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Förord 
Denna studie blev möjlig tack vare ett samarbete med Holtab AB. Vi tog kontakt 

med Holtab AB och frågade om det fanns någon möjlighet att skriva vårt 

examensarbete hos dem. Holtabs Projektchef Michael Fohlin tog då kontakt med 

en förfrågan om att utveckla projektorganisationen genom att säkerställa en bra 

arbetsmiljö för projektledarna på Holtab AB.  

 

Ett extra stort tack till Michael Fohlin och personalen på Holtab AB för att de har 

avsatt tid och engagemang för att se till att vi fått det material som vi har behövt 

för att genomföra vårt examensarbete.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Mirka Kans som under hela studien hjälpt till 

med förslag, vägledning och material. Även ett tack till vår examinator Anders 

Ingwald som har varit tillgänglig och svarat på frågor som uppkommit under 

studien.  
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Sammanfattning  
På marknaden idag sätts det allt större krav på att företag ska kunna leverera unika 

produkter med hög kvalité för vara så attraktiva på marknaden som möjligt. Det har därför 

blivit allt mer vanligt inom industrier att man delar av sin standard produktion till 

projektbaserad produktion för att lösa specifika uppgifter. De företag som har många 

projekt samtidigt är oftast utformad som en multi-projektorganisation. Det karakteristiska 

draget för en multi-projektorganisation är att fler projekt bedrivs parallellt av samma 

personal. Fördelen med detta arbetssätt är att företag kan använda de mänskliga resurserna 

på ett effektivt sätt, då kunskap kan överföras mellan de olika projekten. Projektledarnas 

roll i företaget blir då allt viktigare samt en effektiv projektstyrning och 

projektkoordination. I en multi-projektorganisation så kan störningar i ett projekt påverka 

de övriga projekten. Det är därför viktigt med en jämn fördelning av arbetet och 

beläggning för projektledarna, inte bara för projektets resultat utan även för arbetsmiljön 

så att inte det skapas onödig stress eller ovisshet. Projektkoordinatorns roll i 

organisationen blir då att koordinera projektledarna så deras arbetsmiljö blir hållbar. Att 

arbeta i en multi-projektmiljö förväntas att öka i framtiden men det finns lite studier inom 

detta område. Speciellt hur man undviker problemen och vilka förutsättningar som är 

viktiga för att bedriva en hälsosam och effektiv projektkoordinering. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som är viktiga vid 

projektkoordinering och föreslå hjälpmedel för projektkoordinatorns dagliga arbete. Detta 

sker genom att undersöka projektkoordinering i ett fallföretag och få en förståelse för 

deras arbetssätt och metoder. Resultatet används för att utveckla och säkerställa en bra 

och hållbar arbetsmiljö för de anställda samt höja effektiviteten för projektorganisationen.  

 

Datainsamling har skett genom en kvalitativ fallstudie på Holtab AB. Den har gjorts 

genom intervjuer och observationer samt studier av dokument.  Samtidigt gjordes en 

kvantitativ datainsamling för att ta reda på vilka problem som generellt förekommer på 

företag där projektledarna arbetar med flera projekt samtidigt. Detta gjordes genom 

enkäter via mail.  

 

Det har blivit tydligt under studien att företag som arbetar i bygg- eller 

tillverkningsindustrin har speciellt svårt att planera framtiden då projekten måste startas 

direkt och leveranstiderna är korta. Ett problem som Holtab´s organisation har i dagsläget 

är att de inte har en korrekt överblick på projektledarnas beläggning. Holtab är just nu i 

en fas där deras projektorganisation växter och det har anställts fler projektledare under 

de senaste åren, vilket har gjort att projektchefens roll som projektkoordinator har blivit 

allt mer nödvändig. Tillsammans med Holtabs projektchef och projektledarna så skapades 

en kravspecifikation för ett verktyg. Verktyget fick namnet PCAO (Projekt Coordination 

And Overview) och hade som mål att hjälpa projektorganisationens dagliga arbete och 

vara ett stöd till projektkoordineringen. PCAO ger projektkoordinatorn möjlighet att få en 

överblick över hur projektledarnas tid är fördelade i nuläget och i framtiden. Detta ger en 

möjlighet att kunna se framtida kritiska moment då projektorganisationen är 

överbelastade under en period. Genom en bra överblick av projektorganisationen så kan 

fördelningen av projekt hanteras smidigare, vilket gör att det blir lättare att se till att det 

blir en jämnare arbetsfördelning. Detta resulterar att projektkoordinatorn kan ge 

projektledarna en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att kunna göra ett så bra 

och effektivt arbete som möjligt. 



  
 

4 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ________________________________________________ 7 
1.1 Bakgrund __________________________________________________ 7 
1.2 Problemformulering __________________________________________ 8 

1.3 Syfte ______________________________________________________ 8 
1.4 Avgränsningar ______________________________________________ 8 

2. Metod ____________________________________________________ 10 
2.1 Undersökningsmetod ________________________________________ 10 
2.2 Forskningsansats ___________________________________________ 10 

2.3 Datainsamling _____________________________________________ 11 

2.3.1 Primärdata _____________________________________________ 11 

2.3.2 Sekundärdata ___________________________________________ 12 

2.4 Genomförande _____________________________________________ 13 

2.5 Trovärdighet _______________________________________________ 14 
2.5.1 Validitet _______________________________________________ 14 

2.5.2 Reliabilitet _____________________________________________ 14 

2.6 Sammanfattning av metod ____________________________________ 14 

3. Teori _____________________________________________________ 16 
3.1 Projekt ___________________________________________________ 16 

3.2 Multi-projekt ______________________________________________ 17 
3.3 Projektkoordinator __________________________________________ 17 

3.4 Tidsplanering och uppföljning _________________________________ 18 
3.5 Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö ____________ 19 

3.6 MCDM ___________________________________________________ 19 
3.7 Kravspecifikation ___________________________________________ 19 

3.8 Risker med IT-projekt _______________________________________ 20 

4. Företagsbeskrivning _________________________________________ 21 

4.1 Organisationsbeskrivning ____________________________________ 21 
4.2 Projektorder- och projektledarbeskrivning _______________________ 21 
4.3 Problem för Holtabs projektorganisation _________________________ 22 
4.3 Företagsintervjuer och mailenkät _______________________________ 22 

5. Analys ___________________________________________________ 24 

5.1 Problem analys _____________________________________________ 24 
5.2 Kravspecifikation för projektledningsverktyg _____________________ 26 

5.3 Val av program för verktyget __________________________________ 29 
5.4 Samband mellan kriterier och funktioner ________________________ 31 
5.5 Se framtiden _______________________________________________ 33 
5.6 Risker ____________________________________________________ 34 

6. Lösningsförslag ____________________________________________ 35 

6.1 Helhets presentation _________________________________________ 35 



  
 

5 

 

 

 

6.2 Inmatnings ruta ____________________________________________ 36 
6.3 Projektplanering och tidsrapportering ___________________________ 36 
6.4 Beläggning ________________________________________________ 37 

6.5 Frånvaro __________________________________________________ 38 
6.6 Belastnings graf ____________________________________________ 39 
6.7 Sammanfattning ____________________________________________ 39 
6.8 Utveckling och förbättringar __________________________________ 40 

7. Diskussion ________________________________________________ 42 

7.1 Slutsats ___________________________________________________ 42 
7.2 Vidare forskning ___________________________________________ 43 

8. Referenser ________________________________________________ 45 

8. Bilagor ___________________________________________________ 48 

 

 

 

  



  
 

6 

 

 

 

Disposition 
Här beskrivs vad varje kapitel i denna rapport kommer att innehålla och ger en 

övergripande bild om hur denna rapport är uppdelad samt 

vad studien kommer att behandla.   

   

1. Introduktion - Detta kapitel inleds med bakgrund som beskriver rapportens ämne och 

varför denna rapport utförs. Detta i sin tur leder till problemformulering och 

syfte.  Problemformulering lyfter fram det specifika problem som denna rapport kommer 

att hantera medan syftet förklarar vad som kommer utföras och förväntningen på arbetet. 

Detta kapitel avslutas med att beskriva avgränsningar för studien. 

 

2. Metod - Detta kapitel presenterar metodiska val för denna studie samt underlagen som 

använts.  Den första delen i metodkapitlet beskriver vald undersökningsmetod samt vilken 

typ av forskningsansats studien utgår ifrån. Därefter behandlas hur datainsamlingen har 

gjorts samt de hjälpmedel som används för genomförandet. Sista delen handlar om 

trovärdighet där begrepp som validitet och reliabilitet tas upp. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning av kapitlet. 

 

3. Teori - Detta kapitel består av information, metoder, verktyg och teorier som är 

relevanta för att uppnå rapportens syfte och kommer att användas till kapitel 5 – Analys. 

 

4. Företagsbeskrivning - I det här kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet 

som kommer ifrån intervjuer, observationer och data från företaget Holtab. I detta kapitel 

beskrivs även de problem som Holtabs projektchef tror projektorganisationen kommer att 

stöta på framöver. Detta material kommer kopplas samman med teorin från tidigare 

kapitel och användas i kapitel 5 – Analys. 

 

5. Analys – Detta kapitel kommer att analysera det insamlade materialet som har gjorts 

under studiens gång. Kapitlet inleds med en analys av de problem som Holtab och företag 

i allmänhet har i en multi-projektorganisation. För att hantera dessa problem så skapades 

tillsammans med projektchefen och projektledarna en kravspecifikation med olika 

kriterier som ett verktyg behöver kunna hantera. Utifrån dessa kriterier så gjordes en 

analys om vilket program som var bäst lämpad för verktyget. Efter valet av program så 

utfördes en analys om hur de olika kriterierna skulle kunna uppnås samt riskerna med ett 

verktyg. Detta ligger till grund till utvecklingen av ett verktyg som presenteras i kapitel 6 

– Lösningsförslag.   

 

6. Lösningsförslag - Detta kapitel presenterar verktyget som är utvecklat för Holtab AB. 

Krav och kriterier som Holtab hade på ett nytt verktyg utvärderades i kapitel 5 – Analys. 

Detta har lett till utvecklingen av PCAO (Project Cordination And Overview).  

 

7. Diskussion - Detta kapitel består av två delar, Slutsats och Vidare forskning. Slutsatsen 

kommer att behandla studiens syfte och på vilket sätt det uppnås. Slutsatsen nämner även 

de risker som kan uppstå med det lösningsförslaget som tagits fram i studien. Delen 

Vidare forskning tar upp intressanta områden där det finns möjlighet att forska vidare i. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel inleds med bakgrund som beskriver rapportens ämne och varför denna 

rapport utförs. Detta i sin tur leder till problemformulering och syfte.  Problemformulering 

lyfter fram det specifika problem som denna rapport kommer att hantera medan syftet 

förklarar vad som kommer utföras och förväntningen på arbetet. Detta kapitel avslutas 

med att beskriva avgränsningar för studien. 

 

1.1 Bakgrund 
På marknaden idag sätts det allt större krav på att företag ska kunna leverera unika 

produkter med hög kvalité för att vara så attraktiva som möjligt på marknaden. 

Det har därför blivit allt mer vanligt inom industrin att man delar av sin standard 

produktion till projektbaserad produktion för att lösa specifika uppgifter 

(Samuelsson, 2004). Genom att arbeta i projektform så blir företag mer flexibelt 

och kan hantera snabba förändringar på ett mer effektivt sätt. Ett projekt kan leda 

fram till en lösning på ett unikt problem och på så sätt skapa konkurrensfördelar 

(Maylor, 2003). 

 

Definitionen av begreppet projekt skiljer sig lite beroende på vad syftet med 

projektet och vad som ska utföras men grunden är ungefär den samma. Antvik & 

Sjöholm (2005) definierar projekt som ett utförande som är tidsbegränsat och 

resursbegränsat. Är projektet tidsbegränsat så är resurserna anpassade efter 

tidsplanen och är det resursbegränsat är det tvärtom, det vill säga tidsplanen är 

anpassad efter vilka resurser man har. I resursplaneringen ingår bland annat 

planering av material, människor, pengar och utrustning. Det är sällan att ett 

projekt är enbart resurs- eller tidsbegränsade utan för det mesta är det ett 

mellanting av de båda. Den vanligaste definitionen för ett lyckat projekt är att 

projektet håller budget, håller sig inom utsatta tidsramar och levereras med 

förväntade resultat. Tidigare har forskare fokuserat på att identifiera de teoretiska 

framgångsfaktorerna, men sällan tittat på samverkan mellan dessa (Williams, 

2016). Den senaste utvecklingen av i definitionen av ”lyckade projekt” är att 

kombinera mätbara och psykosociala faktorer.  

 

De karakteristiska dragen för en multi-projektorganisation är att fler projekt utförs 

samtidigt. Projekten bedrivs parallellt med samma personal. Detta arbetssätt 

används för att företag vill använda de mänskliga resurserna på ett effektivt sätt, 

dvs mindre dödtid för de anställda och kunskap har en möjlighet att överföras 

mellan de olika projekten (Zika-Viktorsson, 2016). 

I en multi-projektorganisation där många projekt utförs parallellt kan störningar i 

ett projekt påverka de resterande projekten då de anställdas tid tas från ett projekt 

till ett annat så behovet av planering och styrning vid denna typ av 

arbetssätt/organisation är stor (Zika-Viktorsson et. al, 2016). 

Projektledare i multi-projektorganisation kan lida av stress och ovisshet då de har 

många projekt igång parallellt och oklar tidsplanering. Det är projektkoordinatorns 

uppgift att fördela jämn beläggning på projektledarna, det vill säga inte för mycket 

på en gång och inte heller för lite arbetsuppgifter för att skapa en hälsosam 

arbetsmiljö (Malmström & Skoglund, 2013). 
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Forskning har visat utvärderings- och återkopplingssystem är något positivt för de 

anställda och har en stark positiv effekt på de anställdas arbete (Zika-Viktorsson 

et. al, 2016). Malmström & Skoglund (2013) förklarar att vår hjärna är uppbyggd 

med ett stort konsekvenscentrum som blir tillfredsställt av ett fungerande 

utvärderings- och återkopplingssystem. Därför är det viktigt att ledningen 

möjliggör en arbetsmiljö där det finns utrymme för återkoppling så att varje 

individ får individuell återkoppling för att tillfredsställa vårt hjärncentrum. 

