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Sammanfattning 

 

Titel: En fallstudie om framgångsfaktorer för projekt 

Författare: Linnéa Wallin 

Handledare: Lykke Silfwerbrand  

Den här fallstudien undersöker utmaningar med projekt som arbetsform. Fallstudien är gjord 

på ett större företag som har arbetat i projektform under många år, som har problem med att 

kostnaderna drar iväg okontrollerat under projektens gång och det är svårt att hålla tider i pro-

jekten. Studien är inriktad på projektets första faser eftersom det är där det går att påverka 

resurs- och tidsåtgång och således hela utgången för projektet.  

Syftet med studien är att undersöka hur en projektorganisation skulle kunna arbeta i de tidiga 

faserna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid och kostnad.  

En kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse för fallföretagets nuvarande situa-

tion. Sekundärdata insamlades genom vetenskapliga artiklar och litteratur inom området pro-

jektarbete. Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med 12 

personer som arbetar i olika roller i fallföretagets projekt. Det empiriska materialet bearbeta-

des sedan och skapade på så vis studiens resultat. Studiens analys och diskussion skapades 

genom att ställa resultatet mot teorin. 

Studien visar att det är viktigt att fokusera på arbetet i de tidiga faserna av projekt för att lyck-

as med projekten som helhet. Studien bidrar med en systematisk genomgång av de problem 

som kan uppstå i tidiga faser av projekt samt förslag på lösningar av dessa problem. 

Nyckelord: projekt, framgångsfaktorer, fallgropar, projektorganisation, projektmetod, pro-

jektmodell.    

  



 

  

Abstract 

 

Title: A case study about success factors for projects 

Authors: Linnéa Wallin 

Instructor: Lykke Silfwerbrand 

This case study investigates the challenges with project as a form of work. The case study is 

done at a larger company which has been working with project as a work form through many 

years, facing issues with keeping within time limits and over limited costs. The study is fo-

cused upon the first phases of the project, because that is where impact can be made on the 

time- and resource- limits and therefore has an impact on the outcome of the project.  

The purpose of the study is to investigate how a project organisation could work in the early 

phases of a project, for the projects to be able to stay within the time frame and to keep costs 

down. 

A qualitative method was chosen to get a deeper understanding of the current situation of the 

case company's situation. Secondary data was brought together by scientific papers and litera-

ture within the fields of the current project case. The empirical material was brought together 

through semi-structured interviews with 12 different people who all had different working 

fields within the project. Thereafter the empirical material was processed and created the re-

sult of the study. Analyse and discussion of the study was created by putting the result to-

wards the theory.  

The study shows that it is important to focus on the work in the early phases of a project for 

the success of the projects as a whole. The study provides a systematic review of the problems 

that can occur in the early phases of a project and propose solutions to these problems. 

Keywords: project, success factors, pitfalls, project organization, project method, project 

model.  
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund och problemformulering, syfte, frågeställningar 

samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I ett projekt slår flera olika personer i en organisation tillfälligt samman sina resurser, kapaci-

tet och kunskap för att uppnå målet för projektet (Ahola et al., 2013). Projektformen används 

för att effektivt lösa problem eller utveckla nya metoder (Engwall, 2001). Att projekt har svårt 

att hålla budget och ofta blir försenade är ingen nyhet, Engwall (2001) menar att svårigheterna 

har varit densamma sedan 1950-talet. Projekt som arbetsform innebär att skapa en tidsbegrän-

sad organisation, vilket medför att det blir större osäkerhet i projekt jämfört med den stabila 

organisationen eftersom det inte finns några fasta rutiner (Engwall, 2001). Projekt i större 

industrier utförs i regel av många olika aktörer, vilket medför att projekt inom ramen för indu-

strier blir relativt komplexa att styra och genomföra (Kovács och Paganelli, 2003). Ökvist 

(2009) menar att det finns en gemensam faktor för alla projekt, vilken är att kostnaden för 

projektet ökar om inte planeringen fungerar. Ett välplanerat projekt kan också stöta på pro-

blem som kan påverka projektets kvalitet, kostnad och tid, men risken minskar om eventuella 

misstag uppmärksammas i ett tidigt skede. Genom en bra planering minimeras eventuella ut-

maningar och projekten kan flyta på så smidigt som möjligt (Ökvist, 2009). Kovács och Pa-

ganelli (2003) menar att genomförande av projekt i större industrier ställer höga krav på styr-

ning och genomförande, eftersom dessa faktorer ligger till grund för att kraven på kostnad, tid 

och kvalitet uppnås. Söderlund (2005) menar att projekt ofta misslyckas på grund av att pro-

jektledningen inte är medveten om projektets framgångsfaktorer. 

För att undersöka utmaningar med projekt som arbetsform valdes ett företag som arbetar i 

projektform ut till en fallstudie. Företaget är en kärnkraftsindustri och har ca 1100 anställda. 

Förutom den vanliga linjeverksamheten har företaget arbetat med projekt under många år. En 

svårighet som funnits länge med projektformen är att kostnaderna drar iväg okontrollerat och 

det är svårt att hålla tider i projekten, vilket enligt Engwall (2001) är ett vanligt problem med 

projekt. Företaget är väl medvetet om dessa problem och införde delvis för att komma till 

bukt med dessa kostnader en ny projektmodell i höstas, för att få bättre kontroll på kostnader-

na. Efter några månader med den nya projektmodellen har de dock insett att problemen kvar-
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står att kostnaderna inte är helt till belåtelse och det är svårt att hålla tider i projekten. Ett 

ovanligt tillägg i fallföretagets projektmodell är respekttider och granskningstider, dessa be-

hövs då kraven på säkerhet är mycket höga i en kärnkraftsindustri. Som nämnts så ställer ge-

nomförande av projekt i större industrier enligt Kovács och Paganelli (2003) högre krav på 

styrning och genomförande av projekt, eftersom dessa faktorer ligger till grund för att kraven 

på kostnad, tid och kvalitet uppnås. Av den anledningen grundar sig den här fallstudien på att 

undersöka vilka återkommande utmaningar som finns inom fallföretaget, samt i vilken ut-

sträckning dessa kan minimeras genom att arbeta på ett nytt sätt i de inledande faserna i pro-

jekten. Anledningen till att fokus riktas på de första faserna av projekten är att det är där man 

undersöker förutsättningarna för hela projektet och planerar för hur det ska genomföras (Ols-

son et al., 2015). I de första faserna finns stort utrymme för att avgöra hur omfattande projek-

tet ska bli samt att sätta avgränsningar för dess omfattning och det är i de första faserna av 

projekten möjligheter att påverka vinster och förluster är som störst (Olsson et al., 2015). Ge-

nom bra planering, som ingår i de tidiga faserna av projekt, menar Ökvist (2009) som nämns 

ovan att eventuella problem minskar och projekten kan flyta på så smidigt som möjligt. Görs 

de första faserna ordentligt har projekten större chans att lyckas, samt att hålla sig inom ra-

marna för tid och kostnad, menar Lööw (2004). Vidare menar hon att det är i genomförande-

fasen resurs- och tidsåtgång är som störst, kostnaden för detta avgörs i de tidigare faserna av 

ett projekt. 

