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tillmötesgående och hjälpt oss med frågor som dykt upp under arbetets gång. Ett stort tack till 

alla andra medarbetare på företget som varit hjälpsamma och villiga att ställa upp på 

intervjuer och för trevligt sällskap. 

 

Vidare skulle vi vilja tacka vår handledare på högskolan i Borås, Håkan Svensson för bra och 

tydlig kommunikation, som hjälpt oss genom hela arbetet och varit till stort stöd för oss, ett 

engagemang vi är väldigt tacksamma för. 
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Sammanfattning 

 

Vid kundspecifika produkter kan det finnas svårigheter i att få den budgeterade tiden att stämma 

med den verkliga tiden som arbetet behöver vid installation. Detta skapar inte minst svårighet 

vid planering, utan kan även påverka företagets kapital genom extra kostnader. Det skapar även 

längre väntetider för slutkund, något som kan bidra till missnöjda kunder (Hemanta 2012). 

Denna rapport undersöker skillnaden på den planerade installationstiden och vad den verkliga 

installationstiden faktiskt blev hos företaget DELTA med fokus på företagets olika 

produktkategorier och underkategorier. I rapporten analyseras given data från företaget där 

rapporter med planerad tid och verklig tid presenteras. 

 

Rapportens syfte att hitta om det finns någon skillnad i rapporterad installationstid för att sedan 

försöka hitta orsakerna till varför den planerade installationstiden inte stämmer med den 

verkliga. Avgränsningar som gjorts i rapporten beror till största del på att det fanns en deadline 

som gjorde att tiden var begränsad. 

 

Insamlingen av data för rapporten har till största del tagits fram genom en litteraturstudie och 

intervjuer hos DELTA. Litteratur och vetenskapliga artiklar har tagits fram med hjälp av 

biblioteket på högskolan i Borås och med hjälp av bibliotekets sökmotorer. Även tidigare 

använda kursböcker har använts som hjälp och som källor vid informationsframtagning. 

 

Rapporten slutar i att en slutsats kan dras över att det finns problem med att den planerade 

installationstiden inte stämmer överens med den verkliga. Det finns skillnader i hur bra man 

sätter tiderna mellan de olika produktkategorierna, men tidsättningen är inte bra för någon 

kategori. Slutsatser dras att man måste förbättra förarbetet när man sätter upp den planerade 

tiden och att företaget måste jobba med bland annat sin företagskultur och kommunikation för 

att lättare lyckas med att få en så liten differens som möjligt mellan tiderna. 

 

Nyckelord: Installationstid, Produktkategorisering, Projektering, Kalkylering, 

Förbättringsmöjligheter 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

For customer-specific products, there may be difficulties in getting the budgeted time to match 

the actual time needed for installation. This creates difficulty in planning, but can also affect 

the company's capital through additional costs. It also creates longer delivery time for the end 

customers. This can contribute to dissatisfied customers (Hemanta 2012). This report analyzes 

the difference between the planned installation time and the actual installation time at DELTA, 

focusing on the company's different product categories and subcategories. The report analyzes 

data provided by the company where reports of planned time and real time are presented.  

 

The purpose of the report is to analyze if there is a difference in actual installation time and then 

try to find the reasons why the scheduled installation time does not match the actual one. 

Limitations made in the report are largely due time limit. 

 

The collection of data for the report has been largely developed through a literature study and 

interviews at DELTA. Literature and scientific articles have been produced using the library at 

Borås University and also using the library's search engines. Even previously used coursebooks 

have been used as a source of information. 

 

A conclusion can be drawn that there is a problem that the planned installation time does not 

match the actual time. There are differences in how well the times are set between the different 

product categories, but the time set is not good for any of the category. Conclusions can be 

drawn that the company must improve the preparation when setting up the planned time and 

the company must also work with its corporate culture as well as communication to reduce the 

difference between times. 

 

Keyword: Installation time, Product categorization, Projection, Calculation,  

Improvement 
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1. INLEDNING 
  

I det här kapitlet ges en introduktion och bakgrund till arbetet. Vidare presenteras även 

problemformulering, syfte och avgränsningar.  

 

 

1.1 Introduktion 

 

För att uppnå bästa möjliga lösning för kund, kan leverans och produkt anpassas för varje 

specifik kund. Vid kundspecifika produkter kan det finnas svårigheter i att få den budgeterade 

tiden att stämma med den verkliga tiden som arbetet behöver vid installation. Detta skapar inte 

minst svårighet vid planering, utan kan även påverka företagets kapital genom extra kostnader. 

Det skapar även längre väntetider för slutkund, något som kan bidra till missnöjda kunder 

(Hemanta 2012). Det kan också vara att den budgeterade tiden sätts till mer än vad den verkliga 

tiden faktiskt blev, även om det kan ses som positivt ur företagets synvinkel, är problemet med 

att differensen mellan planerad tid och verklig tid detsamma. 

 

När man pratar om en anpassad produkt till en kund som kräver en installation av företaget 

nämner man det ofta som ett projekt (Ortman 1999).  För att man ska kunna lyckas med ett 

projekt måste man ha tydliga riktlinjer och mål. Förberedelsen för att lyckas med ett projekt är 

således ett viktigt moment under projektets gång. Utan bra förberedelser kommer slutresultatet 

påverkas (Lindkvist 2008). 

 

När projektet är gjort, är utvärderingen och uppföljningen av projektet minst lika viktigt som 

planeringen. Att hålla sin budget och följa upp om målen som företaget har satt är uppfyllda, är 

av yttersta vikt. Görs en uppföljning kan företaget utvecklas till det bättre och lära sig av sina 

misstag för att inte upprepa dessa. Man får inte bara nöja sig med målet att uppfylla kundens 

krav på att få en bra produkt, utan man måste även kolla på att man höll sin budget och tidsram 

(Masanu 2010). För att motverka att fel uppstår under projektets gång är ett 

standardiseratarbetsätt att föredra. Med en standard för hur arbetet ska genomföras blir det 

lättare att identifiera var brister uppkommer och med den informationen ändra standarden 

(Ahlsén & Petersson 2015). 

 

Kommunikationen i projekt ses som ett av de mest betydelsefulla områdena för att det ska 

lyckas (Alvesson 1996). Kommunikation bidrar till att ledningen kan ta bättre beslut och att 

berörda parter känner sig delaktiga och får den information som behövs för att man ska kunna 

lyckas (Grill, Ahlborg & Lindgren 2011). Hur företagskulturen ser ut, har även det en 

avgörande påverkan hur kommunikation, riktlinjer och uppföljning fungerar (Bergman & 

Klefsjö 2015). 

1.2 Bakgrund 

 

Det första steget för examensarbetet var att ta kontakt med företaget för att ställa frågan om 

intresse fanns för att ta emot studenter som kunde skriva ett examensarbete hos dem. Snabbt 

svar gavs, och ett möte bokades med produktionschef och VD för vidare diskussion. Vi blev 

positivt bemötta, och intresset för företaget steg i och med besöket på fabriken. Vid första mötet 

bestämdes huvudsakliga områden som examensarbetet kunde beröra, och första utkast till 
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förslag togs fram. Efter vidare intern diskussion oss emellan och med produktionschef fick vi 

en allt klarare bild om vad som skulle göras, och en frågeställning tog form. Företaget har 

tidigare startat ett Greenbelt-Sex Sigma projekt som skulle vara intressant för alla parter att 

fortsätta studera. 

 

Företaget DELTA säljer samt installerar automatiseringsutrustning. Företaget kategoriserar 

sina produkter/system. (A), (B), (C) och (D) är de produktkategorier som rapporten belyser. 

 

Produktkategori (A) är ett Basic system, detta system är anpassat för lättare produktion och 

systemet är en billigare variant. Produktkategori (B) är ett gammalt system som går jämföra 

med (A), då det är utformade på samma vis.  

 

Produktkategori (C) är en kundanpassad produktkategori, där företaget anpassar produkten efter 

kundens önskemål. Tillskillnad från system (A) kan man bygga ut detta system efter önskemål. 

Detta system är väldigt flexibelt samt det mest säljande. Detta system delas upp enligt fyra 

ytterligare kategorier:  

 

• Kategori 1-Lätt beredning. 

• Kategori 2-Lätt beredning, mindre avvikelser. 

• Kategori 3-Medel till svår beredning, flera avvikelser kan förekomma. 

• Kategori 4-Svår beredning, lång produktionstid, vanligt med ändringar fortlöpande. 

 

Dessa kategorier är framtagna för att kunna sätta mer relevanta leveranstider. 

 

Produktkategori (D) är ett system anpassat mer för industrin. Detta system är likt system (C) 

och går att anpassa enligt kundens önskemål. Detta system kräver mer anpassade delar än de 

övriga på grund av de högre säkerhetskraven samt kraven på driftstopp inom industrin. Även 

detta system är indelat enligt fyra ytterligare kategorier, enligt ovan. Företaget sätter alla 

installationstider efter schablon/mall.  

 

1.3 Problemformulering 

Företaget DELTA har i nuläget problem med att få den planerade installationstiden att stämma 

med vad den verkliga installationstiden faktiskt blev. Problemet ligger i att det i nuläget är för 

stor skillnad och man vill minska denna. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera hur företaget DELTAs nuläge ser ut kring installationstiden i 

de olika produktkategoriseringarna, samt studera om det finns några behov av förbättringar 

kring hantering av installationstiden. Syftet kommer då att mynna ut i dessa forskningsfrågor: 

 

• Hur påverkar produktkategorisering installationstiden? 

• Vilka förbättringsmöjligheter finns det för att minska differensen mellan planerad 

installationstid och verklig installationstid? 

1.5 Avgränsningar 
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Avgränsningar som gjordes i arbetet beror på till största del av att arbetet var tidsbegränsat till 

ett antal veckor, vilket innebar att antalet projekt som studerades begränsades till ett visst antal. 

Även antalet intervjuer begränsades då tid inte fanns för ytligare intervjuer och analysering av 

svar. Avgränsningen drogs för projekt fem år tillbaka, det vill säga projekt som startade år 2013 

till och med år 2018.  

 

Ytterligare avgränsning gjordes på grund av tidsbegränsningen och endast tio projekt 

studerades djupare ekonomiskt. Detta för att ge en ekonomisk bild av nuläget. Intervjuantalet 

begränsades även på grund av samma orsak.  På grund av kunskapsbrister i företagets 

affärssystem påverkades rapporten. Sökning av grunddata tog längre tid än planerat, eftersom 

kunskap saknades i affärssystemet. Detta medförde en begränsning.  
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2. METOD 
 

Metod kapitlet presenterar hur tillvägagångssättet ser ut för rapportskrivandet. Insamlingen 

av data för rapporten har till största del tagits fram genom en litteraturstudie och intervjuer 

hos DELTA. Litteratur och vetenskapliga artiklar har tagits fram med hjälp av biblioteket på 

högskolan i Borås och med hjälp av bibliotekets sökmotorer. Även tidigare använda kursböcker 

har använts som hjälp och som källor vid informationsframtagning. Vid framtagningen av 

källor och material har man utgått från relevanta sökord.  

