att få en helhetsbild på 
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projektgången i projekten samt hur projektledarna upplever genomförandet och slutresultatet i 

respektive projekt. 

 

Intervjufrågorna är desamma för Projektledare A och Projektledare B. Syftet med att ställa 

samma frågor är att svarsmaterialet ska kunna jämföras. Genom att intervjua dem får man en 

bild av den projektgång de har använt i sitt projekt. Efter att Projektledare A och B intervjuats 

gjordes även en intervju med kunderna i Projekt A och B. Kundintervjuerna gjordes för att få 

kundernas perspektiv på genomförandet och slutresultatet i projektet.  Denna intervju 

genomfördes också med de båda projektledarna då studien går ut på att jämföra och analysera 

de svar som ges i fråga om genomförande och slutresultat.  

 

Arbetsgångarna i de båda projekten jämfördes sedan med varandra för att kunna se 

likheter/skillnader mellan dem. Efter att de har jämförts med varandra jämfördes de med en 

teoretisk projektledningsgång. Denna finns beskriven tidigare i kapitel 2.  

 

Efter genomförda intervjuer sammanställdes resultatet i en matris. I denna matris redovisas 

skillnader/likheter mellan projektgångarna i projekten samt skillnader och likheter mellan 

projektgångarna och den teoretiska projektgången. Utifrån resultatet har sedan en diskussion 

utförts för att man skall kunna dra ett antal slutsatser angående sambandet mellan 

projektgången och projektets framgång. 

 
4.2 Litteratur 
För att ta reda på en teoretisk projektgång användes litteratur. Den litteratur som har använts 

till denna studie är boken Projektledningsmetodik. Även föreläsningsmaterial som har 

tilldelats under kursen Projektledning har använts.  
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5 Empiri  
Empirin innefattar två separata fallstudier hos samma inredningsföretag. I detta kapitel 

redovisas resultat av projektgången för Projekt A och B, samt projektledarnas och kundernas 

åsikter om genomförandet och slutresultatet. De två projekten skiljer sig åt med avseende på 

projektledarens erfarenhet, projektets omfattning och svårighetsgrad. 

 
5.1 Projektgången, Projekt A 
Under intervjun med Projektledare A framkom det att Projekt A indelats i olika faser. Dessa 

faser kunde sedan delas in i olika aktiviteter som genomfördes under projektet. Dessa 

aktiviteter var kundkontakt, behovsanalys, ritningsfas, slutligt underlag, offert, beställning, 

leverans, montering, kompletterande beställningar, uppföljning och avslut. För att 

åskådliggöra hur projektgången hos Projekt A ser ut visas den nedan, se figur 3. 

 

Kundkontakt 
Behovsanalys 

Ritningsfas 
Slutgiltigt underlag Realisering 

Överlämning 

Avslut

Beställning 
Leverans 
Montering 

Kompletterande beställningar 
Uppföljning 

Avslut 

Förstudien Planeringsfasen Genomförandefasen 

      

       
Figur 3. Visar hur projektstegen i Projekt A är uppdelad i faser, etapper och aktiviteter. 

 

5.1.1 Fas 1: Idéfasen 
Idéfasen saknas i genomförandet av Projekt A då Projektledare A inte anlitandes förrän i  

Fas 2: Förstudien. 
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5.1.2 Fas 2: Förstudien  
 
5.1.2.1 Kundkontakt 

Projektledare A fick kontakt med Kund A via en tredje person och fick på så sätt reda på att 

de nyligen hade tagit över en restaurang. Kunden var intresserad av att inreda restaurangen 

samt göra en större renovering men de var inte säkra på att inredningen skulle göras innan 

restaurangen hade sin premiär, då det var deras första egenägda restaurang de startat. Kunden 

ville egentligen se om de hade ett vinnande koncept och att rörelsen gick bra innan de satsade 

pengar på ny inredning mm.  

 

Ett första kundmöte bestämdes för att projektledaren skulle kunna få en bild av hur kunden 

tänkte och vad de ville få ut av renoveringen och inredningen. Kundmötet bestämdes till en 

vecka efter det att projektledaren först kontaktat kunden via telefon. 

 

Under den vecka som gick innan kundmötet samlade projektledaren ihop material att ta med 

ut till kund. Materialet för just detta projekt var broschyrer från olika möbelföretag som kunde 

vara aktuella. Projektledaren gjorde en egen behovsanalys av vad kunden hade sagt för att 

kunna fastställa vilken typ av broschyrer/material han skulle ha med sig ut på första 

kundmötet. Efter en vecka så träffade projektledaren kunden ute på plats på restaurangen.  

 

5.1.2.2 Behovsanalys 
Med sig ut på plats hade projektledaren broschyrer som han hade sett ut skulle passa kundens 

önskemål. Kunden fick titta igenom broschyrerna och visa vad för möbler/inredning som var 

intressanta att använda i projektet. Vid det första mötet gjordes en behovsanalys. 

Projektledaren tar reda på vad för möbler de behöver till restaurangen. Hur skall inredningen 

se ut? Viket material? Stål, trä, plast osv. Hur många platser skall restaurangen ha? Vilken 

kundkrets skall man rikta sig till? Vilken målsättning har man med att byta inredning? Vilken 

image vill man sända ut att företaget har? Vilken känsla ska den färdiga miljön ge och 

liknande frågor. 

 

I restaurangen skulle det också göras en lounge som går i färgerna grått och orange. Orange är 

kundens färg på sin logga så de vill ta upp detta inne i lokalen. Efter kundbesöket så bestäms 

det vilka produkter de skall använda i inredningen. Efter att detta var gjort så sammanställdes 
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behovsanalysen. För att kort beskriva vad som sammanställdes i behovsanalysen så var det 

antalet sittplatser som skulle finnas i matsalsdelen, vilka färger som restaurangen skulle gå i 

samt vilka material som skulle användas i inredningen. 

 
5.1.3 Fas 3: Planeringsfasen 
 

5.1.3.1 Ritningsfas 
Efter kundmötet börjar arbetet med projektet på allvar. Projektledaren sammanställer det 

material han har fått med sig om kundens önskemål. Efter det att projektledaren vet vad 

kunden är ute efter så kan han börja rita upp en skalenlig ritning där lokalen och inredningen 

presenteras i 2D uppifrån. Skalan som ritningen görs i är oftast 1:50. Efter det att ritningen är 

gjord skickas denna oftast via e-mail till kunden. 

 
5.1.3.2 Slutligt underlag 

Efter ca 3 veckor höll projektledaren i det sista kundmötet, beslutsmötet. Detta hölls i 

företagets lokaler. Vid detta möte gick man igenom hela det sortiment av produkter som man 

valt. Man pratade färg, formspråk, stil och liknande för att veta att kunden får precis det den 

vill ha. Man diskuterade betalningssätt, leveranstid, montering osv. Man gick även igenom 

om det fanns några frågor inför beställning eller om man ville göra några förändringar. 

Vid mötet godkändes sedan ritningarna och offerten och man gjorde sedan beställningen.  

Efter det sista kundmötet gick projektledaren igenom vad som skulle beställas och från vilken 

leverantör man skulle beställa produkterna ifrån. 

 

5.1.3.3 Offert 

Efter det att alla produkter som ska användas i inredningen var godkända gjordes en offert. I 

denna visas en specificerad räkning hur mycket det kommer att kosta att beställa dessa varor. 

Denna ges till kund för att kunden ska få ett begrepp om vad det kostar. Offerten skickades 

sedan ut via e-mail till kunden så att de kan diskutera förslaget. 

 
5.1.4 Fas 4: Genomförandefasen 
När offerten är godkänd tas beslutet om att beställa inredningen. Vid det beslutet går 

Planeringsfasen över i Genomförandefasen. 

 



Vad är projektframgång – och vilka faktorer påverkar denna? Ki Karlsson  
Institutionen för Teknik och Design  Våren 2007 

 
 

 
  25

 
 

5.1.4.1 Realiseringsetappen 
 
Beställning 

I Projekt A använde man sig av 5 leverantörer. SVEA, Åsljunga snickeri, Johansson Design, 

Holm rostfria samt Direktlaminat. Nästan alla beställningar gjordes via e-mail utom den till 

Åsljunga snickeri då man skickade beställningen över fax. Detta för att man även skickade 

med en ritning som var specialritad för kunden till dennes bardisk och kallskänksbänk. 

 

Leverans  

Efter det att beställningen är gjord läggs projektet delvis på is. Man inväntar leverantörernas 

ordererkännande.  Vid denna tidpunkt arbetar man inte så mycket med projektet. Det blir en 

del samtal för att kolla av vart man är i leveranstid och för att kolla hur det går för kunden.  

När Projektledare A sedan får ordererkännandet meddelas kunden detta via e-mail eller 

telefon. Kunden får då reda på när de olika leveranserna kommer och vart de kommer att 

levereras.  