1.2 Syfte 

Denna studie avser att undersöka hur en projektorganisation skulle kunna arbeta i de tidiga 

faserna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid och kostnad.  

1.2.1 Forskningsfrågor 

Studiens syfte leder fram till följande forskningsfrågor: 

 Vilka problem finns i de tidiga faserna av projekt, som har störst inflytande på att pro-

jekten blir mer kostsamma och tar längre tid än planerat? 

 Vad är orsaken till att dessa problem återkommer i projekten? 

 Vilka insatser tidigt i projekten kan avhjälpa att projekten går över budget och tidsra-

mar? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på att undersöka vad som kan göras tidigt i projekten för att öka effektivite-

ten. Fallstudien genomförs på en kärnkraftsindustri i mellan Sverige. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras valda tillvägagångssätt för studien. Kapitlet avslutas 

med en kritisk granskning av metoden. 

2.1 Forskningsmetod 

För denna studie valdes en kvalitativ metod. Enligt Holme och Solvang (1991) används meto-

den till att skapa en djupare förståelse av problem som studerats och metoden kännetecknas 

av närhet till informationens källa. De menar att den kvalitativa metoden präglas av flexibili-

tet. En kvalitativ metod är när en person själv intervjuar och därefter tolkar sitt intervjumateri-

al, enligt Justesen och Mik-Meyer (2011). Vidare menar de att en central del i en kvalitativ 

studie är att formulera en problemställning eller forskningsfråga, problemformuleringen ska 

helst bottna i en undran, i något som man inte riktigt förstår. En kvalitativ studie valdes efter-

som problematiken i studien ansågs vara komplex. Tanken med metoden var att genom inter-

vjuer få en djupare förståelse för hur olika projektmedarbetare tolkar sin nuvarande situation. 

2.2 Val av forskningsstrategi 

Yin (2002) skriver i sin bok ”Case study research” att det finns flera olika strategier för hur 

studier kan genomföras. Han skriver att ingen strategi är bättre än en annan, vilken strategi 

som är bäst för en viss studie beror på studiens ändamål. Yin (2002) menar vidare att vid val 

av forskningsstrategi bör tre faktorer beaktas, ”typ av forskningsfråga”, ”kan det studerade 

fenomenet ändras under studiens gång” och ”fokus på nuläget”. Dessa tre faktorer är sam-

manställda, i tabell 1, nedan tillsammans med fem olika forskningsstrategier (Yin, 2002, s. 5). 
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Tabell 1: Visar vilken typ av strategi som passar bäst vid olika forskningsstrategier. 

Strategi Typ av forsknings-

fråga 

Kan det studerade 

fenomenet ändras 

under studiens gång? 

Fokus på nuläget? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätundersökning Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

I den första kolumnen i tabell 1 framgår vilka olika typer av strategier det finns, och i de tre 

resterande kolumnerna framgår vilka typer av strategier som passar bäst för den valda strate-

gin. Yin (2002, s. 3) menar att respektive strategi är olika sätt att samla ihop och analysera 

empiriska data, till följd av dess egen logik. Han menar vidare att varje strategi har dess egna 

fördelar och nackdelar. I denna studie undersöks hur en projektorganisation skulle kunna ar-

beta i de tidiga faserna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid 

och kostnad. Det är fokus på nuläget och det studerade fenomenet ändras inte under studiens 

gång, vilket enligt Yin (2002) begränsar valmöjligheterna till enkätundersökning, arkivstudie 

och fallstudie. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor lämpar sig en fallstudie bäst. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

För att kunna utföra en undersökning behövs data. Data kan samlas in på olika sätt, det finns 

sekundärdata och primärdata. En variant av sekundärdata är att samla in information från litte-

raturen, den datan är redan befintlig och har tagits fram i ett annat syfte (Björklund och Pauls-

son, 2012). Fördelen med sekundärdata är att det inte kostar så mycket att använda (Dahm-
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ström, 2011). Primärdata är data som samlats in i fältet, genom intervjuer och observationer. 

Fördelen med primärdata är hög effektivitet, det är dessvärre kostsamt och kan vara tidskrä-

vande (Dahmström, 2011). 

2.3.1 Sekundärdata i denna studie 

Studien började med en fördjupning inom ämnet projektarbete. Tidigare forskning inom om-

rådet och dess resultat undersöktes för att utreda vad som tidigare fanns skrivet inom detta 

område och för att öka den egna förståelsen inom området. Projektarbete är ett väl utforskat 

område så det fanns mycket material att välja mellan. Slutligen granskades det insamlade ma-

terialet och en bedömning av relevant litteratur och relevanta artiklar utfördes, dessa samman-

ställdes sedan till litteraturbakgrund och den teoretiska referensramen. 