 

 

2.1 Litteraturstudie 

 

Bryman (2008) förklarar att vid en litteraturstudie tar man fram den information som redan 

finns tillgänglig inom det område som är aktuellt. När man gör en litteraturstudie visar man att 

man kan få fram relevanta vetenskapliga texter och data från andra som har kunskap inom det 

valda området och dra nytta av det (Harboe 2010). Man använder sig av andras material för att 

jämföra dem sinns emellan för att sedan jämföra med vad man själv i slutändan kommer fram 

till. Görs litteraturstudien på ett gediget och grundligt sätt stärker det rapportens trovärdighet. 

Det är inte bara att man ska inhämta data från tidigare skrivna rapporter eller litteratur, utan 

man måste tolka och förstå sambanden i det materialet man läser för att får en helhetsbild av 

situationen och kunna senare använda det för att styrka sina egna argument och åsikter. 

 

Viktigt när man ska samla in data från olika skrivna källor är, att man måste ha en rutin på hur 

man hanterar all data man får in. Man kan använda sig av kedjesökning, det vill säga att man 

söker i litteraturenskällor, för att själv kontrollera att fakta är relevant och för att få en tidigare 

källa (Harboe 2010). Man måste ha ett system för hur man ska hänvisa till källan så att man inte 

utesluter viktig information som publiceringsdatum och författare. Man måste även ha en 

kritiskt granskade syn på det man läser, författare kan vara opartiska och ibland ta mer parti åt 

ett håll än ett annat. Man måste kunna se att det kan skilja sig mellan olika författare och själv 

kunna sätta sig in i vilken utgångspunkt ens egen rapport har. När man tar information, åsikter 

och annat data får man inte använda detta utan att ange källan och upphovsman, utan rätt 

källhänvisning blir det plagiat (Bryman 2008). 

 

2.2 Kvalitativ metodval 

 

Bryman (2008) skriver att använder man sig av kvalitativ forskningsmetod är man mer 

fokuserad på ord än siffror, som är mer typiskt för kvantitativa forskningsmetoder. När man 

pratar om kvalitativ forskningsmetod brukar det vara synonymt med intervjuer. Vid val av 

intervjuer är man oftast inte lika strukturerad som man är vid kvantitativa forskningsmetoder 

och där man till exempel använder sig av enkäter. I fall där man använder sig av enkäter är man 

ute efter svar som inte lämnar utrymme till tolkningar, det är mer önskvärt att ha givna 

svarsalternativ som deltagaren i undersökningen får svara på. Man har alltså mer strukturerade 

frågor. I en intervju kan frågor som ger mer tolkning till den som undersöks ställas, man får 

som intervjuare då större bredd på svaren som den intervjuade personen svarar (Widerberg 

2002). 
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Valet av intervjutyp i den här rapporten blir ostrukturerad intervju. Man använder sig alltså bara 

av en lättare minneshjälp vid intervjutillfället som inte behöver vara vid en bestämd tid eller 

plats utan mer informellt. Det kan vara att man bara har ett ämne som man börjar pratar om och 

frågor ställs allt efter som. Intervjun liknar således mer ett vanligt samtal. Fördelen med att 

använda sig av en sådan här intervjusteknik är att man får ett mer öppet och avslappnat samtal 

där det är lättare att nå ut till parenteser inom ämnet och hitta kommentaren man svårare skulle 

hittat i en mer strukturerad intervju (Bryman 2008). 

 

2.2.1 Intervju 

 

För att få en bild av hur rutinerna kring budgeteringen ser ut, och för att kunna urskilja om det 

finns skillnader mellan olika anställda hur man sätter upp budgeten, har intervjuer med olika 

anställda gjorts. Som nämnts användes en ostrukturerad intervju där vi hade några få frågor som 

ställdes för att sedan kunna bygga vidare på frågorna beroende på vilka och hur bra svar den 

intervjuade anställda gav. Då vi ville ha av olika delar av företaget för att inte få en partisk bild 

från någon del av företaget, valde vi att intervjua anställda från olika delar, i det här fallet 

personer från både säljavdelningen och installatörer. 

Då arbetet till största del skrevs på företaget har frågor till anställda gjorts under arbetets gång, 

men klassas inte som intervjuer utan som egna observationer. 

 

2.3 Empirisk data 

 

Informationen som behövdes till att undersöka frågeställningen har vi fått från rapporter givna 

av företaget och från tidigare gjorda undersökningar på företaget. Rapportens empiriska data 

består även av egna observationer samt intervjuer. Rapporterna visade all den information som 

behövdes för att kunna dra slutsatser.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

 

Med reliabilitet menas hur pålitliga olika mätningar och insamlade data är, det vill säga har man 

hög reliabilitet ska olika mätningar eller undersökningar ge samma resultat. Det betyder att man 

måste vara noggrann med tillvägagångssättet och inte använda egna förklaringar eller koder 

som en utomstående inte skulle förstå. Högreliabilitet ska bevisa att all data är pålitlig och kan 

därmed belysa den vetenskapliga problemställningen (Halvorsen 1992). Validitet handlar om 

en bedömning av om de slutsatser som genereras från en undersökning hänger ihop eller ej. Om 

variabel X verkligen påverkar variabeln Y. För att öka validiteten kan man använda sig av flera 

metoder och källor (Bryman & Bell 2017). 
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3. TEORI 
 

Teoriavsnittet beskriver den vetenskapliga bakgrunden i rapporten.  

 

 

3.1 Projektplanering 

 

“En tidsbegränsad uppgift av engångskaraktär, som kräver resurs från olika ansvarsområden, 

har fastställda resursramar och har ett väl definierat mål med mätbara resultatkrav. Projektet 

är en arbetsform där resurser samlas i en väldefinierad tillfällig organisation för att skapa ett 

konkret resultat.” (Ortman 1999) 

 

Det finns vissa förutsättningar för att ett projekt ska lyckas och genomföras. Något som 

påverkar detta är något man kallar för de tre arbetsfaktorer nämligen resultat, process samt team. 

Dessa faktorer måste vara kända för att ett projekt ska kunna genomföras så effektivt som 

möjligt. Alla i projektet ska vara medvetna om vilka eller vilket resultat som ska uppnås. Både 

slutresultat samt delresultat. Dessa resultat måste vara konkreta och går gärna att testa eller 

mäta. Processen ska också vara tydlig och känd. Alla i projektet ska förstå hur de ska genomföra 

arbetet för att skapa resultat. Arbetsmetoder, verktyg samt hjälpmedel ska alla ta del av. Sista 

arbetsfaktorn är team, vilket omfattar vilka resurser som bör samverka för att bäst kunna skapa 

resultat. Det vill säga hur ser bästa teamet ut? Om ett projekt saknar något av dessa tre 

arbetsfaktorer blir uppdraget osäkert. Även det allra minsta projektet (Ortman 1999). 

 

Planering av projekt 

 

Planering är en viktig del av projekteringen för att systematiskt och målinriktat nå ett framtida 

mål. Många projekt startas men fullföljs inte, eller så kanske de anses som misslyckanden, 

kanske kan det då vara brist i planeringen och förberedelserna? Grunden för projektstart är ett 

behov. Utifrån detta behov ska projektet bli värdeskapande, vilket kräver bland annat klara 

målsättningar, något som nämnts tidigare. Kopplingen till värdeskapande och syfte är därav 

väsentligt (Lindkvist 2008). Det är alltså grundläggande att innan en projektstart ska alla vara 

medvetna om de tre arbetsfaktorerna. Därefter kan man gå vidare med kalkylering av projektet, 

huruvida organisationen kan genomföra det eller ej, kapitalmässigt samt tidsmässigt och hur 

fördelning av dessa resurser skulle ske. En kalkylering samt budgetering har en stor betydelse 

för att man ska veta vad projektet kommer kosta och hur kostnaderna är fördelade 

(Skyttermoen, Vaagaasar & Torhell 2017). 

 

I planeringen finner man bland annat en grov kalkyl. Med detaljerad tids- och resursplanering 

kan man relativt enkelt få fram ett projekts kostnader samt göra en förkalkyl. Det finns ett flertal 

olika sätt att kalkylera ett projekts kostnader. De vanligaste sätten är genom självkostnadskalkyl 

samt bidragskalkyl. Självkostnadskalkyl är uppbyggd på att projektet ska kunna bära alla sina 

kostnader, både direkta samt indirekta kostnader. Direkta kostnader kan kopplas till en specifik 

kostnadsbärare eller aktivitet. Indirekta kostnader kallas omkostnader och är gemensamma för 

flera kostnadsbärare. Det kan ibland vara problematiskt att göra en rättvis fördelning av de 

indirekta kostnaderna. Ibland kan vissa projekt ta större del av de indirekta kostnaderna, vilket 

kan medföra att projektet bedöms som olönsamt. Bidragskalkyl bygger istället på att ett projekt 
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bara belastas med de kostnader som uppstår om projektet genomförs. Det vill säga att de 

gemensamma kostnaderna inte påverkas projektet (Tonnquist 2014; Nawaz 2013). 

 

Projektbudget 

 

“En budget kan beskrivas som en mer eller mindre kvalificerad bedömning av hur företagets 

situation kommer att se ut vid ett visst framtida tillfälle (balansbudget) eller för en viss 

kommande period (resultatbudget eller likviditetsbudget).” (Carlsson 2017) 

 

Genom att beräkna kostnader och hänföra dem till olika konton, skapas en preliminär kalkyl 

och ett första utkast till en budget. Kalkyl och budget används ofta som synonymer. Kalkylering 

kallas även för kostnadsberäkning, då beräknar man på de ekonomiska konsekvenserna. Man 

skiljer även mellan för- och efterkalkylering.  

Budgeten är en sammanställning av de förväntade inkomsterna samt utgifterna, som är ett 

uttryck för våra värderingar och ambitioner (Nordberg 2008; Fairbairn 2017). Projektekonomi 

skiljer sig ifrån ekonomi och lönsamhet i företaget generellt. Projektekonomi kan normal sett 

inte bygga på att projektet isolerat ska vara lönsamt. Effekten av flera projekt som ska skapa 

värde och lönsamhet (Skyttermoen, Vaagaasar & Torhell 2017).  

 

“En översikt över de planerade kostnaderna och intäkterna för projektet under den period som 

projektet planeras pågå. Budget, räkenskaper med mera används för att styra och följa upp 

resursåtgången i projekten. En projektbudget följs upp såväl på en överordnad styrningsnivå 

som på milstolpenivå och detaljnivå.” (Skyttermoen, Vaagaasar & Torhell 2017) 

 

Att utveckla en budget är inte alltid helt enkelt och många företag finner svårigheter i detta. 