 
Montering 

I detta projekt så skötte kunden monteringen av inredningen själv. Detta kom projektledaren 

och kunden överens om vid beställning. 

 
5.1.4.2 Överlämningsetappen 

 

Kompletteringsbeställningar 
Oftast har kunden efter leverans kommit på att man saknar en del produkter eller inredning. I 

detta fall ville kunden ha en ny TV och blev rekommenderad av projektledaren att titta på  

TV:n ifrån Doma. Så det blev en kompletteringsbeställning. I detta fall förmedlade 

projektledaren kontakten med återförsäljaren av TV- apparaterna. 

 

Uppföljning 

Efter det att alla leveranser var gjorda så åkte projektledaren ut till restaurangen för att göra en 

uppföljning på plats. Han tittade på hur produkterna såg ut och kunde kontrollera 

transportskador mm. Detta sker dagarna innan restaurangen ska ha invigning och nästan alla 
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produkterna är färdigmonterade. Vid denna uppföljning får projektledaren besked om att allt 

har flutit på bra och att inga reklamationer på produkter behöver göras. Allt i projektets senare 

del från beställning till montering har gått bra. Kunden är mycket nöjd med allting. 

 

5.1.4.3 Avslutsetappen 

 

Avslut 

Projektavslut var när invigningen hölls. Då kände projektledaren att allt för denna gång var 

färdigt. Kunden har han kvar och han har fortsatt att inreda deras lilla uteservering på 

framsidan. Den stod klar sommaren 2006. I januari 2007 påbörjas sista delen med 

restaurangen, den stora uteserveringen på baksidan av restaurangen. 
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5.2 Projekt A, åsikter om genomförandet 
För att få en realistisk jämförbar bild så intervjuades Projektledare A och Kund A ytterligare 

en gång där frågor ställdes om genomförande och slutresultat.  

 
5.2.1 Projektledare A 
Efter genomförd intervju framkom det att Projektledare A graderade genomförandet av 

Projekt A till 9 poäng av 10, se figur 4. 
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Figur 4: Visar hur Projektledare A har graderat genomförandet av projektet. 

 

För att projektet skulle få 10 poäng i genomförandet så skulle projektledaren vilja att det fanns 

fler provmöbler så att kunden skulle få se och prova möblerna i sin rätta miljö. Det hade 

underlättat när sedan inredningen skulle väljas då kunden lättare kan avgöra om möblerna är 

rätt eller ej i fråga om stil och slitstyrka. 

 

Det som projektledaren var mest nöjd med i fråga om genomförandet var att samarbetet och 

kommunikationen mellan kund och projektledare fungerat mycket bra. Det som 

projektledaren upplevde som minst lyckat var de egna misstagen som gjordes under projektets 

gång. Dessa misstag var mätfel som medförde att några bordskivor var felaktiga samt att det 

ej fanns provstolar att visa upp för kund. Det som projektledaren upplevde gjorde projektets 

genomförande så lyckat var att kunden var väldigt tillmötesgående vilket gjorde att 

samarbetet mellan dem fungerade bra. Sin egen kunskap om inredning och design kände 

projektledaren var en viktig del i att genomförandet blev bra. Att sedan företaget som denne 

arbetar på har ett bra sortiment av möbler och inredning gjorde att kunden fick stor valfrihet. 

Förtroendet som visades för projektledaren av kunden var också en bidragande orsak till att 

genomförandet gick så bra. Den tillgänglighet och kunskap som företaget erbjuder bidrar 

också till ett bra genomförande. 
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5.2.2 Kund A 
I intervju med Kund A framkom det att det inte upplevdes några problem med 

genomförandet. När kunden skulle gradera genomförandet så valdes 10 poäng, det högsta 

man kan uppnå, se figur 5. 

 

Här var kunden 100 % nöjd med hur Projekt A har genomförts. Kunden tyckte att alla steg i 

projektet har flutit på bra. Denne hade inget negativt att säga om själva genomförandet av 

projektet och var väldigt nöjd med hur projektledaren hade arbetat tillsammans med kunden. 

Tidsmässigt har projektet flutit på bra. Inga oklarheter i fråga om behov, ritningar leveranser, 

montering mm. 

 

 
 

 
  28

 
 

 
0 10 5 

 
 
Figur 5. Visar hur Kund A har graderat genomförandet av projektet. 

 

Det som upplevdes som mest lyckat med genomförandet var att samarbetet med 

projektledaren fungerade bra. När de lärde känna varandra och såg hur de fungerade som 

individer tyckte kunden att det var lättare att följa och förstå idéer, ritningar, tankegångar mm 

som projektledaren presenterade. Mycket av nöjdheten berodde på att projektledaren gjorde 

en grundlig behovsanalys tillsammans med kunden. På så sätt så uppstod inga missförstånd 

och arbetet flöt på bra. Kunden upplevde att det inte fanns något som denne kan vara missnöjd 

med. Genom hela projektet har genomförandet fungerat bra och det har inte uppstått några 

oklarheter. 

 

Framför allt berodde succén i genomförandet på att projektledaren var väl påläst på hur man 

arbetar i projekt. Denna typ av projekt har projektledaren genomfört många gånger tidigare 

och det har på så sätt blivit rutin i genomförandet. Projektledaren har även lyckats med att 

kommunicera på ett väl fungerande sätt med kunden vilket har medfört att inga missförstånd 

eller oklarheter har dykt upp. 
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5.3 Projekt A, åsikter om slutresultatet  
 
5.3.1 Projektledare A 
När intervjun gjordes framkom det att Projektledare A tyckte att slutresultatet var värt 9 

poäng av 10, se figur 6. 
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Figur 6. Visar hur Projektledare A har graderat slutresultatet av projektet. 

 

Det som skulle få slutresultatet att bli 10 poäng skulle vara att byta material på pallarna i 

loungen. Det material som används idag är ett möbeltyg som är slitstarkt men som är lite 

känsligt för fläckar. Eftersom många av gästerna spiller ut sin dryck i loungen så har tyget 

blivit smutsigt. Det hade varit mer praktiskt att använda tex läder på pallarna då det materialet 

är mycket lättare att hålla rent. 

 

Det som projektledaren upplevde som mest lyckat i slutresultatet var de specialbeställda 

barskivorna. De gjordes helt efter ritningar och önskemål ifrån Kund A och ett snickeri har 

handgjort dessa. Det som gjorde att barskivorna blev så bra var att man anlitade ett bra 

snickeri samt att ritningarna och underlaget var så detaljerade så att det inte blev några 

misstag. Det som blev minst lyckat var tyget på pallarna som nämndes tidigare och att några 

bordskivor hade mätts fel. Det som bidrog till att detta hände var att projektledaren upplevde 

att han var okunnig inom just restaurangmiljön och vilka krav som ställs på inredningen. 

Det som projektledaren tycker har bidragit mest till att slutresultatet blev så bra var att han 

direkt fick klara direktiv av kunden. Dessa var krav och direktiv som vilken färg väggarna i 

lokalen skulle ha och hur golvet såg ut. Kund A hade också ganska klart för sig hur han ville 

renovera restaurangen och hade ritningar på detta. Alla ändringar som gjordes uppdaterades 

direkt via telefon så att projektledaren fick reda på vad som gjordes. Kundens egenintresse i 

projektet har också bidragit mycket då man har kunnat diskutera idéer och kunnat ifrågasätta 

vad som skulle användas.  
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5.3.2 Kund A 
När frågan ställdes om vad Kund A tyckte om slutresultatet framkom det att slutresultatet 

bedömdes till 9 poäng, se figur 7. 
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Figur 7. Visar hur Kund A har graderat slutresultatet av projektet.  

 
Kunden känner att det som skulle krävas för att projekt skulle få 10 poäng i slutresultat är att 

man tillsammans satt sig ner och tänkt igenom vilken inredning man ville ha och hur länge 

som den skulle hålla.  

 

Mest lyckat upplevs matsalsdelen i restaurangen. Det som kunden upplever mest lyckat med 

projektet är helheten och hur allt i restaurangen följer en röd tråd i fråga om materialval, 

inredning, ljus och detaljer. Kunden känner att man tänkt på nästan allt. Det som har bidragit 

mest till att kunden känner att slutresultatet har blivit lyckat är projektledarens kännedom och 

kunskap inom området. Det har bidragit enormt till att projektet blivit så lyckat. 

 

Minst lyckat i slutresultatet tyckte kunden att materialvalet på stolarna och barskivorna var. 

När det kommer till stolarna så känner kunden att de inte är riktigt lämpliga för den miljö de 

är placerade i, dvs. i en restaurang. Detta beror på att de valt ekstolar och dessa repas när 

gästerna sitter på dem. De hade velat ha en stol som var mer slittålig än den de har valt nu. 