2.3.2 Primärdata i denna studie 

Insamling av primärdata har skett genom intervjuer. Intervjuer är förstahandsdata (Dahm-

ström, 2011). Intervjuerna har varit semistrukturerade, under sådana intervjuer är enligt Dalen 

(2007) samtalet inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt ut i förväg. Den valda in-

tervjuformen grundar sig på Kvales et al. (2009) teorier, där framhävs vikten av att förklara 

studiens syfte innan intervjun påbörjas och att personen som intervjuar ska lyssna uppmärk-

samt genom att visa intresse, förståelse och respekt för personen som intervjuas så att den 

känner förtroende, vågar öppna sig och tala fritt. Fördelen med intervjuer är enligt Andersson 

(1994) att man kan få tillgång till mycket information och bakomliggande orsaker, vilket kan 

vara svårt vid exempelvis enkätundersökningar. Dalen (2007) menar att fördelen med inter-

vjuer är att det är lätt att säkerställa att alla kommer till tals samt att det är lätt att följa upp att 

alla intervjuade personer har uttalat sig i alla frågor. Andersson (1994) och Dalen (2007) är 

överrens om att nackdelen med intervjuer är att det är tidskrävande och genererar ofta mycket 

stora kvantiteter verbal data att analysera. I denna studie intervjuades 12 personer som arbetar 

med projekt i olika roller på fallföretaget. Intervjuerna skedde under tre dagar i ett enskilt rum 

i projektorganisationens möteslokal. Samtliga intervjuer var enskilda och pågick mellan 15 

och 55 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att förenkla analy-

sering. Frågor som diskuterades kan ses i bilaga 1. Information om fallföretaget, som presen-

teras i kapitel 4, insamlades genom samtal med gruppchefen för projektledning på fallföreta-

get i ett enskilt rum i projektlokalen, i samband med att studien påbörjades. 
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2.3.3 Urval av intervjupersoner 

Urval av intervjupersoner gjordes tillsammans med uppdragsgivare på fallföretaget och ge-

nom egna önskemål. Det viktigaste var att få med personer som arbetar med olika områden i 

projekt, såsom projektledare, beställare, sponsor, administratör, montagesamordnare med fler 

för att skapa en så bred bild av problemen i projekten som möjligt (Andersson, 1994). Inter-

vjuerna berörde alla roller i projekten. Flera av de intervjuade personerna hade många års er-

farenhet av projektarbete på fallföretaget, medan andra var relativt nya på fallföretaget men 

hade erfarenhet av projektarbete från andra företag.  

2.4 Analysmetod 

Transkribering påbörjades när alla intervjuer genomförts, i detta fall transkriberades allt som 

sades under intervjuerna. Det var mycket tidskrävande vilket Trost (2005) styrker, men det 

gav ett bra underlag för studiens resultat. När alla intervjuer transkriberats var det dags att 

sortera ut den viktigaste informationen som framkom, detta gjordes genom kodning. De vikti-

gaste områdena som framkom delades upp under kategorier, som dokumentation, anledningar 

till att resurserna drar iväg och så vidare. På så vis blev det lättare att överblicka vad alla in-

tervjuade personer sagt om samma områden, samt vilka områden som dykt upp flest gånger. 

Det kodade materialet bearbetades sedan, vilket ledde till studiens resultat. Trost (2005) skri-

ver att arbetet med kodning är mycket betydelsefullt och nödvändigt, vilket upplevdes i denna 

studie trots att det var tidskrävande. De intervjuade personerna har inte samma roller i projek-

ten, men eftersom samtliga personer lyfte samma problemområden har ingen hänsyn tagits till 

vilken roll de har i projekten i studiens resultat.  

2.5 Etiska överväganden 

Trost (2005) menar att ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får blunda för 

de etiska kraven. Han menar att det är viktigt att de etiska aspekterna övervägs noga. De som 

intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Trost (2005) menar vidare att 

det är viktigt att tänka på vad man kan ställa till med genom att göra intervjuer, han ger exem-

pel på att om materialet han samlat in från några intervjuer kommer ut kan det vara till stor 

skada för de intervjuade personerna. 

De etiska överväganden som gjordes i denna studie var att alla de intervjuade personerna fick 

information om studiens syfte, att de skulle vara anonyma och att allt de berättar under inter-
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vjun endast kommer att användas i syfte att förbättra projekt. De godkände att intervjuerna 

spelades in för att förenkla analysering och signerade ett dokument, se bilaga 2, där de inty-

gade att de tagit del av information kring intervjun. Vid studiens slut skedde en presentation 

på fallföretaget där uppdragsgivare, ledning och de intervjuade personerna fick ta del av stu-

diens resultat. Uppdragsgivare och ledning, samt de intervjuade personerna på fallföretaget 

fick chans att läsa igenom den färdiga rapporten och godkände att den fick publiceras. Efter-

som de intervjuade personerna är anonyma presenteras de inte mer ingående i studien. 

2.6 Metodkritik 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktigt att ta hänsyn till, dessa begrepp och hur 

de tillämpats i denna studie förklaras nedan. 

2.6.1 Validitet 

Validitet avser värdet av och relevansen hos de data vi samlat in. Man kan fråga sig om man 

har fått in de uppgifter som behövs för att kunna uppfylla syftet med utredningen, om det sak-

nas data som skulle kunna göra undersökningens resultat mer användbara eller om man fått in 

data som inte är relevant för uppdraget (Kylén, 2004). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar 

att validitet handlar om huruvida undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan, 

om vi mäter det vi säger att vi mäter. Det var en bra blandning av intervjupersoner i den här 

studien som bidrog till att värdefull information samlades in. Studiens validitet stärks genom 

att datainsamling skedde från litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer. Intervjuerna 

skedde under tre dagar i rad på fallföretaget, och inte under en längre tidsperiod, vilket skulle 

kunna minska validiteten. Validiteten stärks eftersom personer som arbetar i alla delar av pro-

jekten intervjuades, eftersom alla fick möjlighet att säga vad de tyckte. Studiens validitet 

stärks även genom att det var 12 personer som intervjuades och samtliga lyfte ungefär samma 

problemområden trots att de hade olika roller i projekten. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och säkerheten i svaren. Det handlar om det insamlade ma-

terialets stabilitet och frihet från slumpinflytande. Ju mer strukturerade metoder som använts, 

desto större sannolikhet att reliabiliteten är hög (Kylén, 2004). Justesen och Mik-Meyer 