Från tidigare studier har man sett att ett projekts tidsplanering kan förbättras genom att ha 

erfarna medarbetare. Man beskriver att erfarna människor kan använda sin “magkänsla” för att 

upptäcka brister i tidsplaneringen i ett tidigt skede (Hoseini 2015). När en budget är upprättat 

för ett projekt är uppgiften att styra kostnader och hålla sig inom budgeten. Eftersom det är 

människor involverade och deras känslor och attityder, är inte detta alltid så enkelt (Sundaram 

2008).  

 

Det är viktigt att följa upp budgeten för att kunna upptäcka avvikelser i tid för att vidta åtgärder. 

Man behöver både budgetar för styrningen av ekonomin samt resursmässigt, för att kunna styra 

projektets kostnader. Det finns ett flertal olika metoder för att sätta upp en budget, men inget 

som tas upp vidare i rapporten (Parker 1994). När en projektbudget ska upprättas är det viktigt 

att hålla den stora bilden i åtanke. Det finns ofta många olika komponenter inblandade och kan 

då vara lätt att tappa helhetssynen på projektet. För att få fram en rättvis och så korrekt budget 

som möjligt är det viktigt att ha korrekta siffror på alla objekt och komponenter som ingår. 

Många företag tar ibland hjälp för att beräkna projektkostnaderna externt (Mahoney 2013).  

 

Säljstrategi 

 

”Anbud: Ett erbjudande, en offert” (Molin 2012) 

 

Att sätta pris är en konst och det gäller att hitta en balans mellan lägsta pris för att verksamheten 

ska gå i vinst och högsta pris innan efterfrågan avtar. Det finns ett flertal olika 

prissättningsstrategier att använda såsom exempelvis Value-based pricing samt Loss leader 
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(Marknadsförd). På grund av globaliseringen är internprissättning för många företag 

nödvändigt. Vilket även medfört att regelverk och lagar har blivit komplicerade (PwC). Det 

finns ett flertal olika bestämmelser för affärsjuridik. Ett vanligt regelverk för kontrakt av 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är ABT 06, AB 04, ABM 07 samt ABK 09 

(BKK 2016). Det finns även andra regelverk för avtal utomlands. Det är viktigt att alla som 

arbetar med entreprenader tar del av regler, då ändringar påverkar entreprenörers arbete från 

kalkyl till garantibesiktning. Det är viktigt att ramavtalet är så specificerat som möjligt för att 

utesluta konflikter med kund. Om avtalet inte är nog specifikt skapas möjligheter till 

misstolkningar eller liknande. Om däremot avtalet är väl detaljerat med specifikationer samt 

ritningar, minskar risken för konflikter och missnöjen. Då båda parter vet vad man beställt samt 

vad man ska leverera (Hedberg 2007). Om ett projekt exempelvis påbörjats och kunden ändrar 

sig eller är missnöjd och avtalet är vagt, finns risken att entreprenaden tar på sig kostanden för 

ändring. BKK (2016) samt Hedberg (2007) beskriver vidare hur upplägg av avtal ska ske, för 

vidare läsning.  

 

Vid ingående av avtal (offert och anbud) är det viktigt att ha en strategi. Att lägga ner energi på 

att skriva en offert så den blir säljande kan ibland vara avgörande (Molin 2012; Cone 1991; 

Writing to sell 1999). Det är viktigt att lägga tid på rätt kunder och där igenom vara resurssmart. 

Det är säljarna som sätter standarderna och som sedan påverkar hela produktionen. Genom att 

systematiskt välja rätt kunder och använda sig av en tydlig säljstrategi kan nytta dras. Detta 

uppnås genom att välja marknadssegment och ha en god försäljningsstrategi. Marknadsföring 

väljer marknadssegment och försäljningsfunktionen omfattar hur företaget väljer att relatera till 

och integrera med enskilda kunder inom marknadssegmentet, för att uppnå visst mål 

(Panagopoulos & Avlonitis 2009).  

 

3.2 Projektavslut 

Devinney, Yip och Johnson (2010) beskriver att flertal studier visar att identifierad 

organisationsprestanda är en direkt beroende variabel till resultatet. I kapitlet beskrivs hur ett 

projektavslut ska genomföras för att ta fram prestationen av ett projekt.  

Projektredovisning 

 

Redovisning uppfanns redan för flera tusentals år sedan av bönder i en enklare form. Ändå har 

många företag idag inte koll på sina kostnader. Om du inte vet vilka dina kostnader är, vet du 

inte heller var du är lönsam (E-conomic 2018). Vet du inte var du är lönsam, kan du inte heller 

driva ditt företag mot framgång. Finch (2007) beskriver att man kan säga att projektredovisning 

är utformade för att spåra projektets ekonomiska framsteg. Något som leder till effektivare 

projektledning. Om du förstår dina kostnader, kan du driva ditt företag. Det är där av viktigt att 

redovisa och avstämma under projekt såväl som tider, material och kapital. Genom att driva 

företag mot tidsredovisning, kan en bättre förståelse och struktur uppnås. Det kan vara svårt att 

driva ett företag mot tidsspårning eller tidredovisning på grund av anställdas inställning. Ofta 

kan detta anses som tidspressade, eller att man känner sig övervakad. Det finns ett flertal IT-

system som underlättar resursredovisning av projekt. Exemplet kan man tydligt visualisera 

budget/nuläge i form av stapeldiagram, vilket gör det lätt att följa upp varje specifikt projekt 

(Pcmag 2018). 

 

Efterkalkyl 
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Efter ett projekt ska projektledaren redovisa hur mycket resurser som förbrukats genom en 

kalkyl. Efterkalkyl är en beräkning som görs i efterhand av kostnaderna för en produkt, projekt 

eller annat. Detta görs med underlag av det verkliga utfallet såsom exempelvis materialåtgång 

eller tidsåtgång (Kursnavet 2004). Man får då svar på frågor som “höll budgeten?” eller “Hur 

mycket kostade projektet?”.  

 

Kalkylen kan visa oss om den budgeterade tiden stämmer överens med den slutliga 

efterkalkylen. Resultat värde och efterkalkyl ska vara lika vid projektavslutet:  

 

 
(Tonnquist 2014) 

 

När ett projektresultat är uppnått, men där kostnaderna har överskridits, läggs ett så kallat 

kostnadsöverdrag på. Man behöver alltså förutom att utvärdera produktkvaliteten och projektets 

ekonomi även utvärdera tidsåtgången. Lyckades man hålla tidsramarna? Det är få projekt där 

man blir klar före utsatt tid och därav pratar man ofta om tidsöverdrag. Då tidsöverdrag tvingas 

läggas på, innebär det vid projektets avslut att det fortfarande finns delar av uppdraget som 

återstår. Den faktiska leveranstiden blir då uppskjuten. I ett sådant läge då tidsramen överskrids 

kan projektledaren välja att avsluta projektet i tid eller skjuta upp det och fullfölja 

restuppgifterna (Tonnqvist 2014).  

 

Projektutvärdering 

 

Utvärderingen av ett projekt är minst lika viktigt som planeringen. Det är i denna fas man 

utvärderar prestationer, dokumenterar erfarenheter samt resultatet. Man bör bedöma om 

projektmålen är uppfyllda. Marsanu (2010) beskriver att utvärdering är viktigt för att utveckla 

organisationens projektkunskaper, och för att förbättra samt underlätta inför kommande projekt. 

Ett projekt har uppnått sitt mål när man har uppfyllt innehållet i hela målformuleringen. Det 

räcker alltså inte bara med att ha levererat ett resultat som uppfyller produkt kraven, utan tids- 

och resursmålen måste också vara uppfyllda. Det finns många olika sätt att avgöra om ett 

projekt är lyckat eller inte. Vissa anser att hålla tidsplanen är viktigast medan andra anser att 

kvalitet är viktigare (Tonnquist 2014). 

 

Slutrapport 

 

Genom att avsluta projektet med en slutrapport kan erfarenheter tas tillvara på inför kommande 

projekt (Marsanu 2010). Alla erfarenheter ska då samlas in från projektet som ett internt 

dokument och prestationer och utfall ska jämföras med planer och kalkyler. Det är även viktigt 

Resultatvärde (EV)= Planerat värde (PV)= Totalkostnad (BAC) 

EV (Earned Value) = resultatvärde= värdet av arbetet som har utförts. 

PV (Planned Value) = Planerat värde= planerad kostnad för utfört arbete. 

AC (Actual Cost) = Hur stor kostnad i verkligheten blev för utfört arbete. 

BAC (Budget At Completion) = totalkostnad= planerad kostnad för hela projektet.  

EAC (Estimate At Completion) = Prognostiserad kostnad för hela projekt 

Kostnadsöverdrag vid projektavslutet= Resultatvärde- efterkalkyl 

EV-AC=BAC-EAC 
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att analysera erfarenheterna från samarbetet i projektgruppen och relationer samt ge förslag till 

förbättringar inom organisationsstruktur, bemanning och kommunikation. Att inte slutföra ett 

projekt är också en god erfarenhet. Där av är det viktigt att skriva en slutrapport av nedlagda 

projekt, vilket kanske inte är lika självklart. Som ett alternativ till en slutrapport kan man efter 

mindre projekt avsluta med ett protokoll, som beskriver det man kommit fram till. En 

projektmogen organisation bör se till att sökning i slutrapporter alltid blir en naturlig del av 

projektstarten. För att genom detta samla fakta och ta vara på erfarenheterna från tidigare 

projekt kan organisationen förhoppningsvis utvecklas samt ta med sig goda kunskaper för 

kommande projekt (Marsanu 2010).  

För bild på struktur av en slutrapport se BILAGA 1. 

 

 

3.3 Projektorganisation  

 

Idag vill allt fler påverka sin situation och känna sig delaktig inom organisationen. Den ökade 

konkurrensen och växlande marknaden gör att företagen måste agera allt snabbare. Projekt är 

då lättare att definiera samt starta upp, och där av jobbar många företag genom just projekt 

(Nordberg 2008). 

 

Projekt kan innebära lägre risktagande, lägre kostnader och högre styrbarhet för företaget på 

grund av de korta genomloppstiderna. Ett projekt är en slags investering som ska bidra till en 

verksamhetsutveckling. Är det ett projekt som är internt, ska hela nyttan tas tillvara på inom 

organisationen. Är det däremot ett projekt som genomförs med extern kund, ska det vara 

lönsamt för båda parter.  När det finns behov till att samordna olika delar av företaget är en 

projektorganisation lämplig. En projektorganisation är temporär och finns endast under en 

begränsad tid, det vill säga den tid som projektet pågår. I projekt tillåts projektledaren temporärt 

kortsluta linjeorganisationens beslut- och ansvars vägar, för att ta optimala beslut och skapa en 

optimal organisation (Tonnquist 2014).  