Endast 33 procent utav de 96 svenska företag som studerades i Skårbratts (2009) 

lyckades dock med sina projekt och endast 4 procent ansåg att deras 

projektstyrningsprocess höll en hög nivå. 

 

Då företag jobbar allt mer med projekt och har mer specialanpassade produkter, 

krävs en organisation som effektivt kan lösa kundernas krav. Projektledarnas roll 

i företaget blir då allt viktigare samt en effektiv projektstyrning och 

projektkoordination. Då projektledarna arbetar med mer än ett projekt samtidigt 

blir det viktigt med en jämn fördelning av arbetet och beläggning mellan 

projektledarna, inte bara för projektens resultat utan även för arbetsmiljön så att 

inte det skapas onödig stress eller ovisshet. Projektkoordinatorns roll i 

organisationen blir då att koordinera projektledarna så deras arbetsmiljö blir 

hållbar. 

 

Att arbeta i en multi-projektmiljö förväntas att öka men det finns lite studier kring 

företeelsen. Speciellt hur man undviker problemen och vilka förutsättningar som 

är viktiga för att bedriva en hälsosam och effektiv projektkoordinering. 

 

1.2 Problemformulering 
- Vilka förutsättningar är viktiga för en hållbar arbetsmiljö och en effektiv 

projektkoordinering i en multi-projektorganisation? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som är viktiga vid projektkoordinering 

och föreslår hjälpmedel för projektkoordinatorns dagliga arbete. Detta sker genom 

att undersöka projektkoordinering i ett fallföretag och få en förståelse för deras 

arbetssätt och metoder. Resultatet används för att utveckla och säkerställa en bra 

och hållbar arbetsmiljö för deras anställda samt höja effektiviteten för 

projektorganisationen. 

 

1.4 Avgränsningar 
Fokus i denna rapport är fallföretaget. Studien ger därför inte en allmän bild om 

vilka problem som finns för multiprojekt-organisationer utan enbart vårt 

fallföretags specifika problem. Detta gör att rapporten inte behandlar alla aspekter 

som innefattar projektstyrning utan enbart de aspekter som vårt fallföretag ser som 

problematiska. Detta betyder inte att fallföretagets problem är unika, utan de kan 

förekomma även hos andra organisationer. 
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Vidare är rapporten inriktad på vårt fallföretags projektorganisation och kommer 

inte ta hela organisationen i beaktande under studien. Studien kommer att fokusera 

på projektkoordinatorn och projektledarna. De övriga deltagarna inom 

organisationen så som inköpare, el- och mekanikkonstruktörer samt montörer 

kommer inte prioriteras.     

 

Eftersom tidsramen är snäv kommer inte rapporten innehålla någon form av 

implementering och därför kommer ingen utvärdering av rapportens resultat heller 

att ske.  
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2. Metod 
Detta kapitel presenterar metodiska val för denna studie samt underlagen som 

använts.  Den första delen i metodkapitlet beskriver vald undersökningsmetod samt vilken 

typ av forskningsansats studien utgår ifrån. Därefter behandlas datainsamlingen samt de 

hjälpmedel som används för genomförandet. Sista delen handlar om trovärdighet där 

begrepp som validitet och reliabilitet tas upp. Avslutningsvis kommer en sammanfattning 

av kapitlet. 

 

2.1 Undersökningsmetod 
Denna studie är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod med kvalitativt 

genomförande som huvudfokus. Studien är uppbyggd med en fallstudiedesign 

och anledningen till att en fallstudie valdes är, som Bryman och Bell (2005) 

nämner, att forskaren med en fallstudiedesign kan få en mer ingående eller 

detaljerad undersökning. Detta är relevant i denna studie eftersom det ger en 

möjlighet att studera vilka faktorer som kan påverka projektkoordineringen. 

Genom att besöka ett fallföretag så får man en bättre bild om hur dessa faktorer 

kan påverka projektledarna vilket i sin tur kan påverka projektets genomförande. 

Det är viktigt att få en djup förståelse för de reella förhållandena för att kunna lyfta 

fram de förutsättningar som är viktiga för en effektiv projektkoordinering. 

 

Den kvantitativa undersökningen utfördes genom frågor angående projektstyrning 

och projektkoordinering till företag. Genom en kvantitativ studie så får man reda 

på vilka problem det förekommer generellt (Bryman och Bell, 2005), såsom i den 

här studien för företag där projektledarna arbetar med flera projekt samtidigt. 

Undersökningen kommer alltså ta reda på vilka verktyg och metoder de använder 

för att underlätta deras dagliga arbete.  

 

Anledningen till att en kvalitativ studie valdes som huvudfokus är att denna studie 

fokuserar mer djupgående på de problem som fallföretaget har. Med en kvalitativ 

studie kan man även se vilka förutsättningar som viktiga för projektkoordinering 

i en multi-projektorganisation som fallföretaget. Den kvantitativa enkätstudien 

skapar en generell bild över projektkoordinering och genom en bredare förståelse 

kring projektkoordinering ger det studien möjligheten att lägga fram en bredare 

verklighetsbaserad lösning för en effektiv projektkoordinering.      

 

2.2 Forskningsansats 
Det finns tre olika begrepp som visar relationen mellan teori, insamlad data och 

slutsats: deduktion, induktion och abduktion. Dessa är olika sätt att koppla 

samman teori med verkligheten för att skapa slutsatser och blir den faktiska 

utgångspunkten vid en vetenskaplig studie, det vill säga forskningsansatsen 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Mingers (2012) förklarar hur de tre forskningssätt 

fungerar och hur slutsatser dras i de olika begreppen i en exemplifiering med 

bönor: 

Deduktion 

Regel: Alla bönor i denna påse är vita 

Fall: Dessa bönor är från denna påse 

Resultat: Dessa bönor är vita 
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Deduktion är då en hypotes byggs upp med teoretiska modeller och sedan testas 

mot verkliga fall för att utvärdera om denna hypotes stämmer mot verkligheten. 

 

Induktion 

Fall: Dessa bönor är från denna påse 

Resultat: Dessa bönor är vita 

Regel: Alla bönor i denna påse är vita 

 

Induktion är då ett fall blir presenterat och data blir insamlat. Med denna data 

utformas en hypotes. I dessa två fall skapas slutsatserna utifrån logiskt tänkande. 

 

Abduktion 

Resultat: Vi kom över några bönor som alla var vita (vilket var oväntat) 

Regel: Vi vet att alla bönor i just denna påsa är vita 

Fall (Förklarad hypotes): Bönor kommer från denna påse 

 

Denna slutsats som har dragits är inte som de andra två, eftersom det kan finnas 

någon annan förklaring till faktumet att alla är vita, kanske har det valts ut en påse 

med endast vita bönor eller har de målats vita. 

 

Abduktiv ansats kan tolkas som ett tillvägagångssätt som baserar sig på de två 

andra ansatserna induktion och deduktion (Patel och Davidsson 2011). Den 

forskningsansatsen som denna studie utgår ifrån är abduktion eftersom studien 

utgår ifrån fallföretaget presenterade problem och vetenskapliga teorier samlats 

för att få förståelse kring ämnet. Efter det har empirisk data samlats som har 

påvisat nya områden som måste fördjupas med hjälp av teori. Därför menar 

Alvesson och Sköldberg (2008) att de flesta fallstudiebaserade studier utgår från 

abduktion eftersom man går fram och tillbaka mellan deduktion och induktion.   

   

2.3 Datainsamling 
Data kan samlas in på olika sätt och med hjälp av olika metoder. Man brukar dela 

in data i två typer, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som 

samlas in specifikt för en undersökning och dess syfte medan sekundärdata är 

befintlig data som redan är insamlad sedan tidigare (Eriksson & Wiederscheim-

Paul, 2013). 

  

I denna studie så kommer primärdata samlats in genom olika intervjuer, 

observationer och enkäter via mail. Sekundärdata består av artiklar, böcker, 

hemsidor och dokument från fallföretaget. 

  

  

2.3.1 Primärdata 

Huvudinsamlingen av primärdata kommer att ske genom intervjuer på 

fallföretaget. De personerna som intervjuas kommer vara projektkoordinatorn, 

projektledarna, konstruktionschefen, huvudplaneraren och affärssystemansvarige. 
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Urvalet kommer att vara de personer som är relevanta i studien på grund av sina 

funktioner i företaget.  

    

En semistrukturerad intervju kommer att användas för projektledarna. Detta är för 

att få ett visst utrymme för att ställa ytterligare frågor och för att inte begränsa 

möjligheter till att få en djupare förståelse (Bryman & Bell, 2005). 

Respondenterna blir informerade om vilka områden studien behandlar. För studien 

är enbart svaren av intresse och de intervjuade personerna är därför anonyma. 

Detta är för att respondenten ska känna sig mer bekväm ti och ska vågar säga allt 

den vet (Ejvegård, 2011). Affärsystemansvarige kommer också intervjuas 

semistrukturerat då fokus med intervjun är att få fram siffor och data för studien, 

som följs av följdfrågor. 

  

Projektkoordinatorn kommer bli intervjuad mer än en gång både genom 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Anledningen är att studien 

involverar mycket av koordinatorns dagligarbete. Insamlingsmetoderna varierar 

beroende på vilken typ av data som behövs samlas in vid olika tillfällen. 

  

För konstruktionschefen och huvudplaneraren kommer ostrukturerade intervjuer 

äga rum. En ostrukturerad intervju liknar ett samtal kring ett visst ämne. Fördelen 

är att intervjun kan bli ett intressant och givande samtal där deltagare har möjlighet 

att påverka samtalets gång (Bell, 2006). Anledningen varför denna typ av intervju 

fungera bäst är att det inte finns något fastställt mål för vilken exakt data som 

skulle fås ut av intervjun. Intervjun har som ämne hur deras dagliga arbete ser ut. 

I konstruktionschefen fall handlar intervjun om hur han styr och planerar sina 

anställda. 

  

Under studien kommer ett flertal besök på fallföretaget äga rum där olika 

observationer kommer att ske. Observationerna kommer användas för få en 

djupare förståelse för studien och som underlag för och komplement till intervjuer. 

  

För att samla data om hur projektstyrning och projektkoordinering fungerar 

allmänt så skickas frågor ut till ett antal företag. Frågorna distribueras genom mail 

och företagen kommer att väljas med fokus på att de förmodligen arbetar i 

projektform i deras dagligarbete. Anledningen att mail istället för telefonintervju 

utförs är för det anses vara mer tideffektivt och för att företagen ska kunna svara 

utan press (Janet Salmons 2010). Även här kommer det klargöras att det enbart är 

svaren som är intressanta för studien och att både person och företag är anonyma.   

  

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som har samlats in tidigare och i annat syfte än den aktuella 

studien. Denna studie består sekundärdata av artiklar, böcker, hemsidor och 

dokument från fallföretaget. Fördelarna med att använda sig av sekundärdata är 

att det tar mindre tid att samla data och undersökningen kostar mindre då den redan 

är gjord (Bryman & Bell, 2005). 
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För att hitta artiklar så har kommer databaserna Onesearch och Emerald användas 

samt Ulrichsweb för att kontrollera att artiklarna är vetenskapligt granskade. 

Artiklarna kommer att väljas utifrån nyckelord med relevans i titel eller 

sammanfattningen för studien. Böcker kommer väljas utifrån titel, 

innehållsförteckning och rekommendationer med fokus på projektstyrning och 

projektkoordinering. 

  

Alla dokument som samlas från fallföretaget är inte direkt kopplade till studiens 

huvudsyfte, utan en del data används för att få en generell förståelse för olika 

områden och arbetsuppgifter. Dessa dokument kommer användas för att kunna 

skapa en bättre uppfattning om fallföretaget. De dokument som används för 

studien är bland annat gamla planeringar och tidsplaner i form av Excelblad som 

beskriver fallföretagets projektplanering. 

Bryman och Bell (2005) nämner att denna typ av material är bra för att ge en 

bakgrundsinformation om hur företaget arbetat i tidigare skeden och hur de arbetar 

internt. Problem med denna typ av information är att den kan vara svår att få 

tillgång till.   

  

2.4 Genomförande 
För säkerställa att studien kommer vara klar för inlämning vid satt datum så skapas 

ett Gantt-schema med olika delmål, Bilaga 1. Gantt-schema. Detta för att få en 

bättre överblick för tiden och se till att studien håller en jämn takt för att uppnå så 

bra resultat som möjligt. Gantt-schemat är uppdelat i två delar, rapporten och 

aktiviteter. I rapportdelen finns olika deadlines när de olika kapitlen i rapporten 

tänkt ska vara klara. I delen aktiviteter finns utsatta aktiviteter som var inplanerade 

redan i studiens start. Utöver de satta aktiviteterna så tillkommer det moment 

under studiens gång som inte gick att förutse. 

 

För att inte missa något och hålla reda på vad som redan har gjorts och vad som 

ska göras vid de olika tillfällena så kommer det föras en loggbok. I loggboken 

skrivs datum, vad som gjort vid tillfället, reflektioner om det som har gjorts och 

vad som skall göras nästa tillfälle. Detta utförs genom hela studien och underlättar 

arbetet då man lätt kunde se vad som gjordes förra tillfället och för att hålla fokus 

på vad som ska göras nästa tillfälle. Allt kommer inte dokumenteras beroende på 

relevans till studien.  

 

Under studien kommer stödet i form av handledning utnyttjas vid olika tidpunkter. 

Handledaren valdes i början av studien när områden på studien var bestämt. 

Personen som kom att väljas ansågs vara bäst lämpad för att handleda i studiens 

område. Handledarens huvuduppgift är att se till att problemställningen och syfte 

stämde överens med fallföretagets önskan, detta görs genom företagsbesök med 

handledare. Utöver detta så hjälper handledare till med förslag, vägledning och 

material genom arbetet likt rollen trädgårdsmästaren som Alvesson och Spicer 

(2011) beskriver; Trädgårdsmästare kommer regelbundet övervaka tillväxten, 

forma, skydda och ge extra näring i tider av behov. Genom observationer vet 

trädgårdsmästaren var och när dennes stöd behövs så som i kunskaper eller 

coaching. 
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2.5 Trovärdighet 
Begreppen validitet och reliabilitet kommer användas i studien för att uppnå så 

hög trovärdighet som möjligt. Validitet och reliabilitet samt hur dessa begrepp 

kommer att uttrycka sig i studien beskrivs nedan. 