(2011) menar att reliabilitet handlar om i vilken grad som undersökningens metoder är så väl-

definierade att andra i princip skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram till 
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samma resultat. De etiska övervägandena i denna studie medförde att de intervjuade perso-

nerna vågade öppna sig och säga vad de tyckte, istället för att säga vad de trodde att de borde 

säga. Det ökar trovärdigheten i resultatet, vilket stärker studiens reliabilitet. Reliabiliteten 

stärks även eftersom samma intervjufrågor ställdes till alla personer och att intervjuerna spe-

lades in och sedan kunde analyseras i lugn och ro. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet visar hur väl mätvärdet stämmer överrens med omgivningen, menar Eriks-

son och Wiedersheim-Paul (2011). Vidare menar de att en bedömning av generaliserbarheten 

inte går att göra utan att veta hur materialet ser ut och har samlats in. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är en fallstudie som endast är genomförd på ett fallföretag inte representativ för hur det 

fungerar i alla företag, vilket innebär att det inte är särskilt generaliserbart. De menar att gene-

raliserbarheten ökar ju fler företag som undersöks. Enligt Biggam (2011) kan inte resultatet av 

en fallstudie generaliseras, det spelar ingen roll att mycket säkra källor intervjuats och att 

noggrann dokumentation skett, eftersom en annan liknande fallstudie kan leda till ett annat 

resultat. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar dock att det inte är nödvändigt att 

kunna generalisera en fallstudie, eftersom studien ska ge upphov till kunskap av hur fallföre-

tagets situation ser ut. Merriam (1994) menar ändå att resultatet av en fallstudie bör ge lik-

nande resultat vid tillämpning i en annan organisation, med undantag av vissa avvikelser. En-

ligt Merriam (1994) är det upp till läsaren och användaren av studien att bestämma vad som 

ska tillämpas genom att se vad som passar in i dennes situation. 

Den här fallstudien undersöker hur en projektorganisation skulle kunna arbeta i de tidiga fa-

serna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid och kostnad. Det är 

en kvalitativ studie som är utförd på endast ett fallföretag och visar fallföretagets utmaningar 

med projekt, vilket gör att generaliserbarheten enligt det Bryman och Bell (2013) och Biggam 

(2011) nämner ovan minskar. Men trots detta kan man utifrån studiens resultat dra slutsatser 

av mer allmän karaktär som kan vara användbara för andra projektorganisationer, vilket styrks 

av det Merriam (1994) nämner ovan.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för studien. Studiens teoretiska refe-

rensram bygger på vad forskare och författare publicerat om projekt, bland annat projektets 

faser, projektets resurser, framgångsfaktorer och vanliga fallgropar. Teorin i detta kapitel an-

vänds längre fram som grund för studiens analys och diskussion. 

3.1 Vad är projekt? 

Projektarbete växte fram inom industrin för att få bättre samordning. Projektarbete handlar om 

att exempelvis styra upp administrativa system och att samordna arbete. Det handlar även om 

ett strategiskt sammanhang, där projekten bidrar till att uppfylla de strategiska målen i hela 

affärssystemet. (Artto och Wikström, 2005).  

Alla personer i en projektgrupp har en viss kompetens som behövs för projektets resultat, me-

nar Lööw (1999). Vidare menar hon att för att arbeta i projekt måste man kunna kommunice-

ra, lösa problem, hantera konflikter, lyssna, ge och ta feedback, leva sig in i andras situation 

och uppfatta betydelsen av värderingar och normer. Inom projektgruppen menar Ahola et al. 

(2013) att det är viktigt att skapa gemensamma regler och tillvägagångssätt som alla deltagare 

ur projektet ska följa.  

Lööw (1999, s. 13) har en definition på projekt: ”Projektformen innebär att använda mänsk-

liga, materiella och finansiella resurser på ett planerat och organiserat sätt. I projekt genom-

förs en process från idé till verklighet med god struktur. Syftet är att minska tidsåtgång och 

kostnader för att nå en framgångsrik kvalitativ och kvantitativ förändring.” 

En fördel med att arbeta i projekt menar Lööw (1999) är att de är starkt riktade mot resultat, 

vilket gör det enklare att prioritera. Vidare menar hon att genom att arbeta med människor 

som har rätt kompetens kan var och en ägna all kraft åt en specifik uppgift. I projekt finns det 

mål, vilket underlättar vid beslutsfattande. Projekt går oftast fortare än ordinarie arbetssätt och 

dessutom är projektarbete enklare att utvärdera än arbetet i den vanliga linjeorganisationen 

(Ibid). 
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3.2 Projektets faser 

Antvik och Sjöholm (2007) menar att ett projekt kan indelas tidsmässigt i faser. Olika bran-

scher har en egen uppfattning om vilka faser ett projekt innehåller och heter. De fem vanligas-

te faserna är förstudie, uppstart, planering, genomförande och avslut, dessa visas nedan i figur 

1. 

Figur 1: Visar de vanligaste faserna i projekt (Antvik och Sjöholm, 2007). 

 

 

Förstudie 

Under förstudien utreds det och fattas beslut om ett projekt ska starta eller inte, menar Antvik 

och Sjöholm (2007). Vidare menar de att en förstudie leder till ett beslutsunderlag som ger 

möjlighet att forma om, avvakta eller lägga ner projektet innan de stora investeringarna i tid, 

pengar och energi har lagts ned. Enligt Antvik och Sjöholm (2007) kan en organisation und-

vika onödiga kostnader genom att göra en bra förstudie. Syftet med en förstudie är att samla 

så mycket information att styrgruppen kan fatta beslut och forma ett bra direktiv för huvud-

projektet. Under förstudien klarläggs hur projektet stöder verksamhetens strategi och vilka 

behov projektet ska uppfylla samt vilka krav och förväntningar som finns på projektet (Ibid). 

Därefter utformas förslag till projektets mål och ekonomi samt genomförbarhet utvärderas. 

Sedan föreslås det vilka medarbetare som ska ingå i projektet. Till sist sammanställs en preli-

minär projektplan (Antvik och Sjöholm, 2007). Enligt Lööw (2004) är det ofta i förstudien det 

avgörs hur väl projektet kommer att lyckas, det är därför viktigt att låta den ta tid.  

Olika problem i projekt är vanligtvis kopplade till varandra, menar Macheridis (2005). Han 

menar vidare att i förstudiefasen är bristande analyser ett vanligt problem, det kan leda till 

felbedömning av en viss aktivitets resursbehov. Analyserna ska genomföras på olika nivåer 

och olika faktorer ska beaktas (Ibid). Kritiska samband mellan aktiviteter bör kartläggas och 

analyseras. Om en aktivitet blir försenad kan det leda till att företaget får problem med att 

genomföra projektet inom den bestämda tidsramen, framförallt om förseningen drabbar hela 

projektet, menar Macheridis (2005). Kovács och Paganelli (2003) menar att brister inom 

Förstudie Avslut Genomförande Uppstart Planering 
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kommunikation, dokumentation och samordning kan leda till förseningar och ökande omkost-

nader.  