 

En projektorganisation ska vara “rörig” och roller samt funktioner tillkommer eller försvinner, 

likaså personer. Genom detta tillåts organisationen hålla ett starkt fokus på kundnytta genom 

målstyrningen. I flera verksamheter har linjeorganisationen blivit temporärt, medan projekten 

utgör det stabila och kontinuerliga i organisationen. Vanligt inom verksamheter som driver 

infrastrukturella bygg- och anläggningsprojekt. Det är dock viktigt att gränsen mellan projektet 

och den övriga verksamheten, det vill säga linjeorganisationen är tydlig och att god 

kommunikation finns (Nordberg 2008).  Guangdong, Cong, Xianbo & Jian (2017) beskriver 

även en annan vinkel där projektledning inom framförallt byggbranschen kännetecknas som 

osäker och komplex. De beskriver att konflikter inom projekt ofta uppkommer, vilket gör att 

kommunikation är allt viktigare och är kärnan till ett lyckat projekt. 

 

Företagskultur 

 

För att uppnå förbättringar är det viktigt att hela företaget drar åt samma håll och att 

företagskulturen är god. Bergman & Klefsjö (2015) skriver att det har blivit bekräftat att ha en 

stark företagskultur kan ha en avgörande betydelse för företagets framgång. Det beskrivs vidare 

att teamwork, etik, moral, ansvar, kundfokus, effektivitet och resultat nu mera är de vanligaste 

nyckelorden i ett företags värderingar och utveckling (Samuelson 1989). Audi, Loughran och 

McDonald (2016) beskriver i sin rapport att ett viktigt inslag i företagskulturen är tillit. Tillit 
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såväl till medarbetare som till mätdata och rapporter. Genom tillit kan samarbetssvårigheter 

minska och acceptans existerar för varandra såväl som för mätdata.  

 

Det gäller inte att enbart tillfredsställa de externa kunderna, utan även de interna kunderna. 

Otillfredsställning av anställda har nämligen visat sig bidra med problem som frånvaro från 

jobbet eller dåligt utförda arbeten. Forskning har visat att löfte om yttre belöningar, i form av 

ekonomiska ersättningar kan motverka vår kreativitet och problemlösningsförmåga. Det är 

nämligen den inre motivationen, viljan att komma på kreativa lösningar som är stimulerande. 

Med detta sagt kan fel typ av mål ge en negativ effekt. Det är viktigt att stimulera alla på en 

arbetsplats för att skapa en god kultur (Bergman & Klefsjö 2015).  

 

Kommunikation 

 

”Överföring av information och kontakt mellan människor.” (Svenska akademins ordlista) 

 

Genom god kommunikation kan många fördelar uppnås. God kommunikation och ett gott 

ledarskap kan främja en positiv arbetsmiljö. Genom en ömsesidig process kan medarbetare och 

ledare påverka varandra genom kommunikation över tiden (Grill, Ahlborg & Lindgren 2011).  

  

Kommunikation sker idag på olika sätt, vanligtvis via e-post eller information på intranät. 

Ibland blir då informationen oläst och ofta kan missförstånd skapas. Behovet av personlig och 

direkt kontakt har därmed ökat. Det finns flera faktorer som orsakar ineffektiv kommunikation 

såsom för mycket information på en gång eller när budskap går från mun till mun i en 

verksamhet. Kommunikation har en koppling till ledarskapet. Genom ett starkt ledarskap kan 

kommunikation förbättras. ”Ledarskap är kommunikation” som någon har sagt. Demings 14 

punkter beskriver en förnyad syn på ledarskap och kommunikation, nedan beskriv ett flertal: 

 

• Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 

• Betona ledarskap. 

• Fördriv rädslan. 

• Riv ned barriärerna mellan avdelningar. 

• Vidta åtgärder direkt. 

• Ta bort hinder för yrkesstolthet. 

• Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

• Vidta åtgärder för få igång förbättringsprocessen. 

(Bergman & Klefsjö 2015) 

 

Kommunikation i projekt 

 

Alvesson (1996) skriver att kommunikation anses som ett av de viktigaste kunskapsområdena 

i projektledning. Som tidigare nämnts påverkas kommunikationen av många faktorer. Med 

fokus på projektledning kan sådana faktorer vara projektintressenter, projektmiljö, 

projektkommunikationsstruktur, kommunikationsegenskaper, fysiska och psykiska hinder. 

Forskning har visat att det finns en direkt koppling mellan kommunikation och projektets 

resultat. Projektets kommunikation- och nätverkskunskaper anses där med att vara livsblod för 

projektledning. 
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Standardisering 

 

Standardisering beskriver vad som gäller just nu, och är en överenskommelse i verksamheten 

om hur saker och ting ska vara och åtgärdas (Timmermans & Epstein 2010). Det finns flera 

anledningar till varför en standardisering är viktig. I LEAN: gör avvikelser till framgång (2015) 

nämner Ahlsén & Petersson tre faktorer som särskilt viktiga till varför man vill införa 

standardisering: 

• Upptäcka avvikelser 

• Bidra till förutsägbarhet 

• Skapa lärande 

 

Har man i företaget eller verksamheten en överenskommelse om till exempel hur man ska 

placera, förvara eller hantera olika varor och/eller tjänster, möjliggör det att upptäcka avvikelser 

från överenskommelsen. Har man inte någon standardisering för hur man ska agera och arbeta, 

är det svårt att identifiera fel i arbetsgången. Har man ett förbättringsperspektiv och alltid 

strävar efter att förbättra sin verksamhet är jämnheten, eller det vill säga minskad variation 

viktig. Om samma fel uppstår frekvent är det ett systematiskt fel som skulle kunna angripas 

genom att försöka identifiera felet och införa en standard som ser till att förbättring sker. 

(Ahlsén & Petersson 2015) 

 

Vid införande av standarder kan det ta olika lång tid för medarbetare att anpassa sig till de nya 

standarderna. Ahlsén & Petersson (2015) nämner olika vägar man kan gå om man vill införa en 

ny standard, bland annat måste man träna organisationen för att förstå varför man behöver en 

de och varför de är så viktig. Efter det är det viktigt att prova standarden för att kontrollera att 

standarden bidrar till att verksamheten förbättras. 

En standard beskriver det överenskomna bästa sättet att skapa det bästa resultatet för en 

arbetsuppgift som skall göras. Använder man sig av standarder innebär det att kunskap sprids 

och bidrar till lärande i verksamheten. Men som Timmermans och Epstein (2010) skriver bidrar 

en standardisering till att flexibiliteten, möjligheten som individ att uttrycka sig och det unika 

som kan uppstå när man får tänka fritt försvinner och viktig input från anställda försvinner. 

Även Ponnert och Svensson (2015) beskriver att det finns nackdelar med standardisering där 

anställda bara följer en manual och inte utvecklas på samma sätt som de vore utan att behövas 

styras av hårda standarder. 

 

Visualisering 

 

Sacks, Treckmann och Rozenfeld (2009) har definierat visualisering som: 

”Ability of production process … to communicate with people” 

 

Sacks, Treckmann och Rozenfeld (2009) skriver vidare att de genom olika litteraturstudie gjort 

en lista med olika fördelar med visualisering. Bland de punkterna finns: 

 

• Vid arbetsplatser där layouter ändras hjälper visualiseringen arbetarna hitta och utföra 

arbetsuppgifter effektivt när förändringar sker. 

• Visualisering vid tillverkning förbättrar effektiviteten inom planering och kontroll. 

• Visualisering gör det lättare att identifiera fel och gör det lättare att åtgärda dessa. 

• Visualisering har en positiv inverkan på motivationen hos medarbetarna eftersom de 

får ta del av hur det gått, nuläget och vad som ska göras. 
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Sacks, Treckmann och Rozenfeld (2009) skriver i fall där man gör konstruktion är behovet av 

visualisering stort, just för att det är svårt att få en bra bild över hur arbetsplatsen ser ut och 

kunna förstå vad som ska göras, samt hur nuläget ser ut. Det här beskriver även Hoseini (2015) 

i sin avhandling, vikten av att visualisera för alla anställda för att man ska hitta orsaker till fel 

tidigt i projektet och för att få en bättre planering och sätt att följa arbetet på. 
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4. EMPIRI 
 

För att bepröva ovanstående teori har en fallstudie på ett fallföretag genomförts, det här 

presenterar i empirikapitlet.  

 

 

4.1 Bakgrund 

 

Sex sigma är en metodik för förbättringsarbete där målet är att minska orsaker till defekter och 

variationen i en process. Menas avvikelser/variation från medelvärdet. Idag är konkurrensen 

stor och det ställer krav på att tillfredsställa kundernas behov. Man måste därav uppfylla alla 

krav på processkvalitet under produktionen, något som nämns av Kuen-Suan, Hsi-Tien och 

Tsang-Chuan (2017). Metodiken ger verktyg och tekniker för att förbättra förmågan och minska 

defekter i vilken process som helst (Desai 2010). Sex sigma arbeten har visat sig öka 

kundnöjdhet, minska cykeltider samt minska störningar och stopp i produktion/service 

(Barjaktarovic & Jecmenica 2011).  

Företaget har upplevt problemet att installationstiden överstiger den budgeterade tiden och detta 

är något de analyserat i projektet. I projektet använde man sig av bland annat principen DMAIC, 

som är ett strukturerat sätt att hantera problem genom fem steg: 

 

• Define- Gör en detaljerad definition av problemet. 

• Measure- Samla data. 

• Analyze- Hitta relationer mellan data. 

• Improve- Ta beslut baserat på den nya fakta. 

• Control- Kontrollera samt ständigt samla ny data 

(Basu 2009) 

 

DMAIC är en metodik för förbättringsarbete som särskilt ändvänds inom Sex Sigma. Denna 

metodik har visat sig vara framgångsrikt i ett flertal olika miljöer såsom i tillverkning, 

servicesektorn, samt den privata sektorn (Nagi & Altarazi 2017). Verktyget är kopplat till en 

organisations problemlösning och kan minska överskottslager, öka tillgången på utrustning 

samt förbättra kundvärdet (Sirnivasan, Muthu, Devadasan & Sugumaran 2016). 

 

Företag DELTA startade projektet genom att skapa en karta över processen. För att kunna förstå 

problemet behöver man ha en förståelse för hur processen ser ut och analysera de olika 

komponenterna/faktorerna som kan påverka. Företaget DELTA använde sig av SIPOC-

metoden för att skapa denna karta. SIPOC står för: Suppliers, imputs, process, output, customer 

(Mishra 2014). Kerri (2013) beskriver genom att konstruera ett SIPOC diagram kan man 

identifiera de verkliga problemen i en tillverkningsprocess, identifiera interna eller externa 

kunder samt deras krav på produkten, inmatning och utgången från processen. Diagrammet 

visar en karta över en process för att se hur ett företag uppfyller ett visst kundbehov i den totala 

försörjningskedjan (Basu 2009). 
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Tabell 1: SIPOC-metoden. 