 

2.5.1 Validitet 

Vid en vetenskaplig studie är det viktigaste forskningskriteriet validitet 

(mätningsvaliditet) enligt Bryman & Bell (2005), det vill säga en bedömning om 

de slutsatser som presenteras i en studie hänger ihop med teori och samlad data. 

Yin (2007) tar upp ytterligare en typ av validitet och förklarar begreppsvaliditet. 

Begreppsvaliditet nås genom att använda sig av flera källor vid datainsamling samt 

etablera en beviskedja genom hela studien. 

 

Studien kommer att uppfylla kraven för validitet genom det breda urvalet av källor 

som böcker, vetenskapliga artiklar och hemsidor som används i studien. Vidare 

kommer man i studien kunna följa en röd tråd som leder läsaren fram, och förklarar 

hur de olika delarna hänger ihop. För att skapa en bild av projektorganisationen, 

görs ett urval av personer för intervjuer som kommer att ge studien en djupare 

förståelse kring problemen genom deras roll i företaget. Detta för att endast få de 

svaren som är relevanta till studien. Respondenten har under intervjun fått sitt svar 

upprepat för sig för att konfirmera att inget missförstånd har skett. Flera källor 

samt flera datainsamlingsmetoder har används för att få en så fullständig och 

rättvisande bild av fallföretaget. Detta för att uppnå så hög validitet som möjligt.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2005) förklarar reliabilitet som frågan om resultatet från en 

undersökning skulle bli den samma om undersökningen gjorts på nytt. Yin (2007) 

beskriver att syftet med reliabilitet är att minimera fel och snedsteg under en 

undersökning. Då intervjuerna är semi-strukturerade ger det utrymme för 

ytterligare frågor, detta kan vara svårt för någon annan om de vill skapa samma 

svar. Dock kommer metoden i studien dokumenterats på ett sådant sätt att det finns 

en hög transparens. Yin (2007) menar att forskare bör dokumentera sitt 

tillvägagångsätt så tydligt och noga som möjligt så att studien kan återskapas.  För 

att försöka säkerställa en hög reliabilitet på vår studie har intervjuerna 

dokumenterats väl, samt under intervjuerna har svaren återgetts för att säkerställa 

att inga missförstånd uppstått och svaren har tolkats rätt. Detta har gjort för att ge 

möjligheten till att göra om studien med samma resultat.    

 

 

2.6 Sammanfattning av metod 
Studiens undersökningsmetod är en kvalitativ fallstudie med inslag av kvantitativ 

enkätstudie. Med en abduktiv ansats har resultat och slutsatser dragits med hjälp 

av datainsamling i flera steg och i olika form och genom användande av primärdata 

samt sekundärdata. Detta tydliggörs med hjälp av Figur 1. Sammanfattning av 

metod.  
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Figur 1. Sammanfattning av metod 
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3. Teori 
Detta kapitel består av information, metoder, verktyg och teorier som är 

relevanta för att uppnå rapportens syfte och kommer att användas till kapitel 5 – 

Analys. 

 

3.1 Projekt 
Begreppet projekt definieras av Selin (1991) som: ”Ett projekt är en tidsbegränsad 

och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av 

tilldelade resurser skall nå uppställda mål.”  

 

För att ett projekt ska kunna genomföras behövs medverkan av individer med olika 

kunskap och erfarenhet (Mantell Jr et. al, 2004). Projekt är ett sätt att använda 

materiella, mänskliga och finansiella resurser på ett rationellt och organiserat sätt 

(Lööw, 2003). Tonnquist (2008) menar att ett projekt ska innehålla följande vid 

planering och utförandet:  

 Bestämt avgränsat mål – unik uppgift 

 Bestämd tidsperiod – tidsatt  

 Bestämda resurser – egen budget  

 Särskilda arbetsformer – tillfällig organisation 

 

Definitionen av framgångsrika projekt har förändrats med åren. På 1970-talet var 

det nästan enbart fokuserat på tillämpningen av verktyg och modeller för projekt, 

men numera är fokus på att tillfredsställa intressenternas behov (Davis, 2014). 

Många projektledare fokuserar oftast på att projekten ska vara levererade i tid och 

inom budget. Men projektsponsorer kräver en avkastning från investeringen och 

vill få strategiska fördelar från det. Därför avgörs ofta om ett projekt är lyckat från 

ett annat perspektiv, vilket kan vara affärsframgång, projekteffektivitet, 

kundinflytande eller gynnsamhet för framtiden (Mir och Pinnington, 2014). 

 

Antvik & Sjöholm (2005) påstår att definition vad ett lyckat projekt varierar 

beroende på hur man ser på det. Exempelvis kan leverantören och kunden ha olika 

synsätt på vad som är ett lyckat projekt. Även ett projekt som inte uppnår sitt mål 

men ändå ger ett bra resultat kan tolkas som ett lyckat projekt. Ett projekt anses 

normalt som lyckat om kriterierna enligt tabell 1 uppfylls. Tabell 1 är en 

kombination av kriterier enligt William (2016) och Antvik & Sjöholm (2005). 
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Tabell 1Kriterier för lyckat projekt 

Var slutprodukten bra? 

1. Inga fel på produkten 

2. Fullt fungerande funktion 

3. Enligt specifikationerna  

Har projektet uppfyllt sina leveransmål? 

1. Höll tiden 

2. Höll budgeten 

3. Följt kundkraven 

Var de berörda parterna nöjda? 

1. Nöjda kunder 

2. Nöjda användare 

3. Nöjda underleverantörer  

4. Nöjda projektmedlemmar  

5. Bra relation med samhället 

Var projektledningen lyckad? 

1. Bra arbetsmiljö 

2. Få förändringar 

3. Få tvister 

4. Bra planering 

5. Bra kontroll av kostnad, tid, kvalité 

och risk 

 

3.2 Multi-projekt 
Det blir mer vanligt att organisationer arbetar i projekt, samt att samma individ 

arbetar med många olika projekt samtidigt, vilket skapar en multi-projektmiljö. 

Att arbeta med i ett multi-projektmiljö kan vara utmanande för 

projektmedlemmarna, dels på grund av arbetsbördan men även för den förvirring 

som kan uppstå då man arbetar i många olika projekt. En sådan förvirring kan leda 

till en stressfull arbetsmiljö, arbetsrelaterade konflikter och låg produktivitet 

(Patanakul et. al, 2016). Lientz (2013) skriver att en risk med multi-projektmiljö 

är att misstag gjorda i ett förgående projekt upprepas i kommande projekt.  

 

Det är viktigt i en multi-projektorganisation att någon tar rollen och följer de olika 

projekten genom att utföra analyser och rapporteringar. Denna roll identifieras 

som projektkoordinator. Projektkoordinatorn kan vara en tidigare projektledare 

och det kan även finnas mer än en som har denna roll. Projektkoordinatorns roll 

är att fördela projekten till projektledarna och vara till stöd genom att hålla 

projektverktyg och modeller uppdaterade (Lientz, 2013). 

 

– ”Teknik och metoder ska vara hjälpmedel, som effektivisera och underlättar 

projektets genomförande. Först när planeringsverktyg är så flexibla, att de kan 

användas i en ständigt pågående och utvecklande process, är de till verklig 

nytta.” (Nordberg 2008) 

 

3.3 Projektkoordinator 
Multi-projekt blir allt vanligare och projektkoordinatorn har blivit en kritisk roll 

för organisationer att lyckas med sina projekt (Jah & Iyer, 2006). För att 

koordinatorn ska kunna bedriva sitt arbete på bästa sätt är det viktigt att vara i nära 

kontakt med sina medarbetare för att hinna se problem innan de uppstår för att i 

god tid avvärja dem. En projektkoordinator kräver god kommunikationsförmåga, 

förmågan att interagera med olika människor, samt förmågan att lösa problem och 

ta beslut (Skelskey et al, 2005).  
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3.4 Tidsplanering och uppföljning 
En tidplan har start och sluttid, men det många inte uppmärksammar är att den 

likaså borde ha utsatta avstämningspunkter (Nordberg 2008). Antalet kan bero på 

olika saker så som projektets längd, typ och komplexitet lika så för hur tätt dessa 

ska äga rum. Det finns olika metoder för tidsplanering, Gantt schema är det 

vanligaste planeringsverktygen som illustrerar aktiviteter och milstolpar under ett 

projekt. Vid dessa avstämningspunkter skall en uppföljning utföras för att se hur 

man ligger till. Tre alternativ är möjliga då: Man ligger före, rätt eller efter. Då det 

vid dessa avstämningspunkter visar sig att man ligger efter är det vanligaste sättet 

att förlänga projektet eller tillsätta mer resurser för att jobba ikapp. Det är alltså 

viktigt att uppföljning av projektet sker regelbundet under projektets gång för att 

upptäcka avvikelser tidigt och så man hinner vidta åtgärder för att minimera de 

negativa effekterna. Det finns även många uppföljningsmetoder som till exempel 

EVA (Earned Value Analysis) som följer upp projektets tid och budget. 

 

För att klara de satta avstämningspunkterna i projektet så är en av de viktigaste 

resurserna tiden. För de flesta människor är tiden, när den är felplacerad eller 

förbrukad, förlorad för alltid. För en projektledare så är tiden mer av en 

begränsning, och för att den tiden ska kunna klassas som resurs så krävs en effektiv 

tidshantering (Kerzner, 2003). 

 

Projektledaren stöter på flera aktiviteter som tar upp tid. Dessa kallar Kerzner för 

”tidstjuvar”. Tidstjuvarna påverkar det dagliga arbetet och anledningen att dessa 

uppstår beror oftast på att projektledaren hamnar i en roll där det är svårt att säga 

nej när en anställd kommer med ett problem. Detta leder oftast till att 

projektledaren blir utbränd då han utsätts för kontinuerlig stress och 

överbelastning. Några exempel på tidstjuvar som Kerzner (2003) tar upp i sin bok: 

·      Oavslutade arbeten 

·      Ett dåligt utfört arbete som måste göras om 

·      Telefonsamtal och mail 

·      Förändringar i planeringen 

·      Vänta på personer/personal 

·      Dag till dag administration 

·      För många nivåer av granskning 

·      Vardagliga kontorskonversationer 

·      Felplacerad information 

·      Skiftande prioriteringar 

·      Obeslutsamhet 

·      Ineffektiva möten 

·      Oklara arbetsuppgifter/roller 

·      Kunder med låg kunskap/utbildning 

·      Otydliga mål och syften 

·      För många inblandade i små beslut 

·      Brist på tillstånd för att ta beslut 

·      Överbelastning av arbete 

·      Orimliga deadlines 

·      Dålig kommunikation mellan sälj och 

konstruktion 

·      Mängder av pappersarbete 

·      Krav på snabba resultat 

·      Dålig långsikt planering 

·      Inlärning av nya system 

·      Flera projekt samtidigt 

·      Konstant press 

·      Konstant störmoment 

·      Dålig personaldisciplin 

·      Låg kunskap/utbildning på anställda 
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3.5 Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social 

arbetsmiljö beslutades den 22 september 2015 och Arbetsmiljöverket publicerade 

AFS 2015:4 (Bilaga 2. Arbetsmiljöverket AFS 2015:4) den 1 oktober 2015. Syftet 

med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. 

Två utdrag ur förskriften som direkt relaterar till projektledning är: 

 9§ Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som 

tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det 

innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. 

 12§ Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. 

  

För att se hela föreskriften se Bilaga 2 Arbetsmiljöverket AFS 2015:4 

 

När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider de individuella resurserna kan 

stress uppstå. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheten 

till återhämtning är otillräcklig, dock är stress en motivationsfaktor och ett 

naturligt tillstånd. Stress är alltså inte bara negativt utan om det finns möjligheter 

till återhämtning är tillfällig stress nyttig. (Lazarus & Folkman 1984). Den faktorn 

som ofta diskuteras vid området stress är hög arbetsbelastning, långvarig stress har 

bevisats kunna leda till både fysisk och psykisk ohälsa (Sonnentag & Kruel 2006). 

 

3.6 MCDM 
MCDM (Multiple Criteria Decision Making) handlar om att kunna göra logiska 

beslut vid flera alternativ val möjligheter. Vare sig det är i vardagliga livet eller i 

arbetslivet finns det många olika val som måste utvärderas vid beslutssituationer. 

Kostnad är ofta det som blir en avgörande faktor, men det beslutet behöver inte 

vara rätt för företaget/personen, utan när ett svårt beslut skall göras måste man 

väga in allt som är viktigt. T.ex. om en ny bil ska införskaffats behöver många 

kriterier utvärderas så som kostnad, komfort, märke, säkerhet och 

bränsleförbrukning. Dessa kategorier behöver vägas efter vad som anses vara 

viktigast och sedan utvärderas för att fatta ett logiskt beslut baserat på fakta 

(Govindan, et al, 2015). Logiken bakom MCDM modellen är att kriterier 

poängsätts utifrån hur viktiga det är till beaktaren, sedan utvärderas de olika 

alternativen om hur de uppfyller kriterierna. Dessa tal multipliceras och ger en 

totalsumma. Totalsumman beskriver programmets prestanda utifrån de kriterier 

som är satta. 

 

3.7 Kravspecifikation 
En kravspecifikation handlar om att lyfta fram olika krav och behov som är 

avgörande för att uppfylla de resultat som har satts. Dessa krav ska lämna så litet 

utrymme för egen tolkning som möjligt (Tomiyama et.al, 2009) Dock menar 

Lutters et al (2014) att krav, om de är överspecificerade, oavsiktligt kan dölja mer 

gynnsamma lösningar. Denna situation uppstår då kravspecifikationen är ”skriven 

i sten” eller formulerad alltför detaljerat. De menar att genom en alltför bestämd 

kravspecifikation fastställs begränsningar och möjligheter redan i början vilket 
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kan variera med tiden. Därför är det viktigt för en kravspecifikation att den är 

flexibel men genomarbetad. Det är nödvändigt att specifikationen är flexibel då 

mer information kan bli tillgänglig och läget förändras och att kravspecifikationen 

då måste utvecklas för att uppnå det bästa resultatet (Lutters et al, 2014).  