Den stolstyp som används nu har en snygg design men är inte så praktisk ur 

hållbarhetssynpunkt. Den varar inte i flera år som det var tänkt. Barskivorna hade de gärna 

sett att de valt i granit eller marmor i stället för ek då de hade haft snyggare skarvar än vad 

ekskivorna har samt att de hade varit mer slitstarka.  
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Orsaken till att slutresultatet blev så bra som det blev tror kunden beror på att Projektledare A 

har en god kännedom om arbetssättet samt en god kunskap om inredning, design och 

liknande. En annan sak som påverkar är att kunden kände fullt förtroende för projektledaren 

och hans arbetssätt. Även kommunikationen har fungerat bra och kunden kände att det var 

”raka puckar” från första början. Det uppstod inga missförstånd mellan projektledaren och 

kunden vilket medförde att allt i projektet flöt på bra. Även leveranser och montering 

fungerade bra och det uppstod inga förseningar eller leveransskador. 
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5.4 Projektgången, Projekt B 
Under intervju med Projektledare B framkom det att projektgången i Projekt B ser ut så här, 

se figur 8. Här ser vi att Genomförandefasen startas under tiden som Planeringsfasen pågår. 

De går in i varandra och genomförs gemensamt i slutet av Planeringsfasen. 

Planeringsfasen

Genomförandefasen 

Avslut 

Överlämning 

Realisering 

Ritningsfas 
Offert 

Kundkontakt 
Behovsanalys

Beställning 
Leverans 
Montering 

Kompletterande beställningar 
Uppföljning 

Avslut 

Idéfasen Förstudien

 
Figur 8. Visar hur projektstegen i Projekt B är uppdelad i faser, etapper och aktiviteter. 

 
5.4.1 Fas 1: Idéfasen 
Projektledaren anlitades i ett tidigt stadium i projektet då denne tidigare har genomfört projekt 

åt samma kund. I idéfasen gick de igenom vilka idéer som kunden hade med att bygga det nya 

huvudkontoret. Dessa idéer analyserades sedan av projektgruppen som var tillsatt för att man 

skulle kunna genomföra projektet så att slutresultatet blev det kunden hade tänkt sig. 

 

5.4.2 Fas 2: Förstudien  
 

5.4.2.1 Kundkontakt 

Eftersom kundkontakt redan var gjord och projektledaren kände kunden väl sedan tidigare så 

anlitades projektledaren redan när planeringen till bygget gjordes. I och med att 

projektledaren var med från början så blev ingången i projektet annorlunda.  
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I praktiken gjorde projektledaren nästan inga förberedelser inför kundmötet då han redan 

kände till kunden väl på grund av 30 års samarbete med kunden. De enda förberedelserna han 

gjorde var att ta fram de aktuella broschyrerna för den inredning som kunden kunde tänkas 

vilja titta på. 

 

5.4.2.2 Behovsanalys  

Projektledaren fick information om hur många avdelningar som man planerade att bygga samt 

hur många som skulle sitta på varje avdelning. Detta gjorde att projektledaren fick en 

överblick av hur många som skulle rymmas på en viss yta. Därefter bestämdes det hur 

personalen skulle sitta i förhållande till varandra och antalet arbetsplatser som skulle finnas. 

Efter det att projektledaren planerat var alla arbetsplatserna skulle vara så kunde man se hur 

mycket yta som krävdes till varje avdelning och slutligen hur hela byggnaden skulle se ut. 

 

5.4.3 Fas 3: Planeringsfasen 
 

5.4.3.1 Ritningsfas  

Underlaget som erhölls av behovsanalysen användes sedan för att kunna göra ritningarna på 

kontorskomplexen. När ritningarna var klara skickades dessa till kunden för att se att de inte 

innehöll några missförstånd. När ritningarna sedan var godkända skickade projektledaren sina 

ritningar på inredningen hur kontorskomplexen/avdelningarna skulle se ut till byggherren. Då 

kunde byggherren och arkitekten tillsammans med projektledaren göra ritningar på hur själva 

byggnaden skulle se ut. Väggar och fönster placerades i förhållande till arbetsplatserna.  

För att lättare förstå hur processen gick till kan man sammanfatta den enligt följande. Man 

ritade först in inredningen som skulle finnas på avdelningarna. Sedan ritades byggnaden runt 

inredningarna för att maximera utnyttjandet av golvytan. När detta var gjort så skickades 

ritningarna till telebolaget som skulle installera eluttag mm. Efter detta installerades även 

belysningen efter vart inredningen skulle stå. 

 

5.4.3.2 Slutligt underlag  

Nästan alla produkter som skulle användas till inredningen specialbeställdes. Detta för att de 

skulle passa exakt till den övriga inredningen. Underlaget bestämdes efterhand som man såg 

vad för behov man hade på företaget.  
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5.4.3.3 Offert 

Offerterna skickades också ut efterhand som de blev klara. Man samlade ihop flera offerter 

och slog samman dem till en enda. När offerten var godkänd kunde man gå vidare till 

beställning. 

 
5.4.4 Fas 4: Genomförandefasen 
 

5.4.4.1 Realiseringsetappen 

 

Beställning  

När offerterna och ritningarna på inredningen var godkända skickades ritningarna till 

snickeriet då nästan all inredning var specialbeställd. Detta gjordes för att snickeriet skulle 

beräkna hur mycket produktionstid som skulle gå åt för att producera alla beställningar när 

detta steg skulle sättas igång. Produktionstiden beställdes sedan av Inredningsföretaget till en 

viss tid då beställningar skulle vara klara. Detta görs för att kunden ska kunna få varorna i tid 

till montering. Efter detta bestäms leveransveckorna på beställningarna. 

 

Leverans  

I detta projekt levererar snickeriet direkt till kunden. På plats vid leverans finns alltid någon 

från Inredningsföretaget för att ta emot beställningen. Detta för att de som levererar inte vet 

vart allt ska och man hjälper då till att se till att allt hamnar och monteras vart det ska.  

 

Montering  

I detta fall stod Inredningsföretaget för monteringen av nästan alla beställningarna. 

Inredningsföretaget hyr in monteringsfirmor för ett sådant här stort jobb. I detta fall skulle 

3000 m2 inredas så det krävdes en del folk för att genomföra detta. Själva monteringen hos 

kunden tog ca 1 arbetsvecka. 
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5.4.4.2 Överlämningsetappen 

 

Kompletteringsbeställningar  

Efter genomförd montering så var det dags att inreda med gardiner, mattor, växter och 

liknande. När detta var gjort kunde personalen flytta in. Ungefär en vecka efter att personalen 

flyttat in på sina platser så åkte projektledaren ut till dem för att se om de hade några 

kompletteringsbeställningar.  

 

Uppföljning  

I Projekt B gjordes ingen ordentlig uppföljning 

 

5.4.4.3 Avslutsetappen 

 

Avslut 

Huvudkontoret stod klart våren 2001. Vid invigningen 1 april ansågs projektet vara avslutat 

då all väsentlig inredning var på plats.  
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5.5 Projekt B, åsikter om genomförandet  
För att få en realistisk jämförbar bild så intervjuades Projektledare B och Kund B ytterligare 

en gång där frågor ställdes om genomförande och slutresultat.  

 
5.5.1 Projektledare B 
Vid intervjun framkom det att Projektledare B tyckte att genomförandet skulle graderas  

till 10 poäng, se figur 9. 
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Figur 9. Visar hur Projektledare B har graderat slutresultatet av projektet. 

 

Projektledaren tycker att det genomförande som har gjorts har varit den optimala lösningen 

för att kunna utnyttja ytan på bästa sätt. Genom att grunda byggnadens ritning på ritningar hur 

inredningen skulle placeras så har man optimerat den yta som används för varje arbetsplats. 

Man har även sparat mycket tid och pengar på att börja i den änden för byggnaden blev inte 

större än vad den behövde vara. Man har noga planerat hur byggnaden skulle se ut och man 

har placerat fönster efter hur inredningen och arbetsplatserna inne i byggnaden är placerade. 

Storleken på alla kontor har blivit optimal då man har beräknat hur stort utrymme varje 

arbetsplats behöver. 

 

Det mest lyckade med genomförandet var att man fick vara med så tidigt i starten. I vanliga 

fall anlitas en inredningsfirma efter det att bygget är gjort och då måste man anpassa 

arbetsplatserna till var eluttag, belysning och fönster sitter. I detta fall kunde man istället 

bestämma hur arbetsplatserna skulle se ut och efter det planera var uttag, belysning, fönster 

mm skulle placeras. Arbetssättet underlättar för alla som arbetar med projektet då allt planeras 

innan det genomförs. Detta ger tillfälle att ändra placeringen då alla kan vara med och hjälpa 

till vid planeringen och på så sätt påverka hur arbetsplatserna ska planeras.  
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Projektledaren tycker att det inte har uppstått något som inte har blivit bra i fråga om 

genomförandet. Allt har flutit på bra i projektet då kommunikationen mellan alla berörda i 

projektet har fungerad till belåtenhet. 