 
 

I projektet beskrev man att företagets prestation var över budgeten, men målet var att alltid hålla 

den. En sådan prestation påverkar både företagets kostnader, förutsägbarhet samt leveranstid 

negativt. Nedan visas en bild på ett fiskbensdiagram/Ishikawa-diagram även känt som orsak-

verkan-diagram som visualiserar de kritiska punkterna. Diagrammet används för att visa 

orsaker till ett visst problem. Vid tillverkning analyseras ett problem utifrån huvudorsaker som 

exempelvis man, material, maskin, metod samt miljö. Beroende på problemets komplexitet 

bryts därefter problemet ned utifrån dessa huvudorsaker, för att hitta mer specifika påverkande 

faktorer (Dziuba, Jarossová & Golebiecha 2014). 

 

 
Figur 1: Ishikawadiagram. 
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Figur 2: Företagets variation av installationstid. 

 
Figur 3: Variation i relation till storlek på projekt. 

Figur 3 visar variation i relation till storlek på projekt. Man kan därigenom dra slutsatsen att 

företaget lägger mer fokus på de stora projekten, medan de små projekten har större sannolikhet 

till variation, kanske på grund av att fokus tappades. 

 

  

4.2 Skillnad mellan planerad installationstid och faktisk skillnad 

Totalt studerades 107 stycken projekt. Figur 4 visar uppdelning enligt för mycket budgeterad 

tid, för lite budgeterad tid samt ingen tidsskillnad. I 59 % av fallen budgeterades för mycket tid 

och i 38 % av fallen budgeterades för lite tid. Det var endast 3 % av 107 stycken studerade 

projekt som företaget inte hade någon skillnad mellan budgeterad och faktiskt installationstid.  
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Figur 4: Andel projekt uppdelade enligt för mycket tid, för lite tid och ingen tidsskillnad. 

Siffrorna i figurerna 6-9 nedan visar felmarginalen mellan den planerade installationstiden och 

vad utfallet faktiskt blev. Y-axeln säger hur stor procentuell skillnad det blev mellan planerad 

och faktisk installationstid. X-axeln är numrerad och varje nummer syftar på ett specifikt 

projekt. Punkterna i diagrammen är de olika projekten. Projekten stäcker sig från början av år 

2013 till 2018 och varierar i storlek och leveransland. Eftersom antalet installerade projekt i 

produktkategorin (A) var få användes istället produktkategori (B) för att komplettera mängden 

i produktkategori (A). Dessa projekt var från tidigare tidsperioder, från år 2006 till år 2013. 

Figur 5 visar ett histogram som beskriver företagets variation av installationstid. 
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Figur 5: Företagets variation av installationstid. 
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I produktkategori (A) finns det totalt två stycken projekt, båda dessa projekt hade mer tid 

budgeterat än vad rapporterna visade. Medelvärdet av den procentuella skillnaden blev 45 %. 

Se figur 6. 

 

I produktkategori (B) finns det 28 stycken projekt totalt. Av dessa 28 projekt var 18 stycken 

projekt budgeterade med mer installationstid än vad rapporterna visade sig ta. Det resterande 9 

stycken projekt hade budgeterat mindre installationstid än vad rapporterna visade att det blev. 

Det procentuella medelvärdet av felmarginalen på de projekt där man budgeterat för mycket tid 

blev 172 %. Det procentuella medelvärdet av felmarginalen på de projekt där man hade 

budgeterat för lite tid blev 161 %. Se figur 7. 

 

I produktkategori (C) finns det 55 stycken projekt totalt. Av dessa 55 projekt var 26 stycken 

projekt budgeterade med mer installationstid än vad rapporterna visade sig ta. Det resterande 

27 stycken projekt hade budgeterat mindre installationstid än vad rapporterna visade. Det 

procentuella medelvärdet av felmarginalen på de projekt där man budgeterat för mycket tid blev 

50 %. Det procentuella medelvärdet av felmarginalen på de projekt där man hade budgeterat 

för lite tid blev 104 %. Två projekt var korrekt tidsatt. Se figur 8. 

 

I produktkategori (D) finns det 22 stycken projekt totalt. Av dessa 22 projekt var 17 stycken 

projekt budgeterade med mer installationstid än vad rapporterna visade. Det resterande 5 

stycken projekt hade budgeterat mindre installationstid än vad rapporterna visade att det blev. 

Det procentuella medelvärdet av felmarginalen på de projekt där man budgeterat för mycket tid 

blev 94 %. Det procentuella medelvärdet av felmarginalen på de projekt där man hade 

budgeterat för lite tid blev 40 %. Ett projekt var korrekt tidsatt. Se figur 9.  

 

 
Figur 6: Det procentuella medelvärde av felmarginalen för produktkategori (A).  

 

Figur 6 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 45 procent fel, för 

produktkategori (A). 
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Figur 7: Det procentuella medelvärde av felmarginalen som produktkategori (B). 

 

Figur 7 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 172 procent fel 

(18st), och felmarginalen när man budgeterat för mindre tid än vad som krävdes blev 161 

procent fel (9st), för produktkategori (B). Ett projekt blev den verkliga installationstiden vad 

man hade planerat. 

 

 
Figur 8: Det procentuella medelvärde av felmarginalen som produktkategori (C). 

 

Figur 8 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 50 procent fel (26st), 

och felmarginalen när man budgeterat för mindre tid än vad som krävdes blev 104 procent fel 

(27st), för produktkategori (C). Två projekt blev den verkliga installationstiden vad man hade 

planerat. 
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Figur 9: Det procentuella medelvärde av felmarginalen som produktkategori (D). 

 

Figur 9 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 94 procent fel (17st), 

och felmarginalen när man budgeterat för mindre tid än vad som krävdes blev 40 procent fel 

(5st), för produktkategori (D). 

 

Fördjupning i produktkategoriseringen (C)  

 

 
Figur 10: Det procentuella medelvärde av felmarginalen som kategori (1). 

 

Figur 10 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 54 procent fel (7st), 

och felmarginalen när man budgeterat för mindre tid än vad som krävdes blev 138 procent fel 

(10st), för underkategori (1). 
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Figur 11: Det procentuella medelvärde av felmarginalen som kategori (3). 

 

Figur 11 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 45 procent fel (9st), 

och felmarginalen när man budgeterat för mindre tid än vad som krävdes blev 81 procent fel 

(8st), för underkategori (3). 

 

 
Figur 12: Det procentuella medelvärde av felmarginalen som kategori (4). 

 

Figur 12 visar att företaget har budgeterat mer tid än vad som gick åt med 52 procent fel (9st), 

och felmarginalen när man budgeterat för mindre tid än vad som krävdes blev 111 procent fel 

(7st), för underkategori (4). 
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Fördjupning i kostnader 

 
Tabell 2: Verklig kostnad samt planerad kostnad. 

Projekt: Planerad kostnad (SEK) Verklig kostnad (SEK) 

1 333 388,00 kr 91 389,00 kr 

2 1 551 911,00 kr 1 358 262,00 kr 

3 113 913,00 kr 83 348,00 kr 

4 - - 

5 143 366,00 kr 132 014,00 kr 

6 76 700,00 kr 77 876,00 kr 

7 185 543,00 kr 162 910,00 kr 

8 65 791,00 kr 48 332,00 kr 

9 53 833,00 kr 96 900,00 kr 

10 78 698,00 kr 16 647,00 kr 

 

Tabell 2 visar den planerade kostnaden samt verkliga kostnaden i svenska kronor från tio 

projekt som studerades djupare. Detta skapar en bild av summan den procentuella differensen 

motsvarar för tio projekt. Ett projekt saknade helt information. 

4.3 Intervjuer 

 

Följande information samlades in från intervjuer med anställda. 

Planering 

 

Företaget använder sig av en Sales forecast på tre månaders intervall för att se potentiella 

projekt/kunder. När en del av betalningen eller hela betalningen är säkrad börjar fortsatt 

planering och tillverkning. Företaget räknar med 8–12 veckor leveranstid beroende på vilken 

produktkategori. 

Beredning sker vid de kundspecifika leveranserna (C) och  

(D). Därefter sker en ordergenomgång, spikar leveransdag och driftsättning bland annat. Vid 

standardanläggningar (A) och (B) används schablon vid beräkning av installationstid. Dessa 

tider är baserade på tidigare erfarenheter och observationer från anläggning, ej studier. Vid 

större mer komplexa projekt sker en större projekteringsgrad och mer tid läggs ned. 

 

Kunden får ta del av avtal, ritning, funktionsbeskrivning, hårdvaruspecifikation samt 

mjukvaruspecifikation, för att sedan godkänna detta. Företaget kräver alltid en layout från kund, 

detta sker dock inte lika omfattande för produktkategori (A). Detta var information anställda 

inte var helt enade kring. Andra beskrev problematik kring att företaget inte alltid skickar 

ritning och detaljerade avtal. Detta skapar vidare problem. Företaget dokumenterar inte heller 

anläggningar hos kund och det finns ingen mall/standard för utförande av insamling av data hos 

kund, detta är därmed individuellt. 

Svårigheter som säljare ställs inför vid uppsättning av installationstid 

 

Vid komplexa kundanpassande lösningar är det svårt att integrera företagets system med 

kundernas maskiner. Säljarna får då ta hjälp av säljsupport. Ungefär 78 % av företagets orders 

som räknas på säljs aldrig. Det kan vara svårt att förutse vilka orders som fastställs och går 
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vidare till produktion. Det blir därför problematiskt om man lägger ned för mycket tid på 

beredning av varje projekt.  

 Nedan beskrivs faktorer som påverkar installationstiden och som är svåra att förutse som 

säljare när tiden sätts. 

 

• Sen leverans. 

• Vem som installerar. 

• Hur hjälpsam kund är. 

• Ibland behövs vakter. 

• Får inte tillräckligt med information innan såsom att fabriken stänger söndagar och vi 

har planerat jobba då. 

• Var hotellet ligger. 

• Balkar på fel ställe. 

• Försenade lifter. 

 

Svårigheter som installatörer ställs inför 

 

• Installation av produktkategori (C) och (D) anses som svårare.  

• Kommunikation med kunden, kontakt på plats. Installatörerna får vara första kontakt 

vid problem på plats och får ibland svara för negativ feedback. 

• Språkbrister hos kund. 

• Borta hemifrån. 

 

Vid projekten skickas olika installatörer beroende på projekt. Man brukar oftast ha ett ”rätt 

person på rätt plats”-tänk. 

 

Uppföljning 

 

Företaget har en målsättning på 100 % uppföljning av varje projekt, men når inte dit. Idag sker 

endast återkoppling av större projekt, och de mindre följs inte upp. Uppföljningen är bristande 

och det är ofta upp till var och en att kolla upp hur projekt man varit iblandad i har gått. Oftast 

måste sådan återkoppling dessutom gå genom rapporter, som sedan glöms bort. Företaget 

startade mars år 2018 ett arbetsforum som de tror ska kunna förbättra intern och extern 

kommunikationen samt återkopplingen. Vid projektslut är inte alla inblandade i projektet 

involverade. Exempelvis släpper säljarna projektet redan i tidigt skede och går in i ett nytt 

projekt. 