Uppstart 

Under uppstartsfasen väljs projektledare, om inte projektledaren varit med i förstudien över-

lämnas information till denne i uppstartsfasen, menar Antvik och Sjöholm (2007). Vidare 

menar de att en registrering i ursprungsorganisationens ekonomiska uppföljningssystem sker, 

liksom fastställande av projektets strategier. I den här fasen sker även fastställande och be-

manning av organisationen för projektet och det upprättas ett projektarkiv. Slutligen sker ett 

internt och externt startmöte. 

Planering 

Under planeringsfasen utarbetar projektgruppen projektplanen tillsammans med projektleda-

ren, menar Antvik och Sjöholm (2007). Vidare menar de att en projektplan utgör en samman-

ställning av samordnade planer som tillsammans anger vad som krävs för att uppfylla pro-

jektmålen. Projektplanen används för styrning, uppföljning och rapportering av projektet. 

Enligt Lööw (2004) är syftet med planering att samordna och använda rätt resurser, att bedö-

ma och hålla tidsplaner och budget, att öka effektiviteten, att göra rätt saker på rätt sätt, att 

undvika brandkårsutryckningar och avvikelser från målet. Vidare menar Lööw (2004) att pla-

neringen ska vara flexibel och projektplanen ska vara ett levande dokument, eftersom omvärl-

den förändras snabbt. Beställaren eller styrgruppen kan välja att ändra upplägg eller att lägga 

ner projektet efter att ha granskat projektplanen. Syftet med att stämma av med styrgruppen 

före projektets start är främst att kunna göra rätt saker i projektet (Ibid). Det ger en säkerhet 

och därmed större handlingsfrihet. Planering krävs för att genomförandet ska gå smidigt. 

Lööw (2004) menar att om alla medarbetare förstår hur ett projekt ska drivas, förstår de också 

hur de enkelt kan spara både tid och pengar. 

Eriksen et al. (2008) menar att ett vanligt problem i företag är dålig planering. Dålig planering 

är en stor faktor till att man har svårt att nå målen. Dålig planering kan enligt Eriksen et al. 

(2008) leda till flaskhalsar, oförutsedd arbetsanhopning och dåligt kapacitetsutnyttjande efter-

som det ofta är för många eller för få personer som arbetar.  
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Macheridis (2005) menar att oklara mål upplevs ofta som ett problem under planeringsfasen. 

Vidare menar han att oklara målformuleringar innebär stor osäkerhet med avseende på vilket 

resultat projektet kommer att leda till och vilka förväntningar olika aktörer har på projektet 

och projektets resultat. Det kan också vara svårt att uppskatta tidsförbrukningen och kostna-

derna för projektet, dessa svårigheter varierar beroende på projektets typ. Enligt Macheridis 

(2005) är det generellt svårare att uppskatta och beräkna kostnader för olika aktiviteter i pro-

jekt med oklara mål än i projekt med tydliga mål. Gemünden et al. (2005) menar att projekt-

organisationer ofta inte har friheten att själva utforma sina mål. De menar att ibland kan pro-

jektledaren ha en viss inverkan på projektens mål, men ofta är det projektets ägare, kunder 

eller andra starka aktörer som bestämmer målen för projekten. Costantino et al. (2015) menar 

att kvalitet är ett viktigt mål att uppnå, de menar att om arbetet utförs för dåligt första gången 

måste det göras om, vilket påverkar både tid och kostnader.  

Macheridis (2005) menar att det är viktigt att ha prioriteringsregler, brist på sådana regler kan 

leda till felprioriteringar vilket kan medföra att projektets tidsplan blir svår att hålla. Vidare 

menar han att ett annat problem under planeringsfasen är att man överskattar sin egen kapaci-

tet, detta kan leda till att man felbedömer resursbehovet. Andra problem som är vanliga i pro-

jekt är dålig kommunikation mellan projektmedarbetare, menar Macheridis (2005). Macheri-

dis (2005) menar att dålig kommunikation bland annat kan leda till att olika aktiviteter inte 

genomförs så att de ligger i linje med projektet i övrigt. Ett annat problem är bristande pro-

cessförståelse, vilket kan leda till att man har svårt att se hur de olika aktiviteterna är beroende 

av varandra eller till svårigheter att inse kopplingarna mellan olika aktiviteter och projektets 

slutresultat (Macheridis, 2005). 

Vidare menar Macheridis (2005) att ett effektivt sätt att hantera övergångarna mellan faserna 

är att koppla samman delmål med beslutspunkter så att man kan följa upp, stämma av och 

diskutera alternativa handlingsplaner samt revidera tidsplaneringen. Det är viktigt att projek-

tets mål och visioner utvärderas och att strategiska framgångskriterier identifieras. Utifrån 

detta kan strukturer, organisation, planer och rutiner bestämmas så att projektet kan genomfö-

ras på ett effektivt sätt och så att problemen kan förebyggas inom ramen för tid, kostnad och 

kvalitet (Macheridis, 2005). 
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3.3 Projektmodell 

Enligt Olsson et al. (2015) beskriver projektmodeller vanligtvis en projektprocess som en lin-

jär utveckling, från idé, genom beslut, genomförande och uppföljning. Antvik och Sjöholm 

(2007) menar att en projektmodell utgör en förenklad beskrivning av hur ett projekt ska 

genomföras. Syftet med en projektmodell är bland annat att: ge riktlinjer för ledning och utfö-

rande av projekt, stödja gemensamt språkbruk, utgöra bas för kontinuerliga förbättringar, ut-

göra utgångspunkt för reflektion och lärande, samt att skapa överblick över individuella pro-

jekt. Vidare menar Antvik och Sjöholm (2007) att en projektmodell är ett styrmedel som ska 

gälla för alla projekt, eller en viss typ av projekt i en organisation. En projektmodell omfattar 

vanligtvis tre nivåer, verksamhetsnivå, projektledningsnivå och projektutförande nivå. En 

projektmodell som enbart fokuserar på ledning av projekt brukar innehålla punkterna: be-

skrivning av ett projekts förlopp med hjälp av faser och beslutspunkter, rekommenderad orga-

nisation, rollbeskrivningar, standardstruktur för projektdokument samt mallar för obligatoris-

ka dokument (Ibid). Obligatoriska dokument kan tillexempel vara: projektdirektiv, kravspeci-

fikation, tekniska specifikationer, projektplan, resursavtal, lägesrapport och slutrapport (Ant-

vik och Sjöholm, 2007). 