 

Det som har varit den största bidragande delen till att genomförandet har blivit så bra är att 

kunden också har fungerat som projektansvarig. Detta har gjort att han har varit delaktig i 

både behovsanalysen och planeringen samt genomförandet av projektet. I och med att kunden 

hade den position som han hade så har kommunikationen mellan alla ansvariga för 

delprojekten också fungerat bra.  Det som också har påverkat framgången i genomförandet 

har varit projektledarens kunskap och branscherfarenhet. Att tidigare ha genomfört projekt av 

denna storlek har gett kunskap om hur det fungerar i så stora projekt och hur mycket som 

måste planeras. 

 

5.5.2 Kund B 
När frågan ställdes om hur Kund B upplevde genomförandet och hur det skulle graderas kom 

det fram att genomförandet graderades till 8 poäng av 10, se figur 10. 
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Figur 10. Visar hur Kund B har graderat genomförandet av projektet. 

 
Det som hade krävts för att genomförandet skulle få 10 poäng var att leveransen och 

kontakten med leverantörerna hade gått bättre. Det var problem med vissa leverantörer, att de 

inte höll vad de lovat. Leveranserna kom inte fram den vecka de skulle vilket medförde att 

byggtiden överskreds. 
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Mest lyckat var att man hade en bra projektledningsgrupp. Denna gjorde att kommunikationen 

flöt på bra och det blev få missförstånd. Projektledningsgruppen samordnade allt och gjorde 

att alla var med på vad som skulle genomföras i projektet samt när och hur detta skulle 

genomföras. 

 

Minst lyckat var alla smådetaljer som inte fungerade. I ett stort projekt är det lätt att vissa 

saker missas och påverkar i stor grad. Ett exempel var att leveranserna blev försenade på 

grund av att leverantörerna inte höll vad de lovade. 

 

Det som gjorde att genomförandet blev så bra som det blev var att man hade en bra 

projektledningsgrupp, ett bra arbetsteam, man hade bra kommunikation och samordning 

mellan projektledarna och underleverantörerna. Detta gjorde att genomförandet blev så lyckat 

som det blev. 
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5.6 Projekt B, åsikter om slutresultatet 
 
5.6.1 Projektledare B 
Efter genomförd intervju visade det sig att Projektledare B graderade slutresultatet till 10 

poäng, se figur 11. 
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Figur 11. Visar hur Projektledare B har graderat slutresultatet av projektet. 

 

Det som gör att slutresultatet får 10 poäng är sättet man har arbetat på. Genom att ha 

direktkontakt med Kund B så uppstår få missförstånd eller oklarheter i fråga om vad som ska 

göras. Detta gör att man hela tiden kan kontrollera om det blev som Kund B tänkt sig. Blev 

det inte det så som kunden önskat gör projektledaren om arbetet tills kunden blir nöjd. Detta 

sätt att arbeta gör att man hela tiden kan korrigera och ändra saker vilket i sin tur medför att 

kunden blir nöjd med i stort sett allt. Att bara ha en kontaktperson underlättar också när något 

behöver ändras. Det är lätt att veta vart man ska vända sig och vem man ska prata med.  

 

Det som Projektledare B upplever att han blev mest nöjd med är helheten i projektet. Hela 

inredningen är modern och fräsch och materialvalet i hela bygget har blivit väldigt bra. Det 

finns inget i slutresultatet som projektledaren inte är nöjd med. 

 

Det som har gjort att slutresultatet blivit så bra är det nära samarbetet mellan kunden och 

projektledaren. Det har underlättat när beslut ska tas. Det var också lätt att diskutera 

eventuella lösningar när man arbetar så nära varandra. Alla som har varit ansvariga för någon 

del i projektet har varit med på alla byggmöten som har hållits. Det har gjort att planeringen 

har blivit smidig.  
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5.6.2 Kund B 
När frågan ställdes om vad Kund B tyckte slutresultatet framkom det att slutresultatet 

bedömdes till 9 poäng, se figur 12. 

 

 

0 10 5

 

 
 
 
 
Figur 12. Visar hur Kund B har graderat slutresultatet av projektet. 

 

Det som hade krävts för att slutresultatet skulle få 10 poäng var att man även lyckats med 

smådetaljerna, finjusteringarna. Dessa var exempelvis att belysningen skulle fungera optimalt. 

All belysning var inte riktigt rätt placerad i förhållande till arbetsplatserna. Annars är kunden 

väldigt nöjd med allting i projektets slutresultat. Det finns inget som kunden ångrar eller 

skulle vilja ändra på i det stora hela.  

 

Mest lyckat i slutresultatet var helheten och att projektet medförde det man hade tänkt sig. 

Hela inredningen har samma tema och den hänger ihop och ger ett snyggt, lugnt intryck. Det 

blev luftigt och ljust i lokalerna då man har planerat byggnaden efter hur man kommer att 

arbeta i den. 

 

Minst lyckat var som sagts tidigare belysningen samt att kylarna som har installerats på olika 

platser i byggnaden inte har fungerat så som man tänkt sig. Detta beror på att man inte har 

varit så pass detaljerad när man monterat belysningen. Montören visste inte riktigt var 

belysningen skulle placeras då den gjordes innan arbetsplatserna var monterade. 

 

Det som har gjort att projektets slutresultat har blivit så lyckat är att man har haft bra 

kommunikation mellan projektledarna och underleverantörerna. Det har funnits en förståelse 

för varandra som har gjort att alla har dragit åt samma håll med samma mål. Detta har varit 

det avgörande för projektets slutresultat. 
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6 Analys och diskussion 
Om man ser till hur kunderna har upplevt genomförande och slutresultat i projekten så kan 

man, beroende på vad som har varit lyckat och mindre lyckat i de båda, se i vilken fas som 

brister har uppstått. Genom att placera in vilka misstag som har begåtts i vilken fas så ser man 

var i projektgången som problem har uppstått. Detta ger svar på varför problem har uppstått 

och kan ge svar på vad som har orsakat dessa problem. Är det kunskap om projektledning, 

planering, behovsanalys eller något annat som projektledaren har missat på? 
Genom att jämföra hur projektledaren upplevde projektet och hur kunden upplevde projektet 

kan man försöka få fram ett resultat på vad det är i genomförandet eller slutresultatet som har 

gjort att de har bedömt projekten lika eller olika. 

 
6.1 Analys av Projekt A 
 
6.1.1 Genomförande 
Projektledaren upplevde att det fanns både lyckade aktiviteter och mindre lyckade. Den 

aktivitet som projektledaren upplevde som mest lyckad var att kommunikationen och 

samarbetet mellan kunden och projektledare var god. Denna del är viktig i projektet då man 

som projektledare måste ha god kunskap om flera områden men det är kommunikationen som 

är mest avgörande för att knyta ihop de olika delarna i projektet. Det fanns andra aktiviteter 

som medförde att genomförandet blev så lyckat som det blev. Kunden var väldigt 

tillmötesgående när det gällde hur projektledaren hade lagt upp projektet och hade stort 

förtroende för projektledarens kompetens. Dessa delar är viktiga då man som projektledare 

strävar efter att nå ett bra projektresultat. Det är viktigt att projektledaren inger förtroende och 

att denne klarar av att genomföra projektet. Projektledaren ansåg att dennes kompetens inom 

dess arbetsområde också spelade stor roll i hur lyckat projektet blev. Att kompetensen hos 

projektledaren är bra är en förutsättning för att kunden ska kunna känna sig säker på att 

projektet blir vad man önskat och att kunden känner sig viktig för projektledaren. Att vara 

projektledare innebär i många fall att vara spindeln i nätet och se till att hela projektet går som 

planerat. Kompetensen och branschkunnigheten kan i många fall hjälpa projektledaren att 

genomföra projektet med ett lyckat resultat. 
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Projektledaren ansåg också att företagets koncept och affärsidé ger ytterligare en kompetens. 

Denna kompetens är att ge kunden ett nyckelfärdigt projekt vilket innebär att kunden i princip 

kan använda Projekt A direkt efter det att projektet är avslutat. Företagets ambition är att 

kunna erbjuda kunden det den vill ha i fråga om inredning, gardiner, mattor, växter osv. 

 

Det som Projektledare A tyckte var mindre lyckat med genomförandet av Projekt A var att 

denne gärna hade sett att det fanns fler stolar att visa för kunden. Detta så att kunden lättare 

hade fått förståelse för vilket material man skulle välja ifråga om slitstyrka. Det är viktigt som 

projektledare, att man redan i behovsanalysen tar reda på viken miljö som inredningen ska 

placeras i. Om man gör en god behovsanalys där man tillsammans med kunden går igenom 

vad för typ av material som ska användas så kan man undvika att det som i detta fall blev en 

miss. Anledningen till att det blev en miss i materialvalet var främst att projektledarn inte var 

tillräcklig kunnig på det område som han skulle jobba med, nämligen restaurangbranschen 

och vilket slitage som uppstår i en restaurang. I ett tidigt skede så skedde det även ett mätfel 

när bordskivorna skulle måttas. Detta berodde på att projektledarn inte varit så noggrann vid 

mätningen vilket medförde att bordsskivorna vid beställningen blev felaktiga och fick göras 

om. Detta hade kunnat undvikas om projektledaren varit mer noggrann vid mätningen. 