 

Kommunikation 

 

Från ett flertal anställda framkom det att kommunikationen i företaget är bristande. Idag sker 

exempelvis ingen kommunikation mellan säljare och installatörer. Men kommunikationen är 

bristande faktor i hela kedjan.  

Företaget har ingen visualiserad tidrapportering. Installatörer får dålig med information kring 

tidsgränserna och ibland vet de inte hur de ligger till tidsmässigt under vissa projekt.  
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel ställs insamlad teori och empiri mot varandra, vilket är grunden till kommande 

slutsatser. 

 

 

5.1 Produktkategorisering 

 

Genom diagrammen i empirin kan en slutsats dras att företaget har stor procentuell spridning. 

Figur 4 visar oss att företaget har svårigheter att sätta och uppfatta installationstiden, såväl för 

lite som för mycket. 

 

I de olika diagrammen för produktkategoriseringen kan man se att det är störst spridning på 

installationstiden för produktkategorin (B). Men i produktkategori (B) finns projekt som 

gjordes tidigare än de andra produktkategorierna, (C), (A) och (D), vilket kan bidra till att det 

skiljer mer då man inte genomförde dessa projekt samtidigt som de andra och de då inte hade 

samma förutsättningar. Dock bör produktkategori (A) och (B), enligt teorin, vara det som 

stämmer bäst då dessa är förhållandevis enkla installationer av utrustningen och där man bör 

kunna göra en bra bedömning av hur mycket installationstid ett projekt tar.  

 

Den produktkategori som hade minst spridning var produktkategori (D), men skillnaden mellan 

produktkategorierna (C) och (D) var inte så stora. Just i produktkategori (C) finns det som 

nämnts underkategorier som analyserats. Där blev det underkategori (3) som hade det bästa 

resultatet och underkategori (1) med det sämsta. I det här fallet, som med produktkategori (B), 

är underkategori (1) ett standardprojekt och tiden sätts efter en schablonstandard, och bör därför 

vara lättare att sätta samt hålla budget. 

 

Det fanns en del projekt som gjorde att det genomsnittliga värdet gick upp, och de projekten 

kanske hade bristfällig rapportering. Oavsett om utfallet blev en stor differens mellan 

budgeterad tid och verkligtid eller ej, visar det på att det är något problem någonstans, antingen 

i budgeteringen av tiden eller vid inskrivningen av data efter avslutat projekt.  

 

Figur 4 visar att företaget har svårigheter i att budgetera alternativt hålla tiden. Man bör dock 

vara försiktig att kritisera de punkter där installationstiden inte utnyttjas fullt ut. Detta är ett 

problem men man bör studera specifikt projekts ekonomi för att kunna dra slutsatsen om det är 

lyckat eller inte. Tabell 2 visar nämligen att företaget inte har problem med kostnaden i 

merparten av projekten. Men enligt tidssättning synpunkt är detta negativt. Differensen i kronor 

kan anses som hög och det är många faktorer som påverkar detta och den procentuella 

spridningen. Nedan analyseras faktorer:  

 

5.2 Projektplanering 

 

Planering är en viktig del av projekteringen för att systematiskt och målinriktat nå ett framtida 

mål. Planering är något som företaget upplevde problematiskt. Det är många projekt som startar 

men aldrig fullföljs, detta kan ibland bero på bristande planering och förberedelser. Det är 

viktigt att innan projektstart se till att alla är medvetna om de tre arbetsfaktorerna: resultat, 

process och team. Om man saknar någon av faktorerna kan uppdraget bli osäkert. Vidare ska 
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en kalkylering skapas. Kalkylen har en stor betydelse för att veta vad ett projekt kommer kosta 

och hur kostnaderna är fördelade.  

 

Företaget har svårt att förutse vilka order som sedan går till produktion. Ungefär 78 % av de 

arbeten som planeras samt räknas på går aldrig till produktion. Att grundläggande beräkna och 

planera varje projekt kan då anses som slöseri. Detta berör offert och anbud-processen. Det är 

viktigt att ha en god säljstrategi för att bedöma hur stor sannolikheten är att sälja en produkt till 

en specifik kund, på detta vis kan företaget vara resurssparande. Genom att strategiskt välja rätt 

kund kan nytta dras, då hela produktionen påverkas av denna process. Detta påverkar även 

installationstiden och de efterföljande processerna. Genom att se till att ha en god uppföljning 

där även säljavdelningen deltar efter varje projekt kan kunskap spridas mellan avdelningarna 

och tas tillvara på, något som tas upp vidare. Detta är något som företaget saknar i dagsläget 

och man tappar kunskap.  

 

Säljstrategier har en stor påverkan på företaget och dess resurser. Konkurrensen är stor och i 

vissa fall kan företaget medvetet tvingas sätta exempelvis en kortare installationstid för att 

sänka priset för produkten och därigenom få jobbet. Det innebär att man sätter ett pris som 

marknaden klarar av, som dessutom är strategiskt. En sådan prissättning kan påverka data 

negativt. 

 

Något annat som påverkar installationstiden är uppsättningen av avtal med kund. Det är viktigt 

att ramavtalet är så specificerat som möjligt för att utesluta konflikter med kunden. Om avtalet 

inte är nog specifikt skapas möjligheter till misstolkningar eller liknande. Om däremot avtalet 

är väl detaljerat med specifikationer samt ritningar, minskar risken för konflikter och missnöjen. 

Då båda parter vet vad man beställt samt vad man förväntas leverera. Om ett projekt påbörjas 

och kunden ändrar sig eller är missnöjd och avtalet är vagt, finns risken att företaget tar på sig 

kostnad för ändring. En sådan händelse kan bidra till missvisning av installationstiden, då 

ändringar vid arbetet ökar installationstiden. Har man däremot ett välutvecklat avtal kan risken 

för sådana händelser minska. Detta var något som företaget upplevt ett flertal gånger och man 

anser sig själva som för snälla i sådana lägen. Att ta på sig kostnaden är bättre än att få dåligt 

rykte eller tappa en kund. Genom att utveckla och specificera varje avtal samt ta del av regelverk 

minskar risken för sådana händelser. Att sätta upp standard för hur exempelvis arbetet ska ske 

vid insamling av data hos kund samt uppsättning av avtal kan förbättra situationen. Idag är de 

inte enade i företaget och olika information framgick.  

 

Projektbudget 

 

En kalkyl/budget innehåller en detaljerad tids- och resursplanering och därigenom de planerade 

kostnaderna för projektet. När företaget sätter upp sina beräknade installationstider vid stora 

och mer komplexa projekt som produktkategori (C) och (D) samt underkategori (3) och (4) sker 

en större projekteringsgrad och mer tid läggs ned än för de mindre projekten. Vid 

standardanläggningar som produktkategori (A) och (B) samt underkategori (1) och (2) används 

schablontider, det vill säga mallar. Dessa tider är baserade på tidigare erfarenheter och 

observationer från kunders anläggningar och inte några studier. Det är svårt att säga att tiderna 

är felsatta, men eftersom företaget har så stora felmarginaler kan tidssättningen vara en 

påverkande faktor. Genom att göra en självstudie och analysera schablontiderna kan mer precis 

tidsättning uppnås. 
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Underkategoriseringen (1), (2), (3) och (4) samt dess fördjupning visar att underkategori (1) där 

lätt beredning sker har högst felmarginal och därefter underkategori (4) där svår beredning sker. 

Detta pekar på att schablontiderna för underkategori (1) inte alltid är precisa samt att större 

beredning för underkategori (4) kanske inte skett grundläggande. Genom att utvärdera och 

studera tidsuppsättningen och sträva mot att ständigt förbättra denna, kan mer precis 

tidssättning uppnås. Det är viktigt att ha korrekta siffror och rättvis grunddata för att upprätta 

en korrektbudget.  

 

Det är både svårt att sätta upp en budget samt att hålla den. Det är svårt att styra kostnaderna på 

grund av att det är människor och känslor inblandade. Man bör ha i åtanke att installatörer 

jobbar långt hemifrån under en längre period vilket kan tära på psyket. Men det är viktigt att 

komma ihåg att följa upp budgeten dagligen för att sedan vidta åtgärder om avvikelser finns, 

något som berörs vidare under projektredovisning.  

 

Från intervjuer tog vi del av svårigheter som kan tänkas påverka budgeten i senare skeden. Det 

är svårt att förutse varje händelse vid uppsättningen av budgeten och installationstiden. Vem 

som installerar, hur hjälpsam kund är och hur arbetsmiljön kommer se ut påverkar. I intervjun 

uppgavs exempelvis balkar på fel ställe som en svårighet att förutse. Detta kan visa på ett dåligt 

förarbete hos kund och något som kan påverka installationen och produktionen. Genom att 

återigen kräva layout och förse avtalet till kund med ritningar, minimeras risken för sådana 

händelser. Att även vara noggrann med att dokumentera arbetsplats vid besök hos kund. Det är 

även viktigt att se till att förutsättningarna hos kunden inte förändras från offert till installation. 

Ibland förekommer det att företaget förser kund med offert och kunden väntar med beställning 

under en längre tid, men sedan väljer att köpa systemet senare. Det är då viktigt att kontrollera 

att förutsättningarna är den samma som sist för att minska risken för komplikationer. 

Komplikationer kan leda till ökad installationstid och ger negativa siffror. Detta är något som 

företaget själva upplevt. 

 

5.3 Projektavslut 

 

Det är viktigt att ha ett tydligt avslut av varje projekt, där man analyserar det utförda arbetet för 

att kunna ta vara på kunskap. Att analysera prestationer kan ses som en framgångsfaktor.  

Projektredovisning 

 

De projekten som sticker ut extra som figur 7: felmarginal (B) visar, som exempelvis projektet 

på -800 %, beror oftast på ofullständiga tidrapporter. Vid djupare analys av tio projekt 

upptäcktes felrapportering och otillräcklig rapportering i tidrapport kontra order. 

Tidrapporteringen som innehåller både planerad installationstid samt verklig installationstid 

stämde inte överens enligt orderns beräknade tider. Detta upptäcktes på sex studerade projekt 

av tio, vilket kan visa på en dålig uppföljning samt kontroll, se tabell 2. Där visas den planerade 

kostnad samt den verkliga kostnaden. Denna fördjupning skapar en bild av differensen i kronor. 

Tabellen visar att för vissa projekt är differensen i kronor stor och den ger en lättare förståelse 

för vilken mängd resurser det handlar om. För att alla lättare ska få förståelse är ett förslag 

visualisera differensen i kronor.  