Det finns två sätt för en organisation att skaffa sig en projektmodell, antingen köpa en eller 

utveckla en egen (Antvik och Sjöholm, 2007). Lööw (2004) menar att många verksamheter 

utformar en egen projektmodell. Till modellen kopplas ett antal enkla verktyg/mallar för pro-

jektstyrningen, samt en översyn av ansvar och befogenheter, viktiga beslutspunkter, samar-

betsformer och flöden. Detta gör att organisationen får ett gemensamt ”projektspråk” och 

kommunikationen underlättar både internt och externt. Den modellen som väljs kan anpassas 

för olika avdelningar eller göras så generell att varje projekt väljer sin egen väg i dialog med 

beställare och projektledare. Det är beställaren som beslutar vilka delar av modellen som ska 

användas för det speciella projektet. Lööw (2004) menar vidare att modellen ska vara enkel 

och flexibel. Strukturen ska inte styra utan vara ett hjälpmedel. Det är viktigt att de verktyg/ 

mallar som kopplas till projektmodellen är enkla. Ju mer komplicerade de är, desto mer tid 

läggs på att tolka mallar eller göra fel istället för att komma igång med arbetet.  

Lööw (2004, s. 14) menar att ”En framgångsfaktor är att ha en modell som alla förstår. Det 

underlättar kommunikationen med olika intressenter. Dessutom ger modellen möjlighet att 

undvika konflikter som orsakas av otydliga roller eller otydliga spelregler i gruppen.”  
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Vidare menar Lööw (2004) att det är viktigt att projektmedarbetarna förstår varför projekt 

drivs som de gör, det skapar energi och lust. Om projektmedarbetarna förstår varför projekt 

drivs som de gör kan de få idéer om vad som kan göras för att spara tid och pengar i projek-

ten.  

3.4 Projektets resurser 

Dagens projektbaserade firmor är ofta involverade i flera olika projekt samtidigt, det gäller då 

att prioritera och fördela resurserna väl, menar Ahola et al. (2013). Enligt Ahola et al. (2013) 

är det viktigt att se till att alla projekt som pågår samtidigt förblir effektiva och hållbara, samt 

att all aktuell och relevant information kring projekten lämnas till de som behöver den.  

Enligt Lööw (2004) måste det kontrolleras att det finns tillräckligt med resurser innan ett nytt 

projekt startas. Hon menar att projekt tar resurser från linjeorganisationen och att det är viktigt 

att den fungerar när medarbetare arbetar i projekt. För att linjeorganisationen ska fungera när 

medarbetare plockas in i projekt behöver projektledaren och linjechefen förhandla om medar-

betarens tid. Här är det lätt att konflikter uppstår, eftersom linjechefen troligen ser till avdel-

ningens resultat i första hand. Linjecheferna bör dock se till företaget som helhet och därmed 

nyttan med att bidra med resurser, kanske behöver den ta in andra resurser till linjeorganisa-

tionen. För medarbetarna är det utvecklande och utmanande att arbeta i projekt (Ibid). Ge-

münden et al. (2005) menar att projektledarna ofta har för lite makt, flera studier har visat att 

det ofta bidrar till lyckade projekt om projektledarens makt höjs. 

Antvik och Sjöholm (2007) menar att alla resurser i ett projekt måste planeras och styras. När 

det kommer till att ange hur mycket resurser som behövs för ett visst arbete är det bäst att låta 

de som ska utföra arbetet göra uppskattningen. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att 

det finns både optimister och pessimister när det kommer till sådant, menar Antvik och Sjö-

holm (2007). 

Vidare menar Antvik och Sjöholm (2007) att ett projekt kan vara tidsbegränsat eller resursbe-

gränsat. I ett tidsbegränsat projekt anpassas resurserna efter tidsplanen och i ett resursbegrän-

sat projekt anpassas tidsplanen efter resurserna. Generellt finns en stark koppling mellan 

resurs- och tidsplanering, ett projekt är ofta en mellanform av resurs- och tidsbegränsat. Mul-

tiprojektverksamhet innebär att en organisation driver flera projekt parallellt. Detta medför att 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0263786305000396
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0263786305000396
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projekten påverkar varandra genom konkurrens om gemensamma resurser vilket skapar behov 

av medveten prioritering (Antvik och Sjöholm, 2007).  

När det kommer till resurser bland personalen finns det några aspekter att ta hänsyn till, me-

nar Antvik och Sjöholm (2007). De menar att personalresurserna måste ordnas i form av nå-

gon organisation, eftersom projektorganisationen bara är tillfällig. Vidare menar de att heltids-

resurser är att föredra i projekten, eftersom det ofta leder till konflikter att dela en resurs med 

andra projekt eller med linjeorganisationen. Det är dock inte alltid det är lämpligt med heltids-

resurser, i dessa fall måste man fråga sig hur stor del av en resurs som behövs i ett projekt. För 

resursen tar det tid att ställa om från att arbeta i ett projekt till att arbeta i ett annat projekt, 

detta kallas omställningstid. Om resursen arbetar parallellt i flera olika projekt samtidigt blir 

summan av omställningstiden större än den värdeskapande tiden. Detta kan inträffa redan vid 

tre parallella projekt, menar Antvik och Sjöholm (2007). 

Vidare menar Antvik och Sjöholm (2007) att ett vanligt fel som görs i projekt är att beman-

ningen är för låg under uppstarts- och planeringsfasen. För låg bemanning i början av ett pro-

jekt innebär att man skjuter ett lass av arbete framåt som bara blir större och större vilket krä-

ver mer resurser längre fram. Att med kort varsel avsevärt öka resurserna längre fram i pro-

jektet minskar produktiviteten drastiskt, eftersom tiden går åt till upplärning (Ibid). Eftersom 

grupputvecklingen måste börja om måste man beakta den negativa effekten på projektgrup-

pens prestationer. Det är därför bättre att redan vid projektets början ha mycket resurser, och 

sedan minska bemanningen med tiden om det går. Genom att från början sätta in rätt antal 

resurser är det lättare att få tidsplanen att hålla, det blir då också lättare att få budgeten att hål-

la (Ibid). 

Ett vanligt problem är dock att resurser inte blir tillgängliga som planerat, det kan skapa stora 

svårigheter, menar Antvik och Sjöholm (2007).  Vidare menar de att flera projekt ofta konkur-

rerar om samma resurser vilket skapar behov av medveten prioritering, sådan prioritering ska 

göras av styrgruppen eller av organisationens ledning. 