 

Kund A upplevde projektets genomförande annorlunda mot projektledaren. Kund A graderade 

projektets genomförande till 10 poäng vilket är den högsta poäng som kan tilldelas. Kunden 

kände att denne var mer än nöjd med genomförandet då denne inte kunde komma på något 

negativt som uppstått i projektets genomförande. Kunden upplevde också att det inte fanns 

några oklarheter eller frågor under projektets genomförande. 

 

Att kunden upplever att ett projekt har genomförts så här bra kan bero på flera saker. Att de 

upplever att projektledaren varit väldig kunnig och organiserad under projektets gång, att 

förstudien, planeringsfasen och genomförandet har fungerat bra, att kommunikation mellan 

kund och projektledare har fungerat, att kunden har fått ut det den förväntade sig om hur 

projektet skulle genomföras och att projektet var klart i tid, inget strul med leveranser. 

 

Det är viktigt att påpeka att kunden ger högsta betyg till genomförandet medan projektledaren 

”bara” ger genomförandet 9 poäng. Varför upplever kunden och projektledaren 

genomförandet så olika? 
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Mest troligt är att kunden helt enkelt inte upplever att projektledaren har gjort misstag tidigt i 

behovsanalysen samt att kunden inte upplever projektledaren som icke kunnig inom 

materialvalet. Att materialvalet är det som projektledaren är minst nöjd med beror på att så 

här i efterhand så har dessa problem med materialvalet uppenbarat sig. Projektledaren känner 

troligen själv att denne borde vara mer påläst i materialval i offentlig miljö. Genom att i ett 

tidigt stadium inte inse hur materialvalet påverkar vilken typ av möbler som lämpar sig för 

offentlig miljö, kan medföra att behovsanalysen bli ofullständig. Detta på grund av att man 

inte tar hänsyn till hur dessa möbler kommer att slitas efter användning. Detta i sin tur 

påverkar slutresultatet negativt då stolarna blir repiga och måste bytas ut. 

 

Många av dessa aktiviteter som både kunden och projektledaren upplever som negativa hittas 

ganska tidigt i projektgången, nämligen i Fas 1: Förstudien. I Förstudien ingår en aktivitet 

som kallas behovsanalys. Denna har enligt studien inte genomförts tillräckligt noga då 

projektledaren har gjort misstag i att få fram rätt material till den inredning som kunden ville 

ha. Med detta som grund kan man dra slutsatsen att det är i Fas 1: Förstudien som 

Projektledare A har haft problem. Det kan bero på att projektledaren inte har haft tillräckligt 

med kunskap för att genomföra denna del på ett bra sätt. Man kan se att det redan i ett tidigt 

skede uppstod problem men på grund av projektledarens okunskap så upptäcktes detta inte 

förrän efter det att projektet genomförts och inredning använts.  

 
6.1.2 Slutresultat 
När man ser till vilka aktiviteter som listats för att slutresultatet har blivit så bra som det har 

ser man att både projektledaren och kunden hävdar att det var samarbete och 

kommunikationen mellan de båda som avgjorde slutresultatets framgång. Även här hävdar 

båda att detta gjorde att färre oklarheter uppstod. Att ge klara direktiv vad man vill ha från 

kundens sida gör det lättare för projektledaren att beställa rätt inredning. Att projektet höll den 

avtalade tiden gjorde att projektets slutresultat lyftes lite till.  

 

Att projektet avslutades i tid berodde främst på att projektledaren var väldigt duktig på att 

organisera och leda arbetet. Denna kompetens är till stor nytta då man ska genomföra större 

projekt då planeringen är avgörande för att alla aktiviteter ska gå i lås när genomförandefasen 

påbörjas. 
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I Projekt A upplevde kunden att det som var mindre lyckat var materialvalet i stolarna och 

barskivorna samt att bordskivor som beställts hade fel mått. När man tittar närmare på vad 

detta innebär så är dessa faktorer egentligen något som skulle ha varit med i behovsanalysen. 

Genom att konstatera att det var i behovsanalysen som fel uppstod så härleder man detta till 

Fas 1: Förstudien. I förstudien ska kundkontakten och behovsanalysen upprättas. I fallet med 

Projekt A ser man att behovsanalysen som gjordes inte var tillräcklig. Det finns många 

faktorer som påverkar hur lyckad behovsanalysen blir. Eftersom kunden köper en tjänst ifrån 

företaget så räknar kunden med att företaget kan bidra med kompetens inom det område man 

anlitat dem. Här kan behovsanalysens otillräcklighet bero på att projektledaren inte har 

tillräcklig kunskap om restaurangmiljö och vilken typ av inredningen som fungerar i denna. 

Denna okunskap kan bero på hur länge projektledaren har arbetat, vilken erfarenhet som 

projektledaren har med denna typ av projekt, viken materialkännedom denne har, vilken 

branschvana som projektledaren har.    

 
6.1.3 Sammanfattning 
Det som framkom vid analys av både genomförandet och slutresultatet i Projekt A var att 

projektledaren är väldigt duktig på att planera och genomföra ett projekt men att denne 

behöver mer kunskap när denne ska genomföra behovsanalysen. Problemen i projektet 

uppstod i Fas 1: Förstudien när behovsanalysen gjordes.  
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 6.2 Analys av Projekt B 
 
6.2.1 Genomförande av Projekt B 
Eftersom projektledaren anlitades redan i ett tidigt skede i projektet så fanns det fler 

möjligheter för projektledaren att kunna påverka projektet. I detta projekt anlitades 

projektledaren redan i Idéfasen. Detta innebar att projektledaren redan i ett tidigt skede kunde 

ana vad kunden var ute efter i projektet. Projektledaren upplevde inte att några problem 

uppstod vid genomförandet av projektet. Detta beror på att enligt denne så är den projektgång 

som användes den optimala för att ett projekt ska bli lyckat.  

 

Kunden upplevde genomförandet lite annorlunda. Det som var det stora problemet för kunden 

var att leveranserna blev försenade och att leverantörerna inte höll det de lovade. Att kunden 

och projektledaren upplever detta annorlunda kan bero på att projektledaren ser till det stora 

hela hur projektet har genomförts och att denne inte ser att en del i genomförandet inte 

fungerade. Som kund märker man fort om problem uppstår då det är kundens tid och pengar 

det rör dig om. I detta fall blev bygget försenat med det antal veckor som leveranserna var 

försenade. Att det blev problem med leverantörerna påverkar mycket hur kunden upplevde 

genomförandet då detta i så stor grad påverkade slutresultatet.  

 

Projektledaren i sin tur har fokuserat och är väldigt duktig på att ta reda på vad kunden vill ha. 

Att genomföra en bra behovsanalys är inget problem för projektledaren då denna har god rutin 

och kunskap på detta område. Efter genomförd analys så ser man att i detta projekt så uppstår 

problemen i planeringsfasen. Detta beror på att projektledaren inte är tillräcklig organiserad 

för att låsa planeringen. Man ser att brister har uppstått vid kontakt med leverantörerna. För 

att komma tillrätta med planeringen så måste en detaljerad planering göras i samråd med 

kunden. Det är viktigt att man kan leverera det man lovat som projektledare annars är det risk 

att man inte har en nöjd kund vid sin sida när projektet har avslutats. Att projektledaren inte 

ser att det finns brister i planeringen kan bero på att denne ser till helheten av hur projektet har 

genomförts inte till hur respektive fas har genomförts.  
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6.2.2 Slutresultat av Projekt B 
När kunden och projektledarns åsikter analyserades i slutresultatet framkom det att även i 

slutresultatet så ansåg projektledaren att det inte hade varit några problem som hade uppstått. 

Projektledaren grundade detta på att eftersom man hade det arbetssätt man hade så gav det 

stor flexibilitet för hur kunden ville ha det. Efter genomförd förstudie och planering så kunde 

genomförande successivt påbörjas. Detta innebar att kunden under tiden som bygget 

genomfördes kunde ändra och göra om inredningen. Denna faktor ansåg projektledaren var 

anledningen till att slutresultatet blev så bra. Kunden å andra sidan tyckte att slutresultatet 

hade fått ett bättre betyg om leverantörerna hade hållit vad de lovat. I och med förseningen 

och andra smådetaljer i bygget, såsom felplacering av lampor och kylar som inte fungerade 

som de skulle, så drogs betyget ned. I det stora hela så var kunden väldigt nöjd med 

slutresultatet. Det finns enligt kunden inget som denne skulle vilja ändra på. 