  

Tidrapportering kan många anse som krävande och är för många företag kritiska. Det är därför 

viktigt att systemet och rutinerna är så enkla som möjligt. Att ta in feedback från medarbetare 

är viktigt för att avgöra och sätta upp rutiner samt att välja/utforma system. Det är viktigt att 
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strukturen i systemet är genomtänkt och att uppsättning av aktivitetskonton och grunddata är 

lätt tillgängligt i systemet. Genom att få medarbetarna att rapportera frekvent blir data mer 

fördelaktig. Det är svårt att uppskatta vad man gjort i efterhand till exempel är det lätt att 

tidsrapporteringen glöms bort. Ett sätt för att underlätta för medarbetare kan vara ett 

mobilanpassat system. (Trigoa, Belfo & Estébanezc 2014; Exicom 2018) 

 

Att göra rapporteringen till en standard kan göra att mer kontroll uppnås och information görs 

tillgänglig för alla. Genom en daglig styrning kan man säkerställa att sådana frågeställningar 

och problem hanteras. Att besvara frågorna ”var är vi?”, ”vart ska vi?” och ”hur kommer vi 

dit?” är grunden till en daglig styrning. Genom att visualisera denna styrning med hjälp av 

tavlor kan alla ta del av informationen. Att se till att daglig styrning blir en standard kan i 

längden bidra till att felrapporteringar undviks samt bidra till att rapportering blir en 

självklarhet. Ett problem som installatörer upplevde var kommunikationsbristen. De fick dålig 

information om hur lång tid vissa installationer faktiskt skulle ta. Genom att visualisera och 

dagligen studera samt följa upp timmarna, kan en bättre styrning uppnås. Att visualisera tid 

genom exempelvis ett histogram är ett förslag. Nedan visas ett förslag till histogram för att 

underlätta styrning, se figur 13. 

  

 
Figur13: Exempel på tidsredovisning 

 

Uppföljning 

 

Uppföljningen i företaget upplevdes av fler medarbetare som bristfällig. I vissa fall finns ingen 

uppföljning av projekten, vare sig för säljare eller installatörer. I intervjuer framgick det att de 

anställda som hade intresse av att veta hur projektet gick fick ta fram det själva. Ibland kunde 

det vara svårt att få fram informationen om uppföljning, då man upplevde det som svårt att få 

fram information från företaget i allmänhet.  

 

När frågan varför man inte har någon direkt uppföljning ställdes var svaret att man alltid gjort 

så och att företagskulturen i sig är sådan. Företaget har i nuläget en syn på att ju mer man lyckas 

sälja ju mer pengar kan man få in. Men gör man uppföljning eller någon form av slutrapport 

och tittar på vad som gick rätt och vad som gick fel kan man lära sig av sina misstag och ta vara 

på det som var bra med projektet och använda den informationen i senare projekt. 
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Det är viktigt att avsluta ett projekt med en slutrapport innehållande efterkalkyl. Efterkalkyl är 

en beräkning som görs i efterhand av kostnaderna för en produkt, projekt eller annat. Detta görs 

med underlag av det verkliga utfallet såsom exempelvis materialåtgång eller tidsåtgång. Man 

kan då besvara frågor som “höll budgeten?” eller “Hur mycket kostade projektet?”. Kalkylen 

kan visa oss om den budgeterade tiden stämmer överens med den slutliga efterkalkylen. 

Resultat värde och efterkalkyl ska vara lika vid projektavslutet. 

 

Just för säljarna kunde detta bli ett problem då de upplevde att man började på ett nytt projekt 

väldigt fort, och således kopplades bort från det gamla projektet. Även här skulle man föredra 

att det blev en standard att man alltid gjorde uppföljning, och att den blev en del av det dagliga 

arbetet att alltid ta vara på den informationen man kan få tillgång till. Just för att man ska kunna 

uppfylla sina mål och ta vara på erfarenheterna som finns inom företaget bör man ha en bättre 

uppföljning. Oavsett hur man än ser på det är målet för ett företag att få betalt och tjäna mer 

pengar och vägen dit behöver inte bara vara att sälja mer utan kan vara att spara på kostnader 

med bättre planering och uppföljning. 

 

5.4 Projektorganisation 

 

I företag upplevde flera av medarbetarna kommunikationsbrister, något som ger följdproblem. 

Internkommunikation är som beskrivet tidigare en framgångsfaktor. Det är därför viktigt att 

internkommunikationen är lika strategisk och genomtänkt som övriga kommunikationer. Att 

förbättra den interna kommunikationen stärker lojalitet och lagkänsla i en organisation. En god 

företagskultur kan även byggas och ökat engagemang från medarbetarna kan uppnås. Det är 

viktigt att komma ihåg att kommunikation går inte bara åt ett håll. Det är viktigt att försöka ha 

en dialog genom att ställa frågor och försäkra sig om att informationen blivit korrekt mottagen. 

Det är även viktigt med tydlighet. Alla kan inte känna av och tolka situationer. Om man inte är 

tydlig, lämnas utrymme för missförstånd och feltolkningar.  

 

Att göra en undersökning hos medarbetarna hur de upplever dagslägets kommunikation är en 

god start. Att därefter ta in och analysera data, för att sedan påbörja ett förbättringsarbete. Det 

är viktigt att skapa ett öppet forum, menas skapa en trygg miljö där alla får uttrycka sig. Det är 

därför viktigt som chef att intressera sig för sina medarbetare, ställa frågor och lyssna och låta 

alla få komma till tals. I en projektorganisation är det även viktigt med tydliga ledare, vem 

ansvarar för projektet och driver det i rätt riktning. Det är viktigt att alla medarbetare vet vem 

de ska vända sig till och vem som är ledaren. Det är svårt att styra ett skepp utan kapten. 

Medarbetarna på företaget upplevde även att de endast fick negativfeedback. Information 

delades endast vid problem. Det är även viktigt att höja medarbetarna med positiv feedback. 

Att få information när något går bra är lika viktigt.  

 

Företaget upplevde även att den externa kommunikationen ibland var svag. Extern 

kommunikation sker på många olika sätt. Att ha god dialog med kund kan vara minst lika viktigt 

som hur loggan ser ut och används eller som pressmeddelanden. Det är genom den externa 

kommunikationen som företaget stärker varumärket genom att upprätta goda relationer. Det är 

även i denna typ av kommunikation viktigt att vara tydlig och lyhörd. Att mäta effekten av 

extern kommunikation, ger insikt om man lägger tid och pengar på rätt saker. Installatörerna 

upplevde att språkbrister hos kund kunde vara en svårighet. Att inte förstå varandra i tal, kan 

ge utrymme för feltolkningar och påverka bemötandet för kunden.  
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Företaget har i dagsläget dålig sammanhållning mellan anställda och avdelningar. En känsla 

ges av att det är två lag emot varandra skapas, och helhetssynen samt lagkänslan saknas. Det är 

viktigt att alla i en organisation drar åt samma håll. På detta vis kan förbättringar uppnås. Att 

ha en stark företagskultur har dessutom en avgörande betydelse för företagets framgång. Genom 

att ha en öppen syn i företaget kan detta uppnås. Det är även viktigt att stimulera alla på en 

arbetsplats, med rätt typ av mål. Ökad frånvaro eller dåligt utförda arbetsuppgifter kan annars 

bli en vardag. Det är även viktigt att som ledare bekräfta ett väl genomfört arbete, detta kan öka 

motivation och arbetslust.  

 

Analys av tidigare undersökning jämfört mot ny undersökning 

 

Figur 2 och figur 5 visar företagets variation av installationstid. Tidigare undersökning visar en 

likartad variation som den nya undersökningen. Den senare undersökningen kan tänkas ha 

större trovärdighet på grund av att fler antal projekt studerades.  

Figur 3 visar variation i relation till storlek på projekt, något som inte studerades i den nya 

undersökningen i samma utsträckning. Man kunde genom av tidigare undersökningen dra 

slutsatsen att företaget lägger mer fokus på de stora projekten, medan de små projekten har 

större sannolikhet till variation. Lika så i den nya undersökningen visar underkategoriseringen 

fördjupning att underkategori (1) där lätt beredning sker har högst felmarginal. 

 

  



 

30 

 

6. DISKUSSION 
 

I det här avsnittet diskuteras utförandet av rapporten. Bland annat svårigheter tankar och 

påverkande faktorer tas upp. 

 

 

Syftet med arbetet var att studera hur företaget DELTAs nuläge ser ut kring installationstiden 

i de olika produktkategoriseringarna, samt studera om det finns några behov av förbättringar 

kring hantering av installationstiden. Genom metodval besvarades detta i analysavsnittet. 

Metod och material påverkar utfallet av rapporten och diskuteras nedan vidare. 

 

Informationen i rapporten kommer till stora delar ifrån vetenskapliga artiklar och annan 

publicerad litteratur. Källkritik har varit genomgående och olika källor har granskats innan 

inskrivning i rapport, men större undersökning kunde varit önskvärt då man skulle fått fler 

vinklar samt mer och kanske bättre information. Till exempel nämns visualisering och 

standardisering flertalet gånger i rapporten, just kring de här områdena hade det varit önskvärt 

att studera områdena djupare för att få ett större perspektiv, både få fram det positiva och det 

negativa. 

 

I rapporten studerades projekt utdraget ur företagets affärssystem, som i teorin borde stämma. 

Genom arbetsgång framgick det att personer i företaget besitter andra siffor än rapporterat i 

systemet, något som försvårar arbetet för oss samt ger en orättvis bild för företaget. Tyvärr går 

inte alla studerade projekt att kolla närmare på, eftersom det är för många och en tidsgräns 

fanns. Detta kan dock medföra en felaktig procentsats om företaget själva inte levererat in 

data i affärssystemet, men tyder ju dock som nämnts tidigare på dålig koll. Detta påverkar 

reliabiliteten av rapporten, menar hur pålitliga olika mätningar och insamlade data är. Bättre 

kunskaper i affärssystemet hade önskats då man lättare kunde leta upp den information man 

ville ha. Medarbetare och handledare på företaget fanns alltid till hjälp, men tid hade sparats 

och djupare analys hade kunnat göras om mer kunskap funnits kring affärssystemet.  

 

I rapporten studerades endast projekt med installationer utförda av företaget själva. Företaget 

hyr även in andra entreprenader för att installera hos kund. Kanske är detta något som skulle 

studerats också för att få en bredare bild. Rapporten berör heller inte materialhantering eller 

arbetsmetoder kring materialhantering exempelvis packning av material. Detta kan vara en 

påverkade faktor som påverkar installationstidens utfall. Exempelvis kan material som är 

olika packat eller felpackat ställa till det när installatörerna är på plats och ska sätta upp 

automationssystemet. Det har inte heller förekommit observationer av arbetsmetoder, 

exempelvis vara med och studera en installation eller studera tidssättningsprocessen. Detta är 

något som hade kunnat skapa en annan bild av nuläget och bidra till mer kunskap. Hade mer 

tid funnits skulle ett besök på en arbetsplats där en installation varit välkomnade eftersom 

man då skulle kunna få en bättre bild hur allt fungerar och ser ut i praktiken, och inte bara i 

teorin. 