Enligt Lööw (2004) går många chefer i fällan att starta för många projekt samtidigt. Detta 

leder till bristande engagemang, ineffektivitet och att det slösas med resurser. Lööw (2004) 

menar att det är bättre att välja ut ett mindre antal högt prioriterade projekt, fundera vilka re-

surser som krävs och att man ska använda projektmetodiken som en väg att nå rätt resultat. 
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Hon menar vidare att det är viktigt att lyckas för att behålla engagemang och entusiasm. Det 

är viktigt att chefen har koll på vilka projekt som är igång och vilka resurser som är involve-

rade i dessa projekt, då kan chefen avgöra om det är lämpligt att starta ett nytt projekt eller om 

något av pågående projekt bör läggas på is för att kunna starta upp ett högre prioriterat pro-

jekt.  

Lööw (2004) menar vidare att hennes erfarenhet är att det alltid finns tid till att genomföra 

viktiga projekt, och att problemet är hur chefer prioriterar eller inte prioriterar. Chefen måste 

fundera på hur viktigt linjearbetet är när en medarbetare plockas till ett projekt, eftersom ett 

projekt behöver tid för att lyckas och om projektet ska genomföras måste det prioriteras 

(Ibid).  

Enligt Eriksen et al. (2008) medför processer som berör många ansvarsområden långa hand-

läggningstider. De menar att ofta utgör den tid som läggs ner på verkliga och nödvändiga ar-

betsinsatser bara en bråkdel av den handläggningstid som kunden upplever. Under resten av 

tiden ligger ärendet och väntar i en hög med papper. Att tillföra extra resurser har liten effekt 

på handläggningstiderna, menar Eriksen et al. (2008).   

3.5 Projektets framgångsfaktorer 

Lööw (1999, s. 15) menar att det finns många faktorer som bidrar till framgång för projekt, 

dessa faktorer ser olika ut beroende på vad det är för projekt. Följande punkter bidrar till 

framgång i de flesta projekt: 

 Klar struktur på arbetet 

 Tydliga direktiv 

 Entusiastiska medarbetare 

 Gemensamma mål för alla inblandade 

 Tydliggjorda förväntningar roller, och tydlig arbetsfördelning 

 Hänsynstagande till deltagarnas värderingar 

 God planering/ rätt sak på rätt sätt 

 Kontinuerlig information och förankring 

 Väl genomförda beslutsunderlag 

 Uppföljning av resultatet 
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Artto et al. (2007) menar att kriterierna för att mäta hur väl ett projekt lyckats kan variera 

mycket mellan olika projekt och vilken fas de befinner sig i. De menar vidare att i början av 

ett projekt är det viktigt att visa de som investerar i projektet att de valt att investera i rätt pro-

jekt, medan framgång eller överlevnad i en senare fas av projektet kan säkerställas genom 

tillgång till nödvändiga resurser för att genomföra projektet. Olsson et al. (2015) menar att en 

förutsättning att lyckas med projekt är kompetent personal. Vidare menar de att forskning om 

framgångsrika projekt visar att projekten gradvis anpassas till dess förutsättningar, för att pro-

jektet ska lyckas behöver det ett aktivt stöd från sponsorer. Enligt Mišić och Radujković 

(2015) är fokus på projektets inledande faser den viktigaste faktorn till att lyckas med projekt. 

Shenhar et al. (1997) menar att i början av ett projekt är de interna faktorerna viktigast för ett 

projekts framgång, så som budget och tidsschema. Joslin och Müller (2016) menar att en vik-

tig framgångsfaktor för projekt är teamwork. Vidare menar de att organisationer som är sam-

mansvetsade och har gemensamma värderingar har lättare att uppnå framgång i projekten. 

Enligt Cserháti och Szabó (2014) är samordning, kommunikation, övervakning och feedback 

samt stöd från ledningen några faktorer som har en positiv inverkan på ett projekts utfall. 

3.6 Projektets fallgropar 

Lööw (1999) menar att dålig planering är en vanlig fallgrop i projekt. Hon menar att det är 

märkligt att det finns tid för att rätta till fel och göra om, men sällan tillräckligt med tid för att 

göra rätt från början. Vidare menar Lööw (1999) att projektplanen är plattformen till hela pro-

jektet och att man bör räkna med att planeringen tar tid. En annan vanlig fallgrop i projekt är 

enligt Lööw (1999) att det finns för lite tid att lära känna projektmedlemmarna vid projektens 

början vilket kan leda till oengagerade och mindre entusiastiska projektdeltagare som missar 

möten och inte strävar efter gemensamma mål. Lööw (1999) menar att projektdeltagarna mås-

te kunna samarbeta på ett bra sätt, lösa problem samt känna entusiasm och engagemang. Hon 

menar att det är viktigt att avsätta tid i projektgruppen för att lära känna varandra, den tid som 

satsas i början av projektet får man tillbaka många gånger om i slutändan. 

Andra fallgropar är enligt Lööw (1999) att projektet är för otydligt, projektet kör på utan av-

stämning i styrgruppen efter projektplanen, projektet har inga eller för få avgränsningar eller 

att projektet är för stort. Costantino et al. (2015) menar att faktorer som bidrar till att projekt 

misslyckas är dåligt formulerade eller otydliga mål, otillräcklig resurstilldelning (delvis rätt 

antal resurser men felaktig hantering av resurserna) och för dålig planering eller genomföran-
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de av projekt. Olsson et al. (2015) menar att uppskattning av projektets tid är en utmaning i 

långsiktiga projekt. 

Enligt Lööw (2004, s. 24) finns det några typiska fallgropar som är vanliga när projekt be-

ställs: 

 Det pågår för många projekt samtidigt 

 Projekten startas för snabbt. Det är svårt att beställa ett projekt utan goda kunskaper 

om vad det kan ge, innan man vet om det blir lönsamt eller om det är rätt tidpunkt. Det 

är viktigt att avsätta tid till att göra ett tydligt direktiv och en förstudie om det behövs. 

I förstudien ska det samlas så mycket information att det finns underlag till att fatta 

beslut om projektet ska starta eller ändras 

 Nyckelmedarbetare deltar i för många projekt samtidigt. Det är viktigt att hålla fokus 

på ett eller ett par projekt i taget och korta ledtiderna. Det ger förutsättningar att lyckas 

 För små eller stora projektgrupper, optimalt är 4-8 personer 

 Projekt som pågår en längre tid. Omvärlden ändras ständigt. Ju längre tid projektet på-

går, desto större är risken att förutsättningar ändras. Dessutom ökar risken att engage-

mang att nå projektets mål avtar. 