 

Att nöjdheten hos kunden blev så bra som det blev berodde främst på att kunden och 

projektledaren känt varandra länge på grund av att projektledaren tidigare varit anlitad av 

kunden. Detta medförde att projektledaren hade stor kunskap om vad kunden ville få ut av 

projektet. Projektledaren har också en stor kompetens då denne har varit verksam i denna 

bransch i över 40 år. Branschkunnigheten och rutinen för denna typ av projekt har varit till 

stor hjälp för att kunna genomföra projektet med sådan framgång. 

 

Problemet med slutresultatet och genomförandet uppstår i Fas: 3: Planeringsfasen. Detta beror 

på att projektledaren är väldigt duktig på att genomföra de två första faserna idéfasen och 

förstudien. När dessa är gjorda uppstår problemet för projektledaren i planeringsfasen. Detta 

kan bero på att planeringsfasen inte genomförs lika noggrant och att i planeringsfasen så 

måste alla inblandade vara med och bestämma när aktiviteterna i genomförandefasen skall 

genomföras. I och med att det blir fler personer att ta hänsyn till, speciellt i ett så här stort 

projekt, så är det ibland svårt att få igenom alla beslut som måste tas i planeringsfasen. Vissa 

beslut kanske rentav inte tas då dessa missas i det stora hela.  När det kommer till 

leverantörerna, vilket var den aktivitet som kunden upplevde som minst lyckad, så skulle detta 

kunna undvikas om projektledaren hade haft bättre kontakt med leverantörerna. 
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6.2.3 Sammanfattning 
För att sammanfatta vart problemen uppstår i projektgången så uppstår dessa i Fas 3: 

Planeringsfasen. I denna fas måste projektledaren styra alla inblandade så att alla aktiviteter 

genomförs i tid. I detta fall var det leveranserna som blev försenade och orsakade försening av 

bygget. Detta hade kunnat undvikas om projektledaren varit mer organiserad och haft bättre 

kontakt med leverantörerna. 
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6.3 Jämförande analys mellan Projekt A och B 
När man ställer de båda projektgångar från Projekt A och Projekt B mot varandra kan man 

klart se att de skiljer sig ifrån varandra i fråga om hur projektet genomförs. I Projekt A anlitas 

projektledaren först i Fas 2: Förstudien. I Projekt B så anlitas projektledaren redan i Fas 1: 

Idéfasen. Det man ser är att faserna Förstudien, Planeringsfasen och Genomförandefasen finns 

med i båda projektgångarna samt att alla aktiviteterna finns med. Aktiviteterna skiljer sig lite 

åt i genomförandet. 

 

6.3.1 Fas 1: Idéfasen 
Idéfasen finns endast med i Projekt B då projektledaren anlitades redan i det stadiet av 

projektet. I Projekt A så anlitades projektledaren i Fas 2: Förstudien, se figur 13. 

 

            

Projekt A   Projekt B    

            

         

 Fanns ingen Idéfas för projektledaren     Idéer genereras och analyseras 

      anlitades först i fas 2: Förstudien  Vilka förutsättningar har projektet  

     Intressenter ska godkänna projektets  

          genomförande   

            

 
Figur 13. Visar jämförelse mellan Projekt A och Projekt B i Fas 1: Idéfasen. 

 

Som man kan se så är det en stor skillnad i vilket skede som projektledaren kommer in i 

projektet. I Projekt A så anlitas inte projektledaren förrän i Fas 2. Detta innebär att 

projektledaren får anpassa sig efter hur lokalen ser ut. Denne får heller inte vara med och 

planera byggnaden från början då lokalen redan var byggd. Om man jämför med projektledare 

B som har varit med redan från början i projektet så kan denne påverka väldigt mycket hur 

projektet ska genomföras. Det finns inga hinder och alla alternativ till hur det ska se ut kan 

diskuteras. Att vara med i projektet från början innebär att man redan i ett tidigt skede kan 

avgöra vad som är viktigt för kunden i projektet.   
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Genom att samarbeta med alla intressenter, de som påverkas och påverkar projektet, så kan 

man komma fram till en optimal lösning för projektet. I detta fall genom att Projektledare B 

har varit med vid idégenereringen och analysen så kan denne komplettera de andra 

projektledarna för andra områden med den kunskap denne har om sitt område.  

 
6.3.2 Fas 2: Förstudien 
Om man jämför Förstudien i Projekt A med Förstudien i Projekt B ser man att dessa är lika. 

Detta beror på att i ett ingångsskede av ett projekt så i nästan alla fall går man till väga på 

samma sätt. När man vid första kontakten talar med varandra så ställer projektledaren ett antal 

basfrågor till kunden. Dessa frågor handlar om vad kunden vill ha och vad som ska uppnås i 

projektet. När den första kontakten är gjord bestämmer man sig ofta för att träffas, man har ett 

kundmöte. Inför detta kundmöte samlas material in. Materialet bestäms av det man har pratat 

om vid kontakten med kunden. Vid detta kundmöte går man noggrannare igenom vad det är 

som kunden vill ha. Man gör en behovsanalys. Som man kan se nedan så skiljer sig inte 

projekten åt i denna fas av projektgången, se figur 14. 

 

 

            

Projekt A   Projekt B    

            

         

 Kundkontakt, via telefon   Kundkontakt, kund sedan tidigare 

 Insamling av material   Ta med material  

 Kundmöte 1 v efter kontakt   Kundmöte    

 Behovsanalys    Behovsanalys    

            

 

 

Figur 14. Visar jämförelse mellan Projekt A och Projekt B i Fas 2: Förstudien. 
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6.3.3 Fas 3: Planeringsfasen 
Planeringsfasen genomförs ofta på olika sätt beroende på hur stort projektet är. Projekt A var 

ett relativt litet projekt medan Projekt B var ett mycket större projekt. Detta medförde 

självfallet skillnader i arbetssätt, men de likheter man kan se är att i båda projekten gjordes 

ritningar på byggnaden och inredningen, se figur 15. 

 

            

Projekt A   Projekt B    

            

         

 Ritningsfas    Ritningsfas    

 Slutligt underlag   Ej slutligt underlag då underlaget hela tiden 

 Offert         ändrades efter kundens önskemål 

     Offert     

            

 
Figur 15. Visar jämförelse mellan Projekt A och Projekt B i Fas 3: Planeringsfasen. 

 

Ritningsfas. 

I Projekt A utgick man ifrån den befintliga lokalen. Man var begränsad att anpassa sig efter 

den yta som fanns. Man ritade inredningen efter hur lokalen såg ut. Detta innebär i praktiken 

att man som projektledare är mer låst till hur ytan ser ut. Man måste planera projektet efter det 

material man har fått, dvs. den lokal man ska inreda. Det blir då svårare att på bästa sätt inreda 

lokalen och utnyttja lokalens yta på bästa sätt. 

 

I Projekt B gjorde man tvärtom. Man började med att rita in de arbetsplatser som skulle finnas 

i byggnaden. Man visste redan, efter en grundlig behovsanalys, hur många platser som 

behövdes på de olika avdelningarna. Sedan ritade man byggnaden utefter hur avdelningarna 

med den färdiga inredningen såg ut. Detta ger stor flexibla lösningar eftersom man inte har en 

bestämd yta att inreda. Här får kunden tillsammans med projektledaren komma fram till hur 

man vill att huvudkontoret ska se ut. Valmöjligheterna är många vilket inte alltid är en fördel 

då man som projektledare kan få problem om kunden inte är säker på vad den vill ha.  
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Slutligt underlag 

Här ser man en markant skillnad mellan projekten. I Projekt A så bestämdes det slutliga 

underlaget och när kunden godkänt det slutliga underlaget gjordes alla beställningarna. 

I Projekt B så gjordes aldrig ett slutligt underlag då man tog beslut om inredningen efterhand. 

Först gjordes grova ritningar på hur huvudkontoret skulle utformas. Dessa var gjorda efter hur 

Projektledare B hade inrett bygget. Besluten togs efterhand som byggnaden och de olika 

lokalerna blev klara.  Detta innebär i praktiken att man först byggde stommen till byggnaden 

sedan byggde man inredningarna i lokalerna. Efter det att lokalerna var klara så togs besluten 

om vilken inredning som skulle beställas. När dessa beslut var tagna beställdes inredningen 

efterhand. Så man kan säga att i Projekt B togs flera delbeslut men inget slutligt beslut vart 

efter all inredning beställdes. 
 

Offert 

I Projekt A så gjordes en offert direkt efter att det slutliga beslutet var godkänt av kunden. 

Detta för att kunden skulle få en preliminär summa på vad inredningen skulle kosta. När 

offerten godkändes och accepterades av kunden så beställde projektledaren inredningen. 