 

Specifikationerna består av två olika krav, funktionella och icke-funktionella krav. 

De krav som anges måste definieras med olika prioriteringar, ”måste” och ”skall” 

vara uppfyllda. Funktionella krav är de krav som anges som beskriver 

funktionalitet av produkten. Icke funktionella krav är de krav som ställs på 

produkten som inte har med funktionen att göra så som kapacitet, säkerhet, support 

eller underhållsmöjligheter (Denns et al, 2010). 

 

3.8 Risker med IT-projekt 
Även om de flesta har en medfödd förståelse att det finns olika risker, så är det 

liten enighet om definitionen av risk. Risk uppfattas som en möjlighet att det 

uppstår ytterligare kostnader eller förluster (Pearlson & Saunders, 2009).  Aubert, 

Patry och Rivard (1998) definierar risk på två olika sätt; Begreppet kan användas 

som ett generellt uttryck för att beskriva negativa resultat. Risk kan även användas 

för att beskriva sannolikheten att faktorer som leder fram till de negativa resultaten 

slår in. 

 

En vanlig riskfaktor är när ett IT-projekt har för hög komplexitet, stort område och 

komponenter som är beroende av varandra. Utvecklingen av mer komplex teknik 

accelererar och trenden blir att mer specialisering bland anställda ökar. 

Gruppmedlemmar måste utbildas för att kunna arbeta med den nya tekniken till 

full effekt (Pearlson & Saunders, 2009).  En risk med ett komplext system med 

många moduler eller delsystem beroende av varandra är att när en förändringar i 

funktion görs så blir det en stor påverkan i andra delar av systemet. Oftast anpassar 

sig företaget för att skapa en bättre förutsättning till att lösa visa problem i 

systemet. Men detta leder oftast att det uppkommer ytterligare eller andra typer av 

problem. När man ändrar på en funktion så störs alla andra funktioner och 

programmering som är länkade till funktionen (Light, 2001). 

 

En risk när man outsourcar IT eller anlitar ett konsultbolag är att det oftast innebär 

förlorad kompetents för den interna IT-personalen. När den interna IT-personalen 

tar över ansvaret så försvinner den kompetensen som de utomstående företagen 

satt inne på. Det här är ett allvarligt problem då den interna kompetensen inte är 

tillräcklig för att administrera, hantera och använda IT effektivt (Aubert et al, 

1998). 
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4. Företagsbeskrivning 
I det här kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet som kommer ifrån 

intervjuer, observationer och data från företaget Holtab. I detta kapitel beskrivs 

även de problem som Holtabs projektchef tror projektorganisationen kommer stöta 

på framöver. Detta material kommer kopplas samman med teorin från tidigare 

kapitel och användas i kapitel 5 – Analys. 

 

4.1 Organisationsbeskrivning 
Holtab har sin anläggning i Tingsryd, Småland och är en av Skandinaviens ledande 

tillverkare av transformatorstationer (holtab.se). Holtab producerar även 

lågspänningsväxlar och gatubelysningsskåp. Det Holtab erbjuder sina kunder är 

skräddarsydda och kompletta transformationslösningar som kommer redo för 

installation. Då dessa stationer inte är standardlösningar så behövs det någon som 

ser till att kunden får det de har beställt vid leveransen. Detta har Holtab löst 

genom sin projektorganisation. 

 

Holtab´s projektorganisation startade för ca fem år sedan med anledning av att 

Holtab gick in i mer komplicerade affärer, så kallade projektorer. De första tre 

åren fanns det en projektledare, men i takt med att affärerna ökade så utökades 

avdelningen och det anställdes ytterligare tre projektledare. Projektorganisationen 

består idag av tre projektledare samt en projektchef som koordinerar 

projektledarna och hjälper till när det behövs. Det beräknas anställas ytterligare en 

projektledare i mitten av 2016. Det är denna typ av affärer som Holtab beräknar 

man ska växa i och uppskattar ett behov av en till två projektledare årligen de 

närmaste fem åren.  

 

Det är inte enbart projektorganisationen som växer utan även Holtab som företag. 

I slutet av 2016 så beräknas en ny produktionshall vara klar och är främst avsedd 

för större produkter av vilket majoriteten är projektorder. Detta kommer påverka 

Holtab internt då det öppnar upp för förändring i logistik, produktion, personal och 

organisationen. Det kommer även att påverka externt då det öppnar upp för större 

försäljning och möjligheter för fler komplexa produkter. 

 

4.2 Projektorder- och projektledarbeskrivning  
En projektorder är en mer komplex affär jämfört med Holtab´s standardorder och 

kräver då en projektledare som har som uppgift att leverera ordern med rätt 

kvalitet, i rätt tid till likvärdig eller förbättrad marginal. Så fort en säljare har sålt 

en produkt som inte är standard och kräver projektform så tar projektledaren över 

och äger projektordern. Projektledaren blir då ansvarig från order till leverans och 

oftast en tid efter leverans i form av besiktningar på site. Projektordern innehåller 

ett uppskattat antal projektledartimmar som krävs för att utföra arbetet. 

 

Projektledarens roll är att hålla ihop affären övergripande och blir kundens enda 

ingång till Holtab. Under projektets genomförande så har projektledaren en 

övervakande roll av de andra interna avdelningar bland annat el-konstruktion, 

mekanisk konstruktion och produktionen. Under projektets gång så uppstår det 
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oftast en del oklarheter och problem där projektledaren tar beslut om hur dessa ska 

hanteras. Dessa beslut tar projektledaren dels själv men även med hjälp av de 

involverade personer för området där hindret uppstår. 

 

I dagsläget så ansvarar projektledarna för flera projektorder samtidigt och har 

normalt 3-6 projekt var. Antalet skiljer sig åt beroende på komplexitet och 

omfattning på varje projekt. Holtabs projektchef tillsammans med projektledarna 

har nyligen gjort processkartor som beskriver hur projekt ska utföras. Utöver deras 

arbete med projektet så hjälper de till att agera säljstöd för säljarna i företaget. 

 

4.3 Problem för Holtabs projektorganisation 
I dagsläget har Holtab en nästintill fullt fungerade projektorganisation. 

Projektorganisationen har tydliga arbetsuppgifter, användbara verktyg, en 

utvecklad processkarta och bra kommunikation. Det som saknas är kontroll över 

kapaciteten för nuet och framtiden för organisationen. Som det ser ut idag så 

kommer det endast information nedströms om att en ny projektorder är på väg in 

och att det behövs en projektledare. Då koordinatorn saknar kontroll över 

beläggningen på grund av att det inte finns något verktyg som stödjer 

beläggningsprocessen, så tar den projektledaren som har minst arbete hand om 

projektet. Då projekten är olika tidskrävande och det även råder obalans, med 

mycket att göra i början och slutet av projektet, så är det enligt projektchefen svårt 

att se och avgöra den totala beläggningen på projektledarna. Detta gör att det kan 

uppstå tillfällen eller längre perioder där projektledarna utsätts för onödigt hög 

stress och projektens resultat kan bli lidande.   

  

Det hjälpmedel Holtabs projektorganisation har idag för att få en överblick av 

projektportfolion är ett Exceldokument som används för tidrapportering. 

Exceldokument innehåller vilka projekt de olika projektledarna är ansvariga för 

och hur mycket timmar de lägger ner i veckan på projekten. Detta uppskattas i 

slutet av varje vecka, som bäst.  

 

Projektkoordinering fungerar i dagsläget på grund av projektorganisationen inte är 

så stor och att den har bra kommunikationen. Men då det är planerat en tillväxt i 

projektorganisationen så tror projektchefen att det med stor sannolikhet kommer 

att påverka kommunikationen och projektkoordineringen i organisationen till det 

sämre. För att fortsätta hålla en hög nivå på projektstyrningen så krävs det ett nytt 

verktyg eller modell för att se kapaciteten, beläggning och för att underlätta 

projektkoordineringen. 

 

4.4 Företagsintervjuer och mailenkät 
Intervjuer hölls på plats i Tingsryd med en person i taget. De som intervjuades var 

de tre projektledarna. För att hålla dessa anonyma har deras svar blandats så att 

inga svar ska kunna kopplas till någon individ. Då intervjuerna var semi-

strukturerade pågick de olika länge men har ett genomsnitt på ungefär 50 minuter. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna är baserat på teori, var relevanta till vårt 

problemområde och studien, svaren som angavs används senare som 

analysmaterial. Svaren presenteras i Bilaga 3. Intervjufrågor projektledare 



  
 

23 

 

 

 

 

För att skapa en bredare bild av hur projektstyrning och projektkoordineringen 

sköts i företag skickades mail ut till ca 20-25 stycken tillverkningsföretag som 

arbetar i projektform. Dessa svar var anonyma och frågorna behandlade antal 

projektledare, hur projekt koordineras samt vad för typ av program eller verktyg 

som används vid tidsrapporteringsprocessen. De 6 företagen som svarade på 

frågorna presenteras i Bilaga 4. Enkätfrågor företag 
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5. Analys 
Detta kapitel kommer att analysera det insamlade materialet som har gjorts under 

studiens gång. Kapitlet inleds med en analys av de problem som Holtab och 

företag i allmänhet har i en multi-projektorganisation. För att hantera dessa 

problem så skapades tillsammans med projektchefen och projektledarna en 

kravspecifikation med olika kriterier som ett verktyg behöver kunna hantera. 

Utifrån dessa kriterier så gjordes en analys om vilket program som var bäst lämpad 

för verktyget. Efter valet av program så utfördes en analys om hur de olika 

kriterierna skulle kunna uppnås samt riskerna med ett verktyg. Detta ligger till 

grund till utvecklingen av ett verktyg som presenteras i kapitel 6 – 

Lösningsförslag.   
 

5.1 Problemanalys 
Arbetsmiljöverkets 9§ innefattar att arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter 

som tilldelas arbetstagaren inte ska ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning, 

med andra ord undvika och förebygga stress. Samtidigt förklarar 12§ att 

arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka ohälsa hos 

arbetstagarna. Detta är något Holtabs projektchef försöker åstadkomma genom att 

medverka i studien, då ett av problemen som Holtabs organisation har i dagsläget 

är att de inte har en korrekt överblick på projektledarnas beläggning. Eftersom 

projektorganisationen växt och fler projektledare har anställts under de senaste 

åren så har projektchefens roll som projektkoordinator blivit allt mer viktig. Rollen 

som projektkoordinator är att koordinera projektledarna och hålla projektverktyg 

och modeller uppdaterade. Just nu fungerar koordineringen men har sina brister, 

men det blir ohållbart i framtiden enligt projektchefen på Holtab. Detta styrks av 

en respondent – ” Det fungerar bra i dagsläget, men är inte hållbart i framtiden 

då det kommer bli mer projekt och mer säljstöd.”. Problematiken tas upp under 

intervjuerna och det framgår att projektledarna känner sig lite överbelastade i 

dagsläget, vilket till exempel visar sig i en av projektledarnas svar på frågan om 

de kände sig över eller underbelastade - ”Överbelastade, skulle kunna ligga på en 

bättre nivå.”. Detta är inte optimalt, men som tidigare nämnts är ytterligare 

projektledare på väg in i företaget för att stötta upp de redan anställda och för att 

projektledarna skall kunna hantera tillökningen av projekt.  

Detta leder in på ytterligare ett problem som Holtab och många av de företag som 

besvarat enkäten har, att planera framtiden. – ” Det vi kan bli bättre på är att få 

en bättre överblick framåt så man lättare kan läsa ut beläggning framöver och på 

så sätt kunna uppskatta leveranstider bättre. Idag händer det ofta att vi t.ex. 

räknar med att ett projekt behöver 30 % av arbetstiden efter 5v men det visar sig 

att det går åt 50 % vilket leder till överbeläggning och risk för stress.”(företag3) 

Holtab är alltså inte ensamma om att finna det problematiskt med att planera 

framtiden. Det har blivit tydligt under studien att företag som arbetar i bygg- eller 

tillverkningsindustrin har speciellt svårt att planera framtiden då projekten måste 

startas direkt och leveranstiderna är korta. – ” Svårigheten för oss är att vi aldrig 

har någon längre framförhållning. Fastigheter byter hyresgäster och lokaler 

måste anpassas. Detta måste ske snabbt annars uppstår hyresförluster.”(företag2) 

Detta är någon som projektledarna även lider av eftersom de inte kan planera inför 
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eller börja på nästa projekt, vilket exemplifieras i följande svar om det går att 

påbörja nästa projekt–” Nej inte i dagsläget, vet inte vad som säljs”  

Holtab har under de senaste åren växt mycket, med fler projektledare och 

kommande nybyggnationer kommer att påverka projektorganisationen drastiskt. 

Med fler projekt, fler projektledare och mer komplexa kundanpassade lösningar 

kommer en välfungerande projektkoordinering vara ett krav för att klara av 

projekten med samma höga kvalité som idag. Holtabs projektchef förklarar att han 

redan börjar tappa kontrollen och överblicken över projektledarna, och därför 

behöver något verktyg som kan hjälpa honom med detta. En av projektledarna 

svarar på vad som är problematiskt och påverkar det dagliga arbetet nämner 

respondenten att det finns en risk med att Holtab växer för fort och att 

avdelningarna inte riktigt hänger med i utvecklingen. Detta gäller alla avdelningar 

inom organisationen, då det är viktigt att hela organisationen utvecklar sig 

parallellt för att kunna hålla samma takt under framställande av en produkt. Så för 

projektchefen handlar denna utveckling om att få tillbaka överblicken och 

kontrollen och även vara beredd för framtiden. Projektledarna är väldigt nöjda med 

situationen i helhet men det finns alltid saker att utveckla eller justera.  

Den generella uppfattningen på Holtab är att det flesta projekten går över den 

planerade tiden och budgeten som sätts då projektet säljs. – ” ca 80 % går över tid 

och budget från grundplaneringen. Detta är på grund av kunden ändrar sig och 

oftast är kunden med på förändringen. Har en leveransprecision på 98 % för det 

kunden har gått med på under projektens gång.”(projektledare) Det finns många 

tidstjuvar för en projektledare enligt Kerzner (2003) men de tidstjuvar som 

påverkar Holtabs projektledare mest är:  

- Överbelastning av arbete 

- Orimliga deadlines 

- Dålig kommunikation mellan sälj och konstruktion 

- Flera projekt samtidigt 

Att arbeta mot orimliga deadlines är inte bara stressigt utan kan även bidra till att 

resultatet på slutprodukten blir lidande. Svaren vi fick av projektledarna, då de 

besvarade vad som kan påverka resultatet vid genomförande är: 

- ”Lite slarv, krävs mer tid att läsa på de olika delarna vilket gör att man inte 

hänger med när man har för många projekt.”  