 

Genom att djupare analysera differensen motsvarande i kronor anser vi att rapporten hade 

kunnat ge en mer rättvis bild av situationen. Detta område berörs endast lite och vi anser att 

en inriktning på kronor hade kunnat medföra en rättvisare slutsats. Att studera en faktor 

noggrannare hade kanske också varit mer intressant och relevant för företaget. Rapporten 

hade då kunnat ge mer konkreta exempel för en faktor, än mer diffusa för flera faktorer. Man 

hade då kunnat välja att djupare analysera exempelvis kommunikation, och därefter även rikta 

intervjuerna. På grund av tidsbrist fanns inte tid till att intervjua ett stort urval, detta hade 
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kunnat förbättra rapporten. Det hade kanske medfört en bredare rapport eller rättvisare 

information.  

 

Vid starten av rapporten uppstod en väntan på cirka en månad för att få tillgång till företagets 

rapporter. Detta var något som inte räknades med vid uppsättning av schemat för 

rapportutförandet. Om en annorlunda planering hade skett eller om rapporterna hade kunnat 

ges tidigare, hade kanske rapporten kunnat bli mer omfattande. Oförutsägbara händelser kan 

inträffa och detta var något som påverkade.  

 

Konsekvenserna av resultatet ger det studerade företaget en mer klar bild av hur differensen 

av installationstid ser ut om någon opartisk studerar deras rapporter i affärssystemet. Företaget 

kan nu ta del av de opartiska observationerna och sträva mot förbättringar. Detta eftersom 

rapporten kan bidra till en annan synvinkel och bli drivkraften till ett förbättringsarbete. Om 

företaget inte var anonymt hade konsekvenserna av att släppa studerande siffor påverkat 

företaget negativt. Om bland annat kunder ser negativa resultat finns risken för förlorade 

kunder. Att säkerhetsställa att rapporten behåller sin anonymitet har varit viktigt under 

rapportens gång. Att inte hänga ut medarbetare eller på något sätt presentera uppgifterna i 

rapporten så att man inte kan härleda det till det studerade företaget har varit utmanande. 

 

Denna rapport skulle kunna användas av andra företag som står inför liknande problem. Det 

är dock svårt att få rapporten så bred som möjligt utan att bli för specifikt för just ett företag. 

Alla verksamheter har olika förutsättningar för sitt förbättringsarbete och då kanske denna 

rapports metoder för att lyckas med bättre budgeterad installationstid inte är de mest optimala 

för andra. Företaget som är studerat i den här rapporten har en viss utgångspunkt och den är 

troligtvis inte samma för alla andra verksamheter.  

 

Vid jämförelse mellan liknande avhandling gjord av Hoseini (2015) fann man liknande 

slutsatser. Hoseini beskriver visualisering och starkt ledarskap som framgångsfaktorer för ett 

lyckat projekt och tidhållning. Denna rapport kunde förbättras genom att studera ledarskap 

och dess påverkan, något som studerat företag även önskat men på grund av tidsbrist valdes 

detta bort och andra faktorer valdes att studeras djupare. Denna rapport belyser till största del 

visualisering för installatörer, kanske kunde ytterligare undersökninga samt 

förbättringsförslag tas upp för visualisering för hela arbetsledet från installatör upp till 

ledning. Hoseini beskrev att projektets tidsplanering kunde förbättras genom att ha erfarna 

medarbetare, kanske kunde kanske denna rapport gjort någon liknande undersökning genom 

exempelvis studera säljarnas statistik och erfarenhet. 
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7. SLUTSATS 
 

Under kapitlet slutsats presenteras vad rapporten kommit fram till och eventuella 

förbättringsmöjligheter till företaget. 

 

 

 

Genom diagrammen i empirin kan en slutsats dras att företaget har stor procentuell spridning 

mellan den planerade installationstiden och den verkliga. Figur 4 visar oss att företaget har 

svårigheter att sätta och uppfatta installationstiden, såväl för lite som för mycket. I de olika 

diagrammen för produktkategoriseringen kan man se att det är störst spridning på 

installationstiden för produktkategorin (B). Den produktkategori som hade minst spridning var 

produktkategori (D), men skillnaden mellan produktkategorierna (C) och (D) var inte så stora. 

Underkategori (3) hade det bästa resultatet och underkategori (1) hade det sämsta.  

 

Det är svårt att säga att tiderna är felsatta, men eftersom företaget har så stora felmarginaler kan 

tidssättningen vara en påverkande faktor. Schablontiderna för underkategori (1) är inte alltid 

precisa och större beredning för underkategori (4) kanske inte skett grundläggande. Genom att 

utvärdera och studera tidsuppsättningen och sträva mot att ständigt förbättra denna, kan mer 

precis tidssättning uppnås. Det är viktigt att ha korrekta siffror och rättvis grunddata för att 

upprätta en korrektbudget. 

 

Vid djupare analys av tio projekt upptäcktes felrapportering och otillräcklig rapportering i 

tidrapport kontra order. Tidrapporteringen som innehåller både planerad installationstid samt 

verklig installationstid stämde inte överens enligt orderns beräknade tider. Detta upptäcktes på 

sex studerade projekt av tio, vilket kan visa på en dålig uppföljning samt kontroll. Det fanns en 

del projekt som bidrog till att det genomsnittliga värdet gick upp, och de projekten hade 

troligtvis bristfällig rapportering. Oavsett så blev utfallet en stor differens mellan budgeterad 

tid och verkligtid eller ej, detta visar på att det är något problem någonstans, antingen i 

budgeteringen av tiden eller vid inskrivningen av data efter avslutat projekt. 

 

Det är viktigt att avtalet är specificerat för att undvika möjligheter till misstolkningar eller 

liknande. Om avtalet är väl detaljerat med specifikationer samt ritningar, minskar risken för 

konflikter och missnöjen. Då båda parter vet vad man beställt samt vad man förväntas leverera. 

Om ett projekt påbörjas och kunden ändrar sig eller är missnöjd och avtalet är vagt, finns risken 

att företaget tar på sig kostnad för ändring. En sådan händelse kan bidra till missvisning av 

installationstiden, då ändringar vid arbetet ökar installationstiden. Att sätta upp standard för hur 

exempelvis arbetet ska ske vid insamling av data hos kund samt uppsättning av avtal kan 

förbättra situationen. Idag är de inte enade i företaget och olika information framgick. Ett dåligt 

förarbete hos kund och är något som kan påverka installationen och produktionen. Genom att 

återigen kräva layout och förse avtalet till kund med ritningar, minimeras risken för sådana 

händelser. Att även vara noggrann med att dokumentera arbetsplats vid besök hos kund, är 

viktigt. Det är då viktigt att kontrollera att förutsättningarna är den samma som sist för att 

minska risken för komplikationer, vid exempelvis uppskjutning av beställningar.  

 

Företaget har som konstaterat problem med tidrapporteringen. Att ta in feedback från 

medarbetare är viktigt för att avgöra och sätta upp rutiner samt att välja/utforma ett 

tidrapporteringssystem. Det är viktigt att strukturen i systemet är genomtänkt och att 

uppsättning av aktivitetskonton och grunddata är lätt tillgängligt i systemet. Genom att få 

medarbetarna att rapportera frekvent blir data mer fördelaktig. Det är svårt att uppskatta vad 
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man gjort i efterhand och exempelvis är det lätt att tidsrapporteringen glöms bort. Ett sätt för 

att underlätta för medarbetare kan vara ett mobilanpassat system. 

 

Uppföljningen i företaget upplevdes av fler medarbetare som bristfällig. I vissa fall finns ingen 

uppföljning av projekten, vare sig för säljare eller installatörer. För att man ska kunna uppfylla 

sina mål och ta vara på erfarenheterna som finns inom företaget bör man ha en bättre 

uppföljning. Företaget har i nuläget en syn på att ju mer man lyckas sälja ju mer pengar kan 

man få in. Men gör man uppföljning eller någon form av slutrapport och tittar på vad som gick 

rätt och vad som gick fel kan man lära sig av sina misstag och ta vara på det som var bra med 

projektet och använda den informationen i senare projekt. I en projektorganisation är det även 

viktigt med tydliga ledare, vem ansvarar för projektet och driver det i rätt riktning. Genom en 

daglig styrning kan man säkerställa att sådana frågeställningar och problem hanteras. Att 

besvara frågorna ”var är vi?”, ”vart ska vi?” och ”hur kommer vi dit?” är grunden till en daglig 

styrning. Genom att visualisera denna styrning med hjälp av tavlor kan alla ta del av 

informationen. Att visualisera och dagligen studera samt följa upp timmarna, kan en bättre 

styrning uppnås. Att visualisera tid genom exempelvis ett histogram är ett förslag. 

 

Företaget har i dagsläget dålig sammanhållning mellan anställda och avdelningar. En känsla 

ges av att det är två lag emot varandra skapas, och helhetssynen samt lagkänslan saknas. Det är 

viktigt att alla i en organisation drar åt samma håll. På detta vis kan förbättringar uppnås. I 

företag upplevde flera av medarbetarna kommunikationsbrister, något som ger följdproblem. 

Internkommunikation är som beskrivet tidigare en framgångsfaktor. Det är därför viktigt att 

internkommunikationen är lika strategisk och genomtänkt som övriga kommunikationer. Att 

förbättra den interna kommunikationen stärker lojalitet och lagkänsla i en organisation. Att göra 

en undersökning hos medarbetarna hur de upplever dagslägets kommunikation är en god start. 

Att därefter ta in och analysera data, för att sedan påbörja ett förbättringsarbete. 

 

7.1 Rekommendationer till företaget  

Nedan kommer en kort och övergripande punktlista över saker som företaget kan jobba med 

för att förbättra sin tidsättning av installationstid: 

 

• Förbättrad kommunikation, internt och externt 

• Bättre uppföljning av projekt 

• Bättre projektredovisning 

• Bättre visualisering för anställda 

• Ett mer standardiserat arbetssätt 

• Se över schablontider genom självstudie 

• Jobba på företagskulturen 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
(Tonnqvist, B. 2014, s.321) 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor säljare: 

 

Huvudfråga: 

Hur ser rutinerna ut för budgeteringen? 

Följdfrågor som uppkom under intervjun: 

Har ni någon standard för hur ni samlar data hos kunden? 

Dokumenterar ni? Tar kort i anläggning? 

Vilka svårigheter ställs ni inför som säljare? 

Sker återkoppling efter projekten? 

Varför? 

Hur ser kommunikationen ut mellan säljarna och installatörerna? 

Övrigt 

 

Intervjufrågor installatörer: 

 

Huvudfråga:  

Vilka svårigheter ställs ni inför som installatörer? 

Följdfrågor som uppkom under intervjun: 

Kan ni skickas på vilket projekt som helst? 

Sker återkoppling av projekten? 

Varför tror du installationen diffar så? 

Hur ser tidrapporteringen ut? Stapeldiagram? Daglig uppföljning? 
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