Om man jämför Projekt B med Projekt A så ser man att i Projekt B så gjordes detta steg 

annorlunda. Eftersom att Projekt B var så pass stort så delfakturerade man kunden efter hand 

som leveranserna anlände. Detta innebar att man samlade ihop alla de leveranser som gjordes 

under ett visst antal veckor och sammanfattade dem till en offert. Detta för att det skulle bli 

smidigare för kunden att betala fakturorna. Hade man gjort som i Projekt A där man 

fakturerade varje leverans till kunden så inser man ganska snabbt att Kund B hade haft många 

fakturor att betala då Projekt B var väldigt stort.  
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6.3.4 Fas 4: Genomförandefasen 
I genomförandefasen ingår det tre etapper där varje etapp innehåller ett antal aktiviteter. För 

att lättare kunna jämföra dessa så kommer diskussionen delas upp på dessa tre etapper, se 

figur 16 och 17. 

 

6.3.4.1 Etapp 1: Realisering 

 

            

Projekt A   Projekt B    

            

         

 Beställning    Beställning    

 Leverans    Leverans    

 Montering    Montering    

            

 
Figur 16. Visar jämförelse mellan Projekt A och Projekt B i Fas 4, Etapp 1: Realisering 

 

Beställning 

När man jämför Projekt A och B så ser man att i beställningsfallet så är de relativt lika.  I båda 

projekten så godkändes offerterna och sedan gjordes beställningarna. I Projekt B så var man 

tvungen att skicka ritningar till snickeriet då nästan all inredning var specialbeställd. Då fick 

man beställa produktionstiden för att kunden skulle få leveranserna den vecka som kunden 

ville. 

 

Leverans 

I båda projekten levererades inredningen direkt till kunden. På plats vid leverans fanns alltid 

projektledaren. I denna aktivitet så var det ingen skillnad mellan projekten. 

 

Montering 

I Projekt A så monterande och placerade kunden själv all inredning. Det var bestämt sedan 

tidigare mellan kund och projektledare. I Projekt B så ordnade Projektledare B med montörer 

som monterade och placerade ut inredningen.  
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Anledningen till att Kund A själv kunde montera inredningen var att det inte var så 

komplicerad inredning samt att det inte var så mycket möbler. I Projekt B var det mycket av 

inredningen som var specialbeställd och den var tvungen att monteras av montörer för att det 

skulle blir bra. En annan anledning var att eftersom det var så mycket inredning som skulle 

monteras så skulle aldrig kunden hinna med allt detta själv. Därför anlitades en 

monteringsfirma att utföra jobbet. 

 

6.3.4.2 Etapp 2: Överlämning 

Efter överlämningen av projektet till kunden görs det ofta kompletteringsbeställningar då 

kunden kommit på att det saknas något i inredningen. En uppföljning genomförs också ett 

antal dagar eller veckor efter att projektet blivit överlämnat till kunden.  

 

            

Projekt A   Projekt B    

            

         

 Kompletteringsbeställningar   Kompletteringsbeställningar   

 Uppföljning av projekt       

            

 

Figur 17. Visar jämförelse mellan Projekt A och Projekt B i Fas 4, Etapp 2: Överlämning 

 

Kompletteringsbeställningar 

Efter det att projektet är genomfört så ska det överlämnas till kunden. Det är inte förrän då 

kunden har godkänt projektet i sin helhet. Oftast kommer kunden på att det saknas produkter 

och vill då beställa dem. Dessa tilläggsbeställningar kallas kompletteringsbeställningar. I 

Projekt A så gjordes en kompletteringsbeställning som var en vägg-TV. I Projekt B så gjordes 

flera kompletteringsbeställningar då det var ett stort kontorskomplex som skulle inredas. 

Oftast behöver personalen några veckor på sig att bo in sig på sitt kontor för att se vad de 

behöver.   
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Uppföljning 

I Projekt A så gjordes en uppföljning strax efter det att all inredning var monterad.  

Anledningen till att Projektledare A genomförde den vid denna tidpunkt var för att se hur 

produkterna hade klarat sig från leveransskador och liknande. Denne ser även till att kunden 

har fått allt som beställts och att kunden har blivit nöjd.  

 

I Projekt B så gjordes ingen direkt uppföljning efter det att projektet var överlämnat till 

kunden. Anledningen till detta är att projektledaren åker till kunden emellanåt med 

kompletteringsbeställningar och då passar på att höra med de anställda om de har vad som 

behövs och hur de upplever sin arbetsmiljö. 

 

6.3.4.3 Etapp 3: Avslut 

 

Avslut 

Båda projekten ansågs vara avslutade vid invigningen av restaurangen respektive 

huvudkontoret. Både Kund A och Kund B är fortfarande kunder och olika delprojekt pågår 

emellanåt.  
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6.4 Jämförande av Projekt A och den teoretiska projektgången 
Nedan visas en figur av den teoretiska projektgången. Om man jämför denna modell med den 

modell som har genomförts i Projekt A så ser man snabbt att den första fasen, Idéfasen 

saknas. De andra faserna och etapperna finns med som beskrivits i tidigare analys, se figur 18 

och 19. 

För-  
studie 

Planerings- 
fas 

 
Genomförandefas 

Realisering Överlämning Avslut 

Idéfas 

 
 

Figur 18. Den teoretiska projektgången. Den visar de olika faserna och etapperna i ett projekt. 

Affärsbesluten visas som trianglar i figuren. 

 

 

Nedan visas projektgången för Projekt A. 
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Figur 19. Visar hur projektstegen i Projekt A är uppdelade i faser, etapper och aktiviteter. 

Kundkontakt 
Behovsanalys 

Ritningsfas 
Slutgiltigt underlag 

Beställning 
Leverans 
Montering Realisering 

Överlämning 
Kompletterande beställningar 
Uppföljning 

Avslut Avslut 

Förstudien Planeringsfasen Genomförandefasen 
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6.5 Jämförande av Projekt B och den teoretiska projektgången 
Nedan visas de två modellerna som har jämförts. Först visas den teoretiska projektgången 

sedan projektgången för genomförandet av Projekt B. När man jämför dessa två så ser man 

snabbt att dessa är likadana. De är genomförda enligt samma modell. Man kan säga att Projekt 

B använder sig av den teoretiska modellen vid ett projekts genomförande. Även om man i 

tidigare analys har sett att aktiviteternas genomförande skiljer sig gentemot varandra så i det 

stora hela så är dessa två metoder desamma, se figur 20 och 21. 

För-  
studie 

Planerings- 
fas 

 
Genomförandefas 

Realisering Överlämning Avslut 

Idéfas 

 

 
Figur 20. Den teoretiska projektgången. Den visar de olika faserna och etapperna i ett projekt.  

Ritningsfas 
Offert 

Kundkontakt 
Behovsanalys

PlaneringsfasenIdéfasen Förstudien

Genomförandefasen 

Beställning 
Leverans 
Montering 

Avslut 

Överlämning 

Realisering 

Kompletterande beställningar 
Uppföljning 

Avslut 

 

Figur 21. Visar hur projektstegen i Projekt A är uppdelade i faser, etapper och aktiviteter. 
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6.6 Reflektioner  
Jag anser för att man ska uppnå ett lyckat projekt så måste genomförande och slutresultat vara 

till belåtenhet för alla parter. Det som jag anser vara det viktigaste när man arbetar med 

kundorderprojekt är att man som projektledare behärskar alla faserna i ett projekts 

genomförande. Jag tror att om man har en god insikt i vilka områden som man är mindre bra 

på så har man alla möjligheter att kunna genomföra ett projekt och få ett lyckat slutresultat.  

Att också vara medveten om hur ens personlighet avspeglar sig på genomförandet är viktigt.  

Ens personliga stil och förhållningssätt mot kunden påverkar till stor del utfallet i 

slutresultatet.  

 

I Projekt A så uppstod problemen i Fas 2: Förstudien. Genom att Projektledare A lägger ner 

mer tid och bearbetar behovsanalysen mer noggrant samt får mer rutin och kunskap om sitt 

yrke så kommer även denna fas så småningom att fungera på ett tillfredsällande sätt. I Projekt 

B uppstod problemen i Fas 3: Planeringsfasen. Dessa problem kan elimineras om 

Projektledare B är mer noggrann och organiserad i sin planering av projektet samt ytterligare 

förbättrar kommunikationen mellan alla parter så att missförstånd och oklarheter kan redas ut 

innan nästa fas. 

 

Personligen tycker jag att jag har fått ut det jag ville av examensarbetet. Mina frågeställningar 

har till stor del besvarats efter hand som arbetet har genomförts. En del problem har uppstått 

på vägen. Det största problemet var hur intervjuerna skulle vara utformade för att jag skulle få 

de svar jag behövde, för att kunna få jämförbara svar ifrån projektledarna och kunderna. Detta 

löstes med en gradering på projektet mellan 1 och 10 poäng avseende genomförande och 

slutresultat samt följdfrågor. 