- ”Det kan, då ett projekt drar ut på tiden eller kräver mycket arbete kan det 

bli stressigt vid de andra projekten.” 

En stor anledning till dessa orimliga deadlines sätts är att de skapas på grund av 

att Holtabs säljare i dagsläget endast uppskattar hur många projektledartimmar ett 

projekt behöver. – ”Våra projekt har en tendens att gå över tiden. Största 

anledningen är att tiden i projekten är fel uppskattade redan vid 

planeringen.”(projektledare) Detta kan vara en effekt av att det är lite sämre 

kommunikation mellan säljarna och projektledarna. Detta orsakas troligtvis på 
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grund av att denna typ av kommunikation inte hinns med då projektledarna redan 

har mycket att göra, vilket en av projektledarna även säger – ” Just nu finns inte 

tid för det, hade gått med tid om man blir involverad tidigare med försäljaren.” 

Det är helt klart ett problem då det har en så pass stor inverkan på organisationen 

och des personal.  

Något som Holtabs projektchef även skulle vilja utveckla är uppföljning av 

projekten. Det är även något projektledarna skulle uppskatta då 

tidsrapporteringsverktyg de använder sig av idag är ett enkelt Excel-ark, där de i 

efterhand uppskattar hur mycket tid de lagt på de olika projekten. Denna 

rapportering görs dessutom inte omedelbart då det kan ta veckor innan 

tidsrapporteringen sker. Därför är den rapporterade tiden varken tillförlitlig eller 

aktuell. Projektchefen vill inte få full kontroll på hur projektledarna spenderar sin 

tid utan målet men uppföljningen är att få en överblick på hur projekten går och 

hur de ligger i jämförelse till den planerade tiden. nackdelen med Excel-

tidsrapporteringsverktyget är enligt projektledarna att det endast finns möjlighet 

att rapportera in tid på olika projekt men det går inte att specificera vad tiden har 

spenderats på. – ” Excel, sköts halvbra. Skulle behövt ett verktyg med fler 

kategorier om vilken fas projektet ligger i.”  

Det blir allt vanligare för organisationer att arbeta i en multi-projektmiljö för att 

utnyttja den mänskliga resursen inom företaget, dock är en av tidstjuvarna Kerzner 

(2003) lyfter upp just att arbeta i fler projekt samtidigt. För Holtabs projektledare 

är detta en vardag. Att arbeta i en multi-projektorganisation kan vara utmanade för 

projektmedlemmarna. Därför blir projekt koordinatorns roll allt viktigare inom 

organisationen för att kunna koordinera projektledarna så de kan fokusera på att 

driva projekt. För att projektchefen ska kunna få en bättre överblick om hur det 

går i projekten är det enligt Nordberg (2008) viktigt med en tydlig tidsplan med 

bestämda avstämningspunkter. Det kan även vara ett hjälpmedel för 

projektledarna i deras dagliga arbete då de också för en överblick om hur deras 

projekt ligger till tidsmässigt. Idag sätter Holtabs projektledare upp en tydlig 

tidsplan under uppstartsmötet i början av projektet. Detta följs upp av 

projektchefen med daglig kommunikation, och fungerar idag men är som sagt inte 

hållbart i längden, när det blir fler anställda och mer projekt.  

5.2 Kravspecifikation för projektledningsverktyg 
En viktig roll som projektchefen har är att fördela projekten till projektledarna och 

se till att projektledarna har en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att projektledarna har 

bra förutsättningar för att kunna göra ett så bra och effektivt arbete som möjligt. I 

förgående kapitel 5.1 Problemanalys så beskrivs problem som Holtab har idag 

eller problem som de ställs inför i framtiden. I enkätundersökningen ställd till 

andra företag om deras projektkoordinering och projektstyrning så har det 

framkommit att andra företag har liknande problem. Vissa av Holtabs problem 

hade kunnat lösas genom att projektchefen får en bättre överblick över 

projektorganisationen. I dagsläget så fungerar detta, men då Holtabs 

projektorganisation är i en fas där den växer snabbt så är det viktigt att 

projektchefen håller sina verktyg och modeller uppdaterade. 
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Utifrån litteraturen och i samråd med projektorganisationen skapades kriterier för 

vad ett verktyg ska kunna hantera, detta motsvarar de förutsättningar som är 

viktiga för en effektiv projektkoordinering. Verktyget har som mål att användas 

för att hjälpa projektorganisationens dagliga arbete och vara ett stöd till 

projektkoordineringen. Kravspecifikationen är anpassad efter vad som anses vara 

viktigast och mest användbart. Kriterielistan är därför en blandning av både 

funktionella och icke-funktionella krav. För varje kriterium finns en förklaring och 

en viktning, se Tabell 2. Kravspecifikation. 

 

Viktningen har gjorts i samråd med projektchefen då syftet med verktyget är att 

projektchefen ska använda det för att få en bättre överblick och 

projektkoordinering över projektorganisationen. Projektledarna ska främst 

använda verktyget genom att föra in information som projektchefen kan ta del av. 

Den nytta projektledarna kan få ur verktyget är återkoppling genom att veta i 

vilken fas timmarna läggs i. Som en projektledare utryckte sig att det skulle vara i 

behov av ett verktyg som kan hantera tidsrapportering i olika faser. Enligt Tabell 

2. Kravspecifikation så viktas tidsrapporteringen lågt av projektchefen då han 

anser att tidsrapporteringen hade varit möjlig att göra direkt i Holtabs affärssystem 

Navision. Tidsrapporteringen i Navision kan dock enbart ske genom att de totala 

projekttimmarna dokumenteras för projektet. Alltså ger inte en bra bild var 

timmarna har hamnat i projektets genomförande. Hänsyn till vad projektledarna 

vill få ut från verktyget har därför tagits, vilket innebär att tidsrapportering 

kommer anses som en viktig del även ifall den har låg viktning av projektchefen. 

 

Projektuppföljning och sammanfattning rangordnades som minst viktigt av 

projektchefen. Han anser att de är endast ett viktigt kriterium för nya verktyget om 

det går att göra på ett enkelt sätt. Annars är det bättre att ha ett 

projektuppföljningsverktyg som är mer omfattande och som endast fokuserar på 

uppföljning. 

 

Tillsammans med projektchefen och projektledarna så bestämdes det att verktyget 

inte hade något krav på att det skulle vara tillgängligt via mobil eller att det skulle 

vara molnbaserat. Det var dock ett önskemål att verktyget skulle vara Windows 

anpassat då företagens återkomstpunkter är Windowsbaserade. Helst ska verktyget 

vara en Microsoftprodukt då de flesta av företagens system och program är från 

Microsoft. Det är dock inget krav. 

 

I dagsläget finns det ingen fastställd budget för inköp av verktyg men 

projektchefen sa att företaget var beredd att investera i ett verktyg om det skulle 

krävas. Verktyget ska ha ett fokus på enkelhet och funktionalitet. Verktyget ska 

vara något man kan jobba vidare med och utveckla efter företagets och 

projektorganisationens behov. 

 

Vissa av dessa kriterier möter redan det nuvarande tidsrapporteringsverktyget. 

Men eftersom organisationen utvecklas så behövs även verktygen också utvecklas 

och uppdateras. För lösa de problem som Holtab har idag så behövs ett nytt verktyg 
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som även innefattar det som det gamla tidsrapporteringsverktyget har. Detta 

kommer innebära att det nya verktyget kommer att ersätta Holtabs nuvarande 

tidsrapporteringsverktyg. 

Tabell 2. Kravspecifikation 

 

 

 

Kriterier Förklaring Vikt 
 

Ska kunna hantera 
en tillväxt i 

organisationen 

Verktyget ska fungera lika bra även ifall det anställs fler 
personal samt antalet projekt blir högre. 

 

100 
 

Namn på projekt 
och ansvarig 

projektledare 

Överblick för att kunna se de olika projekten och vem 
som är ansvarig. 

 

80 
 

Inplanerad 
frånvaro 

Kunna se inplanerade semestrar, längre ledigheter som 
exempel föräldraledigheter. 

 

50 
 

Överblick över 
kapaciteten 

Kunna se hur personalens tid är fördelade i nuläget och 
för framtiden. 

 

100 
 

Framtida kritiska 
moment 

Kunna med hjälp av överblick av kapaciteten och frånvaro 
kunna se kritiska moment, exempel se över/under 

belastning på avdelningen vid en viss period. 
 

90 

Tidsrapportering Kunna rapportera in timmar som läggs på ett pågående 
projekt och i vilken fas. 

 

20 
 

Status på 
nuvarande projekt 

Kunna se vilken fas projekten ligger i. 
 

70 
 

Status på offerter Kunna se order-offerter som ligger ute och hur de ligger 
till. 

 

95 

Se deadlines Kunna se de olika fasernas deadline för projektet. 
 

100 

Projektuppföljning Kunna följa upp ett projekt i efterhand och utvärdera 
resursmässigt, exempel var i projektet har det lagts ner 

mest tid. 
 

10 
 

Sammanfattning Kunna sammanfatta ett projekt eller en projektledare 
genom att framhäva den data man anser är viktigast, 
exempel hur det går i projektet eller hur det har gått. 

 

10 
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5.3 Val av program för verktyget 
När kravspecifikation var fastställd så var nästa steg att välja det program som var 

mest lämpligt för att hantera de kriterierna som verktyget behövde. Utifrån 

kravspecifikationens kriterier och viktning så gjordes en MCDM som användes 

som hjälpmedel för att välja program, se tabell 3. MCDM. MCDM användes 

främst för att utesluta de program som hade lägst poäng och därmed ansågs som 

minst lämpliga alternativ för verktyget. Verktygen som har utvärderats Microsoft 

Excel, Microsoft Project, Zervant, actiTIME och ANIDO.  

 

Betygsskalan för varje alternativ är ett till fem, där fem betyder att alternativet kan 

hantera kriteriet bra och ett betyder att alternativet hanteras det dåligt eller inte 

stödjer den funktionen överhuvudtaget. Betygsättningen är baserad på åtkomlig 

information om alternativen, det vill säga hemsidor, bruksanvisningar och 

testkörning av samtliga program. Testkörningen har utförts genom att en fiktiv 

projektorganisation skapades som har samma antal projekt, projektledare och 

förutsättningar som Holtabs projektorganisation. Detta gjordes för samtliga 

program. För Microsoft Excel och Microsoft Project har den fullständiga 

versionen används medan för Zervant, actiTIME och ANIDO så har en 30 dagars 

gratisversion används till undersökningen. En viktig faktor när betyget bestämdes 

var hur programmet hanterar de olika kriterierna för en projektorganisation som 

Holtab. Detta insågs när testkörningen genomfördes, och innebär rent praktiskt att 

vissa alternativ hade en bra uppbyggd funktion för att hantera ett kriterium men 

den var inte bra anpassad för Holtabs projektorganisation. En viktig faktor var hur 

sambandet fungerade mellan de olika funktionerna, exempel om det fanns något 

samband mellan inplanerad frånvaro och framtida kritiska moment. 

Betygsättningen är satt efter den uppfattning som skapades vid undersökningen 

och kan skilja sig om alternativet hade undersökts av andra personer och i annat 

sammanhang. Poängen för de olika alternativen erhålls genom att betyget 

multipliceras med hur viktigt kriteriet är. Alla poäng för respektive alternativ 

summeras och ger en totalsumma. Totalsumman beskriver programmets prestanda 

utifrån de kriterier som är satta.  

 

Även om företaget i detta fall var beredd att investera i ett verktyg, det vill säga 

inte per automatik väljer lägstaprisalternativet, så har pris ändå en betydelse i valet 

av verktyg. Priset är inte inräknat i totalsumman på grund av att de olika 

programmen skiljer sig i kostnadsunderlag, Tabell 3. MCDM. Holtab äger redan 

licenserna Microsoft Excel och Microsoft Project, så kostnaderna för inköp av 

licenserna är 0 kronor på grund utav dessa licenser redan finns i företaget. 

actiTIME och ANIDO har en månadskostnad som varierar beroende på antal 

användare. Holtab har idag fyra stycken användare och kommer i framtiden 

behöva fler. Zervant har en fast månadskostnad och kan ha ett obegränsat antal 

användare. 
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Tabell 3. MCDM 

Kriterier Vikt 

 

Microsoft 

Excel 

Microsoft 

Project 

Zervant actiTIME ANIDO 

Ska kunna 

hantera en 

tillväxt i 

organisationen 

100 

 

5 5 4 5 4 

Namn på projekt 

och ansvarig 

projektledare 

80 

 

5 4 2 4 3 

Inplanerad 

frånvaro 
50 

 

3 1 2 4 1 

Överblick över 

kapaciteten 
100 

 

4 2 1 1 1 

Framtida kritiska 

moment 
90 

 

3 3 1 2 4 

Tidsrapportering 20 

 

4 1 4 5 4 

Status på 

nuvarande 

projekt 

70 

 

4 5 4 3 5 

Status på offerter 95 

 

2 2 5 1 1 

Se deadlines 100 

 

4 5 4 4 4 

Projektuppföljnin

g 
10 

 

2 2 3 2 4 

Sammanfattning 10 

 

3 2 1 3 4 

Summa  2790 2440 2125 2155 2150 

Pris per månad:  0kr 0kr 649kr 50kr/st 160kr/st 

 

Som Tabell 3. MCDM visar så fick Microsoft Excel och Microsoft Project högst 

poäng och var även de billigaste alternativen. ANIDO och Zervant innehöll flera 

projektfunktioner och var överlag ett bra projektverktyg. De extra funktionerna 

som inte var kriterier, vilket ANIDO och Zervant innehöll, har redan Holtab 

verktyg och program för att hantera, t.ex. fakturering. Zervant var det enda 

programmet som kunde hantera kriteriet ”Status på offerter” men detta skulle 

innebära att säljarna på Holtab hade behövt vara delaktiga och använda verktyget. 

Detta hade kunnat vara ett steg som Holtab kan ta i framtiden men är inte aktuellt 

i dagens läge. Eftersom Zervant och ANIDO har många funktioner som i Holtabs 

fall blir oanvändbara så tappar Zervant och ANIDO sin fulla effekt och anses 

därför som dåliga alternativ för Holtabs behov. 
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Även om actiTIME fick lägre poäng så var det ett smidigt och bra verktyg för 

Holtabs behov. actiTIME’s smidighet och enkelhet är något som Holtabs 

projektchef eftersträvade. Det var även det programmet som hade lägst kostnad av 

de licenserna som Holtab inte har. Det som actiTIME fallerar på är att den delvis 

inte har något smidigt sätt för att hantera överblick över kapaciteten och framtida 

kritiska moment som var två viktiga bitar i verktyget Holtab behöver. Sen vill 

projektchefen helst ha verktyg som det går att jobba och utveckla vidare med efter 

företagets och projektorganisationens behov. Microsoft Excel och Microsoft 

Projekt har inte bara fått höga poäng utan är även de bästa alternativen när det 

gäller att anpassa och utveckla efter det behovet Holtab har idag eller kommer få 

framöver. De är även de bästa alternativen ekonomiskt då företaget redan har 

investerat i dessa två licenser och går att använda för att skapa det verktyg 

projektorganisationen är behöver. Så beslutet stod mellan Microsoft Excel och 

Microsoft Projekt. För att bestämma vilket program som var det bästa valet för 

verktyget så utfördes en djupare analys och test av dem båda. 

 

Efter en djupare analys och test för verktyget som ska användas för att underlätta 

projektchefens koordinering och överblick för projektorganisationen så blev 

beslutet att Microsoft Excel var det bästa alternativet. Microsoft Excel hade inte 

enbart bäst poäng utan var det bästa alternativet för att få sambandet mellan 

kriterierna och funktionerna som finns i programmet. Nackdelen med Microsoft 

Projekt är att det finns många funktioner och har överlag en lång inlärningskurva 

innan det går att använda programmet i sin fulla kapacitet. Microsoft Projekt är ett 

program som hanterar många områden och kan användas för att underlätta och 

effektivisera projektorganisationen, men är inte det bäst lämpade för skapelsen av 

detta verktyg som Holtab behöver idag. Eftersom projektchefen vill ha ett verktyg 

som har ett fokus på enkelheten och funktionalitet så är Microsoft Excel ett bättre 

val. 

 

Microsoft Excel är ett program som har många funktioner som är ett användbart 

program för att bygga och anpassa ett verktyg efter behov. Microsoft Excel var 

även det enda program där alla kriterier gick att utföra. Projektchefen och 

projektledarna arbetar redan i Microsoft Excel idag för tidsrapportering. Detta 

betyder att de har redan en förståelse och rutin för inmatning av data i Microsoft 

Excel. Även ifall det nya verktyget i Microsoft Excel kommer att innehålla fler 

funktioner än det gör idag så kommer det behålla samma krav på kunskap som för 

det gamla verktyget. Inmatningen av data kommer att skilja sig lite från det 

nuvarande tidsrapporteringsverktyget, men kommer fortfarande ha samma 

enkelhet och fokus på att det ska ta så lite tid som möjligt från projektledarnas 

dagliga arbete. Microsoft Excel är även det bästa alternativet för att anpassa och 

utveckla vidare ifall företaget och projektorganisationens har ett annat behov i 

framtiden. 
 

5.4 Samband mellan kriterier och funktioner 
Holtabs projektchef har behovet att kunna se beläggningen för projektledarna så 

att de inte blir överbelastade. Med hjälp av ett verktyg utvecklat i Excel är detta 

möjlig. Excel är en bra bas och det går även att vidareutveckla. Detta gör att 
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programmet i Excel uppfyller kriteriet att det ska kunna hantera tillväxt i 

organisationen. För att kunna få en överblick över beläggningen, krävs det att 

projektledarna rapporterar in arbetad tid regelbundet och mer frekvent än idag 

Något projektledarna ville ha ut av verktyget var att kunna se vart i projekten de 

lägger ner sin tid. – ”… det skulle behövas någon typ av projektmodul som enkelt 

kan räkna ut hur projektet har gått.” (projektledare) För att kunna utvärdera vilka 

moment under projektet som är tidskrävande. Detta kommer in på kriteriet 

tidsrapportering som projektchefen inte har viktat så högt men eftersom detta är 

såpass stor del till att visa beläggningen i nuläget så måste det vara en del i 

verktyget. Detta ligger även i grund för att utvärdera projekttiden.  

 

Ett önskemål var att kunna se var i projektet tiden har lags ner, det kan uppnås 

genom att kategorisera olika faser i projekten. Efter samtal med projektchefen och 

projektledarna har fem faser kategoriserats, dessa är presenterade i tabell 4. Faser 

Uppstart, Intern övervakning, Produktion, Leverans och Avslut. För att förstå 

dessa fem faser kommer de beskrivas nedan, vilka olika aktiviteter som infattas i 

faserna, hur lång tid de brukar ta upp och hur arbetsbelastningen är under fasen. 

 
Tabell 4. Faser 

Faser Aktiviteter 

 

Arbetsbelastning 

Uppstart 

1-4 veckor 

 

Överlämning från säljaren till 

projektledaren. 

Första kundkontakt. 

Uppstart med projektgruppen. 

Reder ut oklarheter. 

Säkerställning av komponenter. 

Inmatning av komponenter i 

Navision. 

Tidsplan fastställs för projektet. 

Intensivt arbete. 

Mycket att göra 

under kort tid. 

Intern 

övervakning 

4-12 veckor  

Övervakning av konstruktion. 

Övervakning av inköp. 

Order beredning. 

Inte mycket att göra. 

Mest delegera.  

Produktion 

1-6 veckor 

Övervakning av tillverkning. 

Löser problem som uppkommer. 

Test. 

Målet är att det ska 

vara lugnt men kan 

vara intensivt. 

Leverans 

1-2 veckor 

Besiktning/FAT. 

Justeringar. 

Leverans. 

Mycket 

tidskrävande. 

Kundbesök  

Avslut 

1-4 veckor 

Dokumentation 

Projektavslut 

Rapportering 

Fakturering/Ätor 

Lugnt 

Sporadiskt arbete.  

    

Genom att använda sig av dessa faser kommer ett flertal av de högst viktade 

kategorier i kravspecifikationen uppfyllas. Projektchefen får en överblick över 

projekten och i vilken fas de ligger i. Deadlines kommer att visas och 
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uppföljning/avstämningspunkter kommer bli naturligt vid fas övergångarna. 

Beroende på hur lång tidsperiod som är planerad för fasen kan även en eller flera 

avstämningspunkter planeras utöver fasövergången. Genom att se deadlines vilket 

är de kritiska momenten, så kan projektledarna uppskatta hur mycket tid varje fas 

kommer att kräva och under vilken tidsperiod detta kommer att äga rum. Genom 

denna uppskattning kommer verktyget kunna visa beläggningen på projektledarna 

i nuläget och framtiden. Verktyget kommer även visa kapaciteten för 

organisationen då inplanerad frånvaro är något som är kritiskt för organisationen, 

detta är då något som verktyget ska kunna behandla genom att kunna visa 

kapaciteten för organisationen.  
     
 

5.5 Se framtiden 
Kriteriet att se status på offerter var något som viktas högt av projektchefen och 

projektledarna, detta är svårt att planera eftersom det är endast säljarna som vet 

vad för projekt som offereras. Mycket av försäljningen sker ofta utan förvarning, 

och är därför omöjliga att förutse eller planera.   

 

Går det att påbörja nästa projekt? – ” Nej inte i dagsläget, vet inte vad som säljs” 

(en projektledare).  

 

De affärer som tar lite längre tid som ofta är lite mer komplexa drar gärna ut på 

tiden i offertfasen. Detta ger projektorganisationen möjlighet att läsa in sig på 

affären och förkorta deras första fas, Uppstart. Just nu använder Holtabs 

säljpersonal ett sannolikhetssystem med procenttal, 0-100%. Detta ger de 

offerterna för att uppskatta hur stor sannolikhet affären kommer att bli av. 

Eftersom de inte kan säga att affären verkligen kommer att komma in, är detta 

deras lösning på att försöka uppskatta framtiden. Hur dessa procenttal används av 

säljarna varierar dock från säljare till säljare. Så denna framtidsblick är inte helt 

att lita på vilket gör det mycket svårt för projektkoordinatorn att se beläggningen 

i framtiden. De offerter som ligger ute med hög sannolikhet att säljas, satt av 

försäljaren, kan ligga ute i månader och kan vara många till antalet. Vilken av 

dessa offerter projektledarna ska förbereda sig på är i praktiken omöjligt. Därför 

vill alla i projektorganisationen att bli involverade tidigare i en affär, inte bara för 

att förbereda sig på projektet utan även för att kunna uppskatta projekttimmar som 

idag är ett problem då det ofta uppskattas alldeles för få projekttimmar per projekt. 

– ” Våra projekt har en tendens att gå över tiden. Största anledningen är att tiden 

i projekten är fel uppskattade redan vid planeringen.” (en projektledare).  

 

Ett annat sätt för att kunna se hur den framtida beläggningen kommer att se ut är 

att göra en prognos av förgående år, med gamla data hämtad ifrån affärssystemet 

Navision. Det man skulle kunna göra med denna data är att se tendenser som att 

under vissa perioder på året se att Holtabs försäljning ökar eller minskar. Genom 

denna metod kan projektchefen skapa sig en uppfattning om hur framtiden 

kommer att se ut. Dock är projektorganisationen relativt ny och den pågående 

utökningen av produktionskapaciteten kommer göra att de kan leverera ett större 

utbud av produkter med höjd komplexitet, vilket kommer i sin tur leda till mer 
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arbete för projektledarna, så historiska data är något som för tillfället inte är 

aktuellt att arbeta med. 

 

5.6 Risker 
De vanliga riskfaktorer för IT-projekt är att komplexiteten, omfattningen och 

funktioner som är beroende av varandra underskattas. Då detta handlar om ett 

relativt simpelt Excel verktyg med enkla lösningar är inte komplexiteten hög men 

då Excel inte har någon mall att utgå ifrån, kan det därför vara svårt för någon som 

inte har varit med och utvecklat verktyget att förstå hur de olika cellerna 

interagerar med varandra om något skulle behöva ändras eller läggas till. Då en 

funktionsändring stör alla andra funktionerna som är länkade till funktionen.    

 

Som Aubert et al (1998) förklarar risken med att anlita utomstående för att lösa 

IT-problem. Som är relevant med detta lösningsförslag, är när den interna 

personalen på Holtab tar över ansvaret försvinner den kompetensen som den 

utvecklarna besitter. Detta menar han är ett allvarligt problem om den interna 

kompetensen inte är tillräcklig för att hantera IT-lösningen effektivt.  

 

Projektledarna uppskattar beläggningen och hur mycket tid de olika projekten 

kommer att behöva. Detta kan vara en risk då uppskattningen inte överensstämmer 

med verkligheten. Detta gäller även för faserna, att deadlines sätts med för snäv 

tidsplan som organisationen inte kan leva upp till vilket medför att projektet blir 

försenade enligt tidsplaneringen. Motsatsen är också trolig att mer tid planeras som 

inte behövs vilket skapar en osann verklighets bild över beläggningen. Detta är 

något som kommer att vara svårt i början då detta är ett nytt sätt att planera men 

efterhand kommer projektledarna bli bättre på att uppskatta rätt tidsintervaller. 

      

Att göra prognoser för projektorganisationen om hur beläggningen kommer att se 

ut i framtiden är något som har övervägts. Riskerna med att använda historisk data 

är att man får en ungefärlig uppskattning för hur det gick förgående år. Men med 

tanke på projektchefen har uttalat sig om att organisationen kommer att växa 

markant och även har växt mycket under det senaste åren är det inte ett bra förslag 

för att se beläggningen framöver baserat på historiska data. Dessutom har 

tidsrapporteringen inte fungerat bra enligt de anställda vilket gör att data som 

hämtats ifrån Navision inte är så tillförlitlig och medför därför risken att prognosen 

inte är verklighetsbaserad.    
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6. Lösningsförslag  
Detta kapitel presenterar verktyget som är utvecklat för Holtab AB. Krav och 

kriterier som Holtab hade på ett nytt verktyg utvärderades i kapitel 5 – Analys. 

Detta har lett till utvecklingen av verktyget PCAO (Project coordination and 

overview).  

 

6.1 Helhetspresentation  
PCAO, det presenterade lösningsförslaget, är ett verktyg som är utvecklat i Excel, 

se figur 2. De olika funktionerna kommer att förklaras steg för steg för att ge 

läsaren en förståelse för varför funktionerna är med i verktyget och för att kunna 

använda sig av verktyget. Stegen som presenteras är följande: 

 

 Inmatningsruta 

 Projektplanering och tidsrapportering  

 Beläggning 

 Frånvaro 

 Beläggningsgraf 

 

Figur 2. Helhetspresentation 

  
 

En flik som är utformade som i figur 2 finns för varje projektledare och visar en 

individuell planering och belastningsöverblick för aktuella projekt. Varje 

projektledare har tilldelats en färg för att lätt veta vilka flikar som tillhör vem. 
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6.2 Inmatningsruta 
Som Figur 3. Inmatningsruta visar finns det flera inmatningsområden som är 

understrukna, och som i bilden är ifylld med röd text för att förtydliga var data 

ska matas in. Bilden är tagen från fliken PL1 DATA. Det finns en exakt likadan 

inmatningsruta för varje projekt. I denna ruta matarprojektledaren in: 

 Projektnamn, detta är något projektledaren döper projektet till eller en 

ID-kod.  

 Totala projektledartimmar är då det projektet har offererats 

uppdragsgivaren.  

 Startveckan sätts utifrån när ordern kommer in och projektet påbörjas.  

 Genom att projektledaren uppskattar hur mycket tid det kommer att ta i 

de olika faserna förs denna data in samt hur många veckor faserna 

kommer att ta tillexempel som i detta fall uppstart 52 h på fyra veckor. 