 

Jag har funderat på vad detta examensarbete kan ge för uppslag till framtida studier. Det jag 

kan tänkta mig är att man kan, med denna studie som grund fortsätta att analysera 

projektframgång och vad denna beror på. En tanke är att man kan, genom att studera ett annat 

företag se om deras resultat stämmer med de resultat jag har fått fram i denna studie. Om 

dessa stämmer överens så kan man kanske upptäcka ytterligare faktorer som påverkar 

genomförandet och slutresultatet. Det behövs naturligtvis omfattande studier av flera företag 

för att kunna få fram några generella slutsatser inom branschen. 
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7 Slutsats 
Grundat på att syftet var att se om det fanns något samband mellan genomförandet av ett 

projekt och det projektets slutresultat så kan flera slutsatser dras.  

 

Påverkas projektgången av projektets storlek? 

Ett stort projekt som omfattar många projektledare är svårare att planera och genomföra med 

ett lyckat genomförande och slutresultat, än ett projekt där det bara finns en projektledare som 

ansvarar för hela projektet. Slutsatsen som man kan dra vid jämförelse av Projekt A och B 

med den teoretiska projektgången är att i många fall genomförs kundorderprojekt på samma 

sätt, oberoende på storleken på projektet. För att kunna genomföra ett projekt så måste man 

veta hur den teoretiska projektgången ser ut. Detta för att man på bästa sätt ska kunna 

genomföra ett lyckat projekt.  

 

Finns det något samband mellan ett projektets genomförande och dess slutresultat? 

Vilka faktorer påverkar projektet? 

Att slutresultatet påverkas av genomförandet är klart, men oftast så beror den negativa 

påverkningen på att projektledaren har missförstått något eller att oklarheter har uppstått tidigt 

i projektet. De positiva påverkningarna vid genomförandet är att om man har en god struktur 

och planering som man är väl förtrogen med som projektledare, så genomförs projektet 

lättare. Om man har gjort liknande projekt tidigare så har man rutinen på hur man arbetar i ett 

sådant projekt. En annan faktor som påverkar sambandet mellan genomförande och 

slutresultat är projektledarens personlighet. 

 

Beroende på var i projektets arbetsgång som projektledaren anlitas så kan detta påverka om 

genomförandet och slutresultatet blir lyckat eller inte. Om projektledaren anlitas redan i 

Idéfasen som i Projekt B så finns det större möjligheter att projektet ska bli framgångsrikt. 

I det fall där projektledaren anlitats senare i arbetsgången så finns det inget som säger att det 

projektet inte skulle bli lyckat men förutsättningarna är större när man redan arbetar med 

projektet i Idéfasen.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Bilaga 1.1 Intervjufrågor till projektledare 
 

Arbetsgång 

 Berätta om hur du genomförde Projekt A/B. 

 Ser företagets arbetsgång alltid ut på samma sätt? Varför? Vilka steg? 

 Vad innebär dessa steg? Räcker dessa steg? 

 Är det olika arbetsgång beroende på projektets storlek? Varför?  

 Är detta det effektivaste sättet att genomföra ett projekt? 

 Hur lång tid får det högst gå från man bokar tid till första kundbesök? 

 Vad händer inför första kundmötet? 

 Har du redan förslag och idéer eller är det endast kundstyrt? 

 Har du med material att visa för kund?  

 Hur kommer man till beställningspunkten? 

 Hur går beställningarna till? Via telefon, fax, e-mail? 

 Hur ofta får man komplettera efter en beställning? 

 Tidsaspekt, hur lång tid tar det från start till mål? 

 Hur relaterar arbetsgången till projektets framgång? 

 Hur dokumenterar ni projektets gång? 

 Känsla och erfarenhet styr det projektet? 

 

Kundkontakt 

 Hur sker kundkontakt?  

 Gör du några förberedelser innan du träffar kunden?  

 Hur många kundmöten gör du?  

 Gör du ett färdigt koncept? 

 Hur flexibel är du till kundens behov?  

 Görs en renodlad behovsanalys? I så fall hur och varför? 

 Kan ni tillfredställa kundens alla behov? 

 Har ni någon kontakt med företaget/kunden innan ett projekt startar? 

 Kvalité och pris – hur styr dessa faktorer kunden/er? 

 Vilken uppföljning har ni mot kund, inom vilken tidsram?  
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Bilaga 1.2 Intervjufrågor till kund 
 

 Hur upplevde ni som kund:   

• projektet? 

• projektgången? 

• projektledaren? 

 

 När blev ni som kund övertygad om att projektet var ”rätt”? 

 Fick ni som kund ut vad ni ville av projektet? 

• Tid 

• Ekonomi  

• Effekt/ Resultat 

 

 Vad gjorde proje 

 ktledaren?  

 Fick ni som kund den hjälp av företaget som ni önskade? 

 Varför anlitar ni som kund ett företag att genomföra detta? 

 Ser ni något mervärde med att anlita ett inredningsföretag? 

 Vad har ni fått ut av projektet?  

 Hade projektledaren någon branschkännedom? Märktes det? 
 
 
Bilaga 1.3 Kompletterande intervjufrågor till kund 
 
 

1. Om du skulle gradera projektets Genomförande från 0-10 poäng, var på skalan skulle 

det hamna då? 

 

 

 

 

 

 

 0 10 5
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2. Om du skulle gradera projektets Slutresultat från 0-10 var på skalan skulle du hamna 

då? 

 

 

 

0 10 5

 

 

 

 
 
 
Följdfrågor: 
 

1. Vad skulle krävas för att få 10 på skalan för; 

Genomförandet? 

Slutresultatet? 

 

2. Vad upplever du som mest lyckat med projektet? Vad bidrog till detta? Var det 

aktiviteter, agerande eller liknande? 

 

3. Vad upplever du som minst lyckat med projektet? Vad bidrog till detta? Var det 

aktiviteter, agerande eller liknande? 

 

4. Vad tror du är orsaken till att projektet blev så lyckat? 

 

  
 
 
 

 



      
Projekt A - Genomförande Lyckat  Mindre lyckat 

      
      

Projektledare A  samarbete och kommunikation med kund  mätfel vilket medförde felbeställda bordskivor 
   kunden var väldigt tillmötesgående  för få provstolar 
   projektledarens kunnighet   materialkunnigheten 
   företagets affärsidé   
   förtroende från kund   
      
      

Kund A  höll tiden för projektavslut  kunden upplevde ingenting i genomförandet  
   inga oklarheter under projektet               som var negativt 
   samarbete och kommunikation med projektledaren   
   projektledarens kunnighet   
      
   
      

Projekt A - Slutresultat Lyckat  Mindre lyckat 
      
      

Projektledare A  samarbete och kommunikation med kund  mätfel på bordskivor 
   de specialbeställda barskivorna  materialvalet på pallarna 
   klara direktiv från kund  projektledarens okunnighet inom materialval 
   snabb uppdatering från kund om ändringar gjordes               vid restaurangmiljö 
      
      

Kund A  matsalsdelen och helheten i inredningen  materialval på stolarna och barskivorna 
   inga oklarheter under projektet  för lite tid för att göra en bra behovsanalys 
   samarbete och kommunikation med projektledaren  skulle ha tänkt igenom materialval noggrannare 
   projektledarens kännedom och kunskap    
      

 
Bilaga 2: 
Analysunderlag 
Projekt A 
 
 
I figuren till höger 
redovisas det 
sammanfattade 
underlaget för analys 
av Projekt A. Detta 
underlag diskuteras 
och analyseras i 
kapitel 6.  



 



      
Projekt B - Genomförande Lyckat  Mindre lyckat 
      
      

   var med redan i idéfasen  
 projektledaren upplever inte att det har funnits 

något i projektet som har varit mindre lyckat 
Projektledare B  den optimala lösningen för att utnyttja ytan                 

   arbetssättet har gjort att man sparat tid och pengar   
   samarbete och kommunikation med kund   
   kunden var projektansvarig   
   projektledarens kunskap och branscherfarenhet   
      
      

Kund B  bra projektledningsgrupp  leveranserna var försenade 
   ett bra arbetsteam  leverantörerna höll inte vad de lovade 
   bra kommunikation och samordning mellan   
                 projektledarna och underleverantörerna   
      
   
      

Projekt B - Slutresultat Lyckat  Mindre lyckat 
      
      

Projektledare B  arbetssättet  det fanns inget som projektledaren tyckte var  
   nära samarbete med kunden                 mindre lyckat i projektet 
   bra kommunikation, inga missförstånd   
   helheten   
      
      

Kund B  helheten  belysningen var felplacerad 
   projektet medförde det man tänkt sig  kylarna fungerade inte som det var tänkt 
   det finns inget som kunden ångrar eller skulle ha   
                 gjort annorlunda   
   kommunikation mellan projektledarna och    
                 underleverantörerna   

 
Bilaga 3: 
Analysunderlag 
Projekt B 
 
I figuren till höger 
redovisas det 
sammanfattade 
underlaget för analys 
av Projekt B. Detta 
underlag diskuteras 
och analyseras i 
kapitel 6. 
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