 

Det rosa fältet är en sammanfattning av hur många timmar som är uppskattade och 

i vilken vecka projektet ska vara avklarat. Det är inget krav att projektledaren 

uppskattar samma tid som är satt till projektet, utan det är bara för att kunna 

jämföra den sålda tiden emot den uppskattade. 

 
Figur 3. Inmatningsruta 

 
 

 

6.3 Projektplanering och tidsrapportering 
Efter inmatningen kommer projektnamnet och de totala projekttimmarna för 

projektet att komma upp i dokumentet. Sedan får projektledaren mata in vilken fas 

den detaljerade tidsåtgången ska vara i under vilken vecka. Detta får justeras från 

vilken startvecka som har satts.  Detta visas i Figur4. Projektplanering där 
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uppstartfasen är satt från vecka ett till vecka fyra och är följt av sju veckor av intern 

övervakning.  

 
Figur 4. Projektplanering 

 
 

I figur 5. Tidrapportering så har även projektledaren rapporterat in timmar som 

lagts på projektet i respektive fas. I detta fall så har Projektledaren rapporterat in 

att 292 projektledartimmar har lagts på projektet. Men det är sålt för 280 

projektledartimmar vilket tyder på det inte gått som planerat.  

 
Figur 5. Tidrapportering 

 
 

 

6.4 Beläggning 
Den uppskattade beläggningen beräknas genom att dividera den utsatta tiden och 

en 40 h som representerar den vanliga arbetsveckan, detta går att justera ifall 

projektledaren inte jobbar 100 %. Figur 6. Beläggning visar hur det kan se ut med 

flera projekt samtidigt där raden längst ner visar uppskattad beläggning och 

verklig beläggning. Uppskattad beläggning är det som det är uppskattat i förväg 

och används för att kunna se framtiden, medan verklig beläggning är det som 

projektledaren har tidrapporterat. Det finns tre olika färger som representerar låg 

(grön), mellan (gul) och hög belastning (röd). Gränserna är satta så att en 

projektledare borde ligga i gul beläggning, det vill säga mellan 60-90% av total 

arbetstid, så att det finns en tidsreserv att utnyttja om något skulle ta längre tid än 

vad som planerats. Denna tid är även avsedd för projektledaren att utbyta kunskap 

och annat som inte har med projekt att göra.    
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Figur 6. Beläggning 

 
 

 

6.5 Frånvaro 
Hur frånvaro på projektledarna påverkar kapaciteten för organisationen var något 

projektchefen ville kunna se med de nya verktyget. Detta är möjligt med PCAO 

genom att projektledarna lägger in frånvaro och det påverkar den uppskattade och 

verkliga beläggningen. I figur 7. Frånvaro visas hur frånvaron påverkar den 

uppskattade och verkliga beläggningen när frånvaro fylls i.   

 
Figur 7. Frånvaro 
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6.6 Belastningsgraf 
För att projektledaren ska få en tydlig överblick över beläggningen presenteras 

denna i en graf, se figur 8. Belastnings graf. Här presenteras både den uppskattade 

och verkliga beläggningen för att se att de överensstämmer med varandra. Detta 

för framtida uppskattningar och en motiveringsfaktor att försöka sträva att prestera 

effektivare än uppskattad tid.  

  
Figur 8. Belastnings graf 

 
 

6.7 Sammanfattning 
För att underlätta för projektkoordinatorn så finns en sammanfattningsflik som ger en 

övergripande bild för alla projektledare. Som Figur 9. Överblick över beläggning visar 

så finns det en graf som är en sammanställning av den uppskattade beläggningen 

för alla projektledare. Verktyget presenterar projektledarnas beläggningsgrafer för 

att få en direkt överblick över den uppskattade beläggningen så att projektchefen 

lätt kan se arbetsbelastningen en tid framöver.  

 

 
Figur 1. Överblick över beläggning 
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Figur 10. Överblick över frånvaron presenteras i ett stapeldiagram. Den 

presenteras för att projektchefen ska få en överblick över den inplanerad frånvaro 

såsom föräldraledighet eller semester.  

 
Figur 10. Överblick över frånvaron 

 
 

 

6.8 Utveckling och förbättringar 
PCAO är ett nyskapat verktyg som inte än har testats i verklighet och behöver tid 

för troliga korrigeringar och ändringar för att uppnå högre prestanda. Vid 

skapandet av PCAO så fanns det en tydlig riktlinje om vad verktyget skulle 

innehålla. Vissa funktioner var inplanerade men var inte möjliga att genomföra på 

grund av bristande tid och kunskap. De funktioner som var inplanerade men inte 

genomfördes samt förbättringar som kan stå som förbättringsförslag är: 
 

 Inmatningsruta direkt vid planeringen. I denna ruta ska all data kunna 

matas in och alla faser lägger sig automatiskt i turordning att detta inte 

behöver göras manuellt som i dagsläget. Detta skulle tidseffektivisera 

användningen av PCAO dramatiskt och i processen skulle även varje 

projektledare endast får en flik var. 

 

 PCAO i dagsläget är endast utrustad att klara ett årsintervaller och inte 

mer. Lösning på detta problem är antingen att skapa ett nytt dokument 

och fortsätta nästa år eller lägga in fler år per flik. 

 

 

 Färgkodningen för belastningen idag är 1-60% grön, 60-90% gul och 

>90% röd. Detta gör att PCAO inte varnar att projektledaren har hög 

belastning innan belastningen är uppe på 90 % vilket gör att det finns för 

lite spelrum ifall något skulle dra ut på tiden. Så rekommendationen är 

att sänka färgkodningen till 1-50% grön, 50-80% och >80% röd. Vilket 

skulle göra att PCAO varnar om det finns mindre än åtta timmar till 

annat.  
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 PCAO skulle kunna presentera alla projektledare på samma flik med alla 

projekt. Under utvecklingen togs dock beslutet att separera 

projektledaren och ge dem två egna flikar för att inte dokumentet skulle 

bli rörigt. 

 

 

 För att underlätta en djupare tidsuppföljning av enskilda projekt skulle 

ett diagram med flera val vara ett alternativ, denna data finns tillgänglig 

om detta skulle önskas. 
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7. Diskussion   
Detta kapitel består av två delar, Resultatdiskussion och slutsats samt Vidare 

forskning. Slutsatsen kommer att behandla studiens syfte och på vilket sätt det 

uppnås. Slutsatsen nämner även de risker som kan uppstå med det 

lösningsförslag som tagits fram i studien. Delen Vidare forskning tar upp 

intressanta områden där det finns möjlighet att bedriva vidare studier i. 

 

7.1 Resultatdiskussion och slutsats  
 

Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar som är viktiga vid 

projektkoordinering och föreslå hjälpmedel för projektkoordinatorns dagliga 

arbete. Detta för att säkerställa en bra och hållbar arbetsmiljö för de anställda samt 

höja effektiviteten för projektorganisationen. Utifrån litteraturen och i samråd med 

projektorganisationen skapades kriterier för vad ett verktyg ska kunna hantera, 

detta motsvarar de förutsättningar som är viktiga för en effektiv 

projektkoordinering och låg i grunden för senare utvecklingen av verktyget i 

Microsoft Excel så att syftet kunde uppnås. 

 

Anställda i multi-projektorganisation kan lida av stress och ovisshet då de har 

många projekt igång parallellt och oklar tidsplanering. Det är projektkoordinatorns 

uppgift att fördela jämn beläggning på projektledarna för att skapa en hälsosam 

arbetsmiljö. Genom att koordinatorn har ett uppdaterat och användbart verktyg 

kan mycket av detta uppnås. Ett verktyg är alltså ett effektivt hjälpmedel för hela 

organisationen.  

 

Verktyget fick namnet PCAO (Project Coordination And Overview) och är 

anpassat efter Holtabs projektorganisation. Verktyget är främst skapat för att 

projektchefen ska få en bättre överblick över projektorganisationen och kunna 

koordinera projekten på ett mer effektivt sätt. Projektchefen ska kunna se hur 

projektledarnas tid är fördelade i nuläget och i framtiden. Verktyget ger en 

möjlighet att kunna se framtida kritiska moment då projektorganisationen eller 

enskilda projektledare är överbelastade under en period. Genom en bra överblick 

av projektorganisationen så kan fördelningen av projekt hanteras smidigare, vilket 

gör att det blir lättare att se till att det blir en jämnare arbetsfördelning. Detta 

resulterar i att projektledarna får en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar 

för att kunna utföra ett så bra och effektivt arbete som möjligt.  

 

PCAO verktyget är baserat på en uppskattning av hur många projektledartimmar 

varje fas i ett projekt behöver. Denna uppskattning görs redan indirekt idag av 

Holtab AB. Inför varje projekt så uppskattas hur många projekttimmar som totalt 

behövs för projektet, det vill säga att de gör någon typ av uppskattning för varje 

fas. Nackdelen med uppskattning är att den med stor sannolik kommer att skilja 

sig från verkligheten vissa perioder. Genom att använda detta verktyg så kan man 

se hur tidigare projekt uppskattades och hur uppskattningen skiljde sig från 

verkligheten. Uppskattningen är något som kommer att utvecklas med tiden då 

projektledarna kommer få mer erfarenhet och kunskap inför projekten. 
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Uppskattningen kan även bli mer korrekt genom att förbättra projektprocessen, 

exempel reducera avvikelser från planeringen. 

 

Ett viktigt kriterium som verktyget inte kunde uppfylla var att kunna se status på 

offerter. Verktyget hade kunnat uppfylla detta men skulle innebära att säljarna på 

Holtab hade behövt ändra sitt arbetssätt. Grunden för att detta ska vara möjligt är 

en bra kommunikation mellan projektledarna och försäljarna. Detta är ett område 

som Holtab arbetar med idag och det finns möjlighet att kunna inkludera detta 

kriterium i framtiden. Holtab är inte ensamma om denna problematik utan under 

studien har det framkommit att andra företag har samma svårigheter att planera 

framtiden.    

   

Det är viktigt att poängtera att PCAO verktyget är nyskapat och behöver tid att 

utvecklas. Detta var även något projektchefen eftersträvade, ett verktyg som går 

att bygga vidare på. Vissa funktioner var inplanerade men inte möjliga att 

genomföra på grund under studien. Vid skapandet av PCAO så fanns det en tydlig 

riktlinje om vad verktyget skulle innehålla (funktionskrav). Det som var oklart var 

hur layouten skulle vara utformad samt på vilket sätt funktionerna i Microsoft 

Excel skulle vara uppbyggda. Det kan därför betyda att PCAO kan vara uppbyggt 

på ett annat sätt i framtiden. De risker som kan uppstå då är att verktyget blir för 

komplext och underhåll av verktyget blir svårare att hantera. Då skapandet av 

PCAO inte är sker av intern personal så finns det risk att den interna personalen 

går miste om kompetensen som behövs för att underhålla verktyget. En annan risk 

med ett för komplext verktyg är att det blir svårt för användarna att utveckla och 

anpassa verktyget efter deras behov. 

 

Verktyget PCAO har som huvuduppgift är att underlätta projektkoordinatorns 

jobb genom att ge honom en bättre överblick över projektledarna. Det är viktigt 

att få projektledarna att inse att om projektkoordinatorn får tillförlitliga uppgifter 

så att han kan styra så arbetsbelastningen blir acceptabel och därmed kan ge dem 

bättre arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett gott jobb. Detta kräver då att 

projektledarna anstränger och inser vikten av att fylla i så korrekt data som möjligt.  

 

7.2 Vidare forskning 
Det blir allt mer vanligt att företag arbetar i projektform för att lösa specifika 

uppgifter. Att arbeta i en multi-projektmiljö förväntas då också att öka men det 

finns lite studier kring företeelsen. Speciellt hur man undviker problemen och 

vilka förutsättningar som är viktiga för att bedriva en hälsosam och effektiv 

projektkoordinering. Denna studie tar upp hur man kan säkerställa en bättre 

arbetsmiljö och en sätt att effektivisera projektkoordineringen. Det hade varit 

intressant med en följdstudie om implementering av verktyget och hur 

projektorganisationens arbetsmiljö har påverkats av verktyget samt om 

arbetsmiljön kan förbättras på annat sätt.   

 

Studien fokuserar dock på de problem som Holtab står inför och det finns därför 

fortfarande fler områden som kan förbättras som denna studie inte täcker, som 

exempel arbetsprocesser, mänskliga aspekter, ledarskap och interna motståndare.  
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Ett problem som framkom i studien var bedömningen av framtiden. Holtab var 

inte ensamma om detta problem. Detta problem förekommer oftast inom 

byggbranscher eftersom försäljningsprocessen skiljer sig projekt till projekt. Detta 

är ett område som hade varit intressant att studera närmare.  

 

I denna studie så utvecklades verktyget PCAO (Project Coordination And 

Overview) som är anpassad utifrån de problem som Holtabs projektorganisation 

har. Det hade varit intressant att arbeta vidare med djupare forskning inom detta 

område och fortsätta utvecklingen av verktyget PCAO. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Gantt-schema 
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Bilaga 2 Arbetsmiljöverket AFS 2015:4 
 

Får inte in den pga PDF. Tillsvidare ingen bilaga 
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Bilaga 3. Intervjufrågor projektledare 

 

Intervjufrågor projektledare 
1. Vad har du för befattning? 

- Svar 1: Projektledare 

- Svar 2: Projektledare 

- Svar 3: Projektledare 

 
2. Beskriv ett projekt, vad du gör? 

- Svar 1: Problemhanterar, håller ordning och reda. Arbetar för att få en nöjd 

kund. 

- Svar 2: Planerar, löser problem och avlastar säljarna genom att agerar 

säljstöd. 

- Svar 3: Tar över affären från säljaren och ansvarig för projektet som driver 

internt och extern för nå kundkraven. Levererar enligt planerat 

 
3. Er affärs projektorder processkarta är det något du följer? 

- Svar 1: Inte något som jag tänker på men troligtvis eftersom vi har skapat 

den utifrån hur vi arbetar. Processkartan är väldigt ny och inte mycket som 
har ändrats sen dess. 

- Svar 2: Ja det gör jag, men omedvetet. 

- Svar 3: Följer den o stora drag. Alla affärer är unika, den är mer generell 

 
4. Hur många projekt sitter du med just nu (aktivt)? 

- Svar 1: 5 

- Svar 2: 2, arbetar även som säljstöd i dagsläget. 

- Svar 3: 5 

 
5. Hur många projekt har du haft som mest samtidigt? 

- Svar 1: 5-6 

- Svar 2: 5 

- Svar 3: 5-6 

 
6. Hur upplever du att sköta flera projekt samtidigt?  
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- Svar 1: Beror på storleken, kräver det mycket arbete så börjar man tappa 

överblicken efter när man har mer än 2-3 projekt samtidigt. 

- Svar 2: Det fungerar, kan bli lättar genom mer utspridda projekt. 

- Svar 3: Om alla projekt kommer in samtidigt blir det stressigt eftersom 

projekten ligger i samma fas och allt arbete behöver göras på samma gång. 

 
7. Tycker du att ni är över/under belastade på avdelningen i dagsläget? 

- Svar 1: Överbelastade, skulle kunna ligga på en bättre nivå. 

- Svar 2: Det fungerar bra i dagsläget, men är inte hållbart i framtiden då det 

kommer bli mer projekt och mer säljstöd. 

- Svar 3: Överbelastad 

 
8. Kan genomförandet/Resultatet i projektet påverkas av problem vid 

andra projekt?  

- Svar 1: Lite slarv, krävs mer tid att läsa på de olika delarna vilket gör att 

man inte hänger med när man har för många projekt. 

- Svar 2: Nej, det tycker jag inte. 

- Svar 3: Det kan, då ett projekt drar ut på tiden eller kräver mycket arbete 

kan det bli stressigt vid de andra projekten. 

 
9. Hur många projekt går inte som planerat? 

- Svar 1: Våra projekt har en tendens att gå över tiden. Största anledningen 

är att tiden i projekten är fel uppskattade redan vid planeringen. 

- Svar 2: Ekonomisk förlust utifrån uppskattad vinst med 2-3%. 

- Svar 3: ca 80 % går över tid och budget från grundplaneringen. Detta är på 

grund av kunden ändrar sig och oftast är kunden med på förändringen. Har 
en leveransprecision på 98 % för det kunden har gått med på under 
projektens gång. 

 
10. Kan det komma perioder där det är lite projekt igång som skapar “dö 

tid”? 

- Svar 1: Inte haft så mycket dötid. 

- Svar 2: Nej, inte i dagsläget 

- Svar 3: Beror på vilka faser projekten ligger i. Oftast ingen dötid. 

 
11. Hur utnyttjas “dö tiden”? 
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- Svar 1: Inget bestämt på dö tiden. Kan strukturera upp gamla jobb, arbeta 

på förbättringar. 

- Svar 2: Tiden används för produkt utveckling och förbättringar. Hjälper även 

försäljaren med offerter 

- Svar 3: Utbildningar, interna förbättringar, säljstöd om det blir dötid. 

 
12. Hur ser planeringen ut i framtiden? Går det att påbörja nästa projekt? 

- Svar 1: Hänger på ifall säljaren har fått en muntligorder, då kan man börja 

förbereda. 

- Svar 2: Just nu finns inte tid för det, Hade gått med tid om man blir 

involverad tidigare med försäljaren. 

- Svar 3: Nej inte i dagsläget, vet inte vad som säljs 

 
13. Återkoppling eller feedback, är det något ni arbetar med? 

- Svar 1: Projektuppföljning ska göras med blir lite bortglömt ibland. 

- Svar 2: Gör projektuppföljning som fungerar bra men kan bli bättre. 

Återkopplar tiden bra men inte ekonomin i projektet. Hinner inte alltid med 
att göra en återkoppling då nästar projekt ibland måste påbörjas direkt. 

- Svar 3: Ja vi försöker feedback uppåt och för produktionspersonalen. Ska 

ha uppföljningsmöten, men hinner inte alltid med det. Vi tar bara dem som 
gått riktigt illa och ser var och varför det gick över. Exempel tid. 

 
14. Hur går det till och vilka är inblandade? (Återkopplingen) 

- Svar 1: Alla inblandade i projektet. 

- Svar 2: Alla inblandade - dvs gruppchefer och ansvarig för 

arbetsuppgiften.   

- Svar 3: Säljaren, produktion, planering. Har det gått åt mer material, tid osv. 

Vad har gått bra och varför? 

 
15. Vad gör ni något av resultatet av återkopplingen? 

- Svar 1: Efter ett färdigt projekt så får alla en “att göra”-lista, men ingen 

uppföljning om listans sköts. Vissa problem återkommer ändå. 

- Svar 2: Ser exempel till att saker som inte passar försvinner ur systemet 

osv. Ingen färdig mall men gör det vi hinner. 

- Svar 3: Pris och tid kan användas till kommande liknande projekt, samma 

med konstruktion 
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16. Hur fungerar kommunikationen inom projektet? bra/dåligt? 

- Svar 1: Väldigt bra, fördel när man inte är så stort företag. 

- Svar 2: Varierande kvalité 

- Svar 3: Fungerar bra, de motstånden som kommer är oftast självklara, 

exempel frånvaro. 

17. Hur tidsrapporterar ni hur mycket tid ni lagt på projektet? Bra/dåligt 
verktyg? 

- Svar 1: Excel och affärssystemet. Fungerar bra 

- Svar 2: Excel, sköts halvbra. Skulle behövt ett verktyg med fler kategorier 

om vilken fas projektet ligger i. 

- Svar 3: Vårt Excel dokument, fungerar dåligt. 

 
18. Hur anser du projektstyrningen fungerar? 

- Svar 1: Väldigt fria tyglar, sätter egna mål och riktlinjer. Fungerar bra men 

jobbar lite på att skapa enkla verktyg och mallar, exempel checklista då 
man får mycket att göra så men inte missar enkla saker. 

- Svar 2: Fungerar bra, bra arbetsmiljö, planeringen om framtida projekt är 

lite oklar. 

- Svar 3: Fungerar bra, Klara uppgifter och bra arbetsmiljö. 

 
19. Vilket är det mest återkommande problemet/hindret för dig?  

- Svar 1: Kunden vet inte vad de vill ha, vilket leder till att projektet ibland 

ändras under utförandet. Fel på komponenter och ritningar. 

- Svar 2: Interna problem, vissa respekterar inte de satta deadlines. 

- Svar 3: Den snäva tidsramen som sätts upp utav våra säljare, väldigt 

optimistiskt. 

 
20. Vad tycker du är det mest problematiska på avdelningen som påverkar 

ditt arbete?  

- Svar 1: Dåligt med tid redan när man börjar projektet, ligger fel i tiden vid 

uppstart. Finns en risk att Holtab växer för fort och att avdelningarna inte 
riktigt hänger med i utvecklingen. 

- Svar 2: Kunder som inte vet vad dom vill ha, ingen bra uppföljning, det 

skulle behövas någon typ av projektmodul som enkelt kan räkna ut hur 
projektet har gått. 

- Svar 3: Tiden, mer verktyg, komma in tidigare i projekt. 
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21. Vilka av dina aktiviteter tycker du fungerar bra under projekten? 

- Svar 1: Bra kundkontakt, ordning och reda, bra grupp kommunikationen, 

hjälper varandra och delar kunskap på avdelningen. 

- Svar 2: Projekt gruppen fungerar bra, bra dynamik, öppna dialoger och har 

roligt ihop. 

- Svar 3: Håller det vi lovar, med tanken på att det flyttas på leveranstider så 

görs detta med bra dialog med kunden. Har vi gått in i ett projekt så slutför 
vi det. 
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Bilaga 4. Enkätfrågor företag 

 

Intervjufrågor företag 
1.     Hur stor andel av era produkter/omsättning är utförda i 
projektform? (d.v.s. med en projektledare och projekt grupp) 

- Företag1: I princip 50% av vår nyförsäljning. Vi omsätter ca 115MSEK, 

nyförsäljningen ligger på ca 5-10MSEK per år, dvs 2,5-3MSEK per år. 

 

- Företag2: Alla vår ny- eller ombyggnadsprojekt drivs i projektform med en 

projektledare. De större har även en projektgrupp. 

 

- Företag3: Ca. 80% 

 

- Företag4: Alla våra förändringar oavsett produktförändringar eller 

processförändringar drivs i princip i projektform. Till och med när vi jobbar 

med nya metoder eller system drivs detta normalt som ett projekt. 

 

- Företag5: Alla. 

 

- Företag6: Allt. 

 

 

2.     Hur många projektledare har ni anställda? 
- Företag1: Ingen, säljarna är projektledare 

 

- Företag2: 6st. 

 

- Företag3: 2st 

 

- Företag4: Svår fråga att svara på. Vi har ju en grupp som mestadels jobbar 

med projekt av den typen som jag driver där har vi ett 50-tal projektledare, 

sedan finns det ju en otalig mängd personer som vid sidan av sitt 

linjeuppdrag driver ett projekt. 

 

- Företag5: 4st 

 

- Företag6: Vi har 10 st projektledare. 

 

3.     Arbetar era projektledare med flera projekt samtidigt? 
- Företag1: Ja, när de har nya affärer 

 

- Företag2: Ja. Sällan dock mer än fem samtidigt. Alla projekt har olika 

skeden. Vi lägger mest tid i förberedelsearbetet vilket gör att antal projekt 

har mindre betydelse. Det gäller att de är i olika faser då klarar man flera. 

 

- Företag3: Ja, ca. 5st samtidigt 
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- Företag4: Ja det är inte ovanligt att man driver 4-6 projekt samtidigt, det 

beror naturligtvis på hur omfattande ett projekt är. 

 

- Företag5: Ja 

 

- Företag6: Ja, de har flera projekt igång samtidigt 

 
4.     Hur koordinerar ni era projekt och projektledare? (Verktyg? 
program?) 
- Företag1: Excel och genom en modul i ett gammalt program som vi har som 

heter CMS 

 

- Företag2: Vi sitter i samma rum och pratar med varandra dagligen. Sen har 

vi ett egensnickrat projektredovisningssystem som hjälper oss att hålla röda 

tråden. 

 

- Företag3: Val av projektledare till nya order görs utifrån tekniskt innehåll, 

leveranstid, beläggning, erfarenheter/kunskaper hos projektledarna. Ibland 

är det ont om tid och då vill man att den med mest erfarenhet leder 

projektet, ibland är det gott om tid och då vill man ha den med minst 

erfarenhet ur lärosynpunkt. Varje vecka hålls det avdelningsmöte 

(projektledare, konstruktörer och projetchef) där vi diskuterar övergripande 

om vem som gör vad och om det finns frågeställningar kring t.ex. inköp eller 

resurser i form av montageledare och programmerare då dessa troligen är 

involverade i alla andra projekt. I respektive projekt hålls det möten med 

ca.2v mellanrum där projektchef, projektledare, projektägare (säljare), 

produktionsplanerare samt ev. konstruktörer är med och där diskuteras det 

problem och lösning för just det projektet. 

 

- Företag4: Projekten finns alla samlade i en projekt portfölj. Vi följer och 

styr processen med hjälp av PEIP (Production Equipment Investment 

Process), där genomgår alla projektens 10 faser (Initiering, Förstudie, 

Kravspecifikation, Offertarbete, Upphandling, Slutprojektering, 

Leveransprovkörning, Installation, Projektavslutning och till sist Garanti 

uppföljning). Vi kombinerar PEIP processen med beslutspunkter (enligt 

PPS- Praktisk Process styrning). 

 

- Företag5: Per förfrågan 

 

- Företag6: Affärschefen styr fördelningen av projekten, tanken är dock att 

Projektledaren arbetar med projekt i ett vist område med en och samma 

säljare. 
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5.     Hur tidsrapporterar ni hur mycket tid ni lagt på era olika projekt? 
(verktyg? program?) 
- Företag1: Det gör vi inte 

 

- Företag2: En gång i månaden skriver vi en tidrapport där vi talar om vilka 

projekt vi lagt tid i. Inget särskilt program. Bara enkel excel. Vi har inget 

behov av annat då alla våra projekt är interna. 

 

- Företag3: Vi rapporterar all tid i affärssystemet Monitor. Dom har en 

”projektmodul” där vi samlar upp alla kostnader och tider i projektet. Vi 

rapporterar timmar för projektledning, konstruktion, dokumentation, 

tillverkning, montering, idrifttagning. 

 

- Företag4: Vi har bara en övergripande summering av resurser som lagts 

mot paraplyprojektet. 

 

- Företag5: Inget 

 

- Företag6: Tidsrapporterings program Casa 

 

 

6.     Hur anser du/ni att er projektstyrning fungerar i dagsläget? 
(motivera gärna) 
- Företag1: Skapligt men det bygger på högt engagemang och hanterbar 

arbetsbelastning hos medarbetarna 

 

- Företag2: Hyggligt. Allting går att utveckla. Svårigheten för oss är att vi 

aldrig har någon längre framförhållning. Fastigheter byter hyresgäster och 

lokaler måste anpassas. Detta måste ske snabbt annars uppstår 

hyresförluster. 

 

- Företag3: I det stora hela funkar det bra. När det kommer till styrning och 

redovisning av ekonomi, tid och material så är vi nära 99%. Det vi kan bli 

bättre på är att få en bättre överblick framåt så man lättare kan läsa ut 

beläggning framöver och på så sätt kunna uppskatta leveranstider bättre. 

Idag händer det ofta att vi t.ex. räknar med att ett projekt behöver 30% av 

arbetstiden efter 5v men det visar sig att det går åt 50% vilket leder till 

överbeläggning och risk för stress. 

 

- Företag4: Med risk för att låta självgod skulle jag vilja säga att 

projektstyrningen fungerar utmärkt! Vi har styrgruppsmöten varannan 

fredag, där mina projekt har förberett besluts underlag för det beslut 

styrgruppen behöver ta. Vi följer kriterierna enligt PEIP processen, 

dessutom har vi adderat några extra checkpunkter för att ytterligare säkra 

upp viktiga leveranser! 
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- Företag5: Det fungerar rätt bra. Vi har uppföljningsmöten vart 14:e dag, 

jobbar tvärfunktionellt. Har hyfsat bra hjälpmedel. 

 

- Företag6: Måste nog säga att det fungerar bra. Vi arbetar i projektform och 

det är inte alltid lätt att styra över hur projekt kommer igång, när det bland 

annat är avhängt av bygglov och hyresnämnder. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