3.7 Verktyg till att förbättra projektarbete 

3.7.1 Projektpärm 

Ett sätt att spara tid i dokumentationen av projekt är att spara alla protokoll, åtgärdsplaner och 

anteckningar i en projektpärm (Lööw, 1999). Hon menar att sedan är det inte särskilt svårt att 

sammanställa en slutrapport om projektets resultat. Projektpärmen ska innehålla hela projek-

tets dokumentation. Alla dokument måste vara lätta att hitta för alla som söker information. 

Den ska finnas på en lättillgänglig plats. Syftet med en projektpärm är att man snabbt ska 

kunna hitta handlingar om projektledaren inte är närvarande, vid uppföljning eller genomfö-

rande av liknande projekt (Lööw, 1999). 

3.7.2 Erfarenhetsöverföring 

Lööw (2004) menar att det är vanligt att en annan avdelning har genomfört ett likande projekt 

som ska startas. Hon menar att det därför är av stort värde att vid projektets start ta del av hur 
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det likande projektet gick till. Därför bör alla pågående och avslutade projekt dokumenteras i 

databaser eller mappar. 

Erfarenhetsöverföring innebär att ta till vara erfarenheter från projekt, för att göra saker och 

ting bättre i kommande projekt, menar Antvik och Sjöholm (2007) och Lööw (2004). Vidare 

menar de att erfarenheter från ledningsprocesser i ett projekt kan användas för att förbättra 

dessa processer i ett kommande projekt. Erfarenhetsöverföringen kan bli svag till följd av 

dålig dokumentation eller att vissa projektmedlemmar slutar (Antvik och Sjöholm, 2007). 

Erfarenhetsöverföring är betydelsefullt inför nästkommande projekt när resursförbrukning, 

tids- och aktivitetsplaner ska fastställas, menar Macheridis (2005).  

3.7.3 Samarbete och kommunikation 

Människor som arbetar tillsammans får fler och bättre idéer än de som sitter ensamma på sitt 

kontor och arbetar, menar Lööw (2004). Hon menar vidare att i projekt är medlemmarna ofta 

utvalda för sin kompetens och personlighet. Projekt innebär ofta att kreativitet och problem-

lösning stimuleras och att gruppens resultat blir bättre än den enskilda individens.  

Macheridis (2005) menar att kommunikation är viktigt för att effektivisera projektprocessen 

och nå projektets mål. Vidare menar han att därför ska kommunikation ses som ett viktigt 

lednings- och styrinstrument. Antvik och Sjöholm (2007) menar att kommunikation med de 

andra personerna i projektet är en viktig förutsättning för att lyckas. Vidare menar de att 

kommunikation måste planeras, precis som alla andra processer i ett projekt, den ska inte bara 

inträffa. Projektledaren bär det största ansvaret för att kommunikationen fungerar, men de 

övriga medlemmarna i projektet är skyldiga att informera om störningar, förseningar och 

andra problem. Kommunikation fungerar bäst när personerna i projektgruppen har sina ar-

betsplatser nära varandra (Ibid). 

Enligt Lööw (1999) är kommunikation en tvåvägs process och ansvaret för att kommunika-

tionen når fram, så som var avsikten, ligger hos både sändare och mottagare. Vidare menar 

Lööw (1999) att om mottagaren inte har förstått eller inte har lyssnat beror mycket på det sätt 

som sändaren sände iväg budskapet. För att kommunikationen ska nå fram krävs en grundläg-

gande respekt för andra människor och en insikt om att alla har någonting att bidra med. När 

det kommer till förbättringsarbete och eliminering av slöserier menar Ossono et al. (2008) att 

kommunikation är det viktigaste området att fokusera på.  
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3.7.4 Lokal projektstandard 

En projektstandard kan enligt Lööw (1999) vara en enkel handbok eller på annat sätt fastställ-

da regler för projekt, med de dokument som ska användas som bilagor. Lööw (1999) menar 

vidare att som beslutsfattare är det vettigt att tänka igenom när standardmodellen ska använ-

das fullt ut, det beror på projektets storlek och omfattning.  Frågor att ta ställning till kan vara: 

”vilka är berörda av resultatet?”, ”hur många är berörda av resultatet?”, ”ska projektet sträcka 

sig över en viss tid?”, ”hur lång tid pågår projektet” och ”hur många projektdeltagare be-

hövs?”. I mindre projekt kan man välja att använda bara vissa delar ur projektstandarden, be-

slut kring det bör i sista hand fattas av styrgruppen eller uppdragsgivaren, menar Lööw 

(1999). 

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Inom projektgruppen menar Ahola et al. (2013) att det är viktigt att skapa gemensamma regler 

och tillvägagångssätt som alla deltagare ur projektet ska följa. Ett projekt kan uppdelas tids-

mässigt i faser, Antvik och Sjöholm (2007) menar att olika branscher har en egen uppfattning 

om vilka faser ett projekt innehåller och heter. De fem vanligaste faserna är förstudie, upps-

tart, planering, genomförande och avslut. Under förstudien utreds det och fattas beslut om ett 

projekt ska starta eller inte, en förstudie leder till ett beslutsunderlag som ger möjlighet att 

forma om, avvakta eller lägga ner projektet innan de stora investeringarna tid, pengar och 

energi har lagts ned, menar Antvik och Sjöholm (2007). De menar också att en organisation 

kan undvika onödiga kostnader genom att göra en bra förstudie. Enligt Macheridis (2005) är 

bristande analyser ett vanligt problem under förstudiefasen, det kan leda till felbedömning av 

en viss aktivitets resursbehov. Eriksen et al. (2008) menar att ett vanligt problem i företag är 

dålig planering. Bristande planering är en stor faktor till att det är svårt att nå målen. Lööw 

(2004) menar att planering krävs för att genomförandet ska gå smidigt, om alla medarbetare 

förstår hur ett projekt ska drivas, förstår de också hur de enkelt kan spara både tid och pengar. 

Lööw (1999) menar att dålig planering är en vanlig fallgrop i projekt. Hon anser att det är 

märkligt att det finns tid för att rätta till fel och göra om, men sällan tillräckligt med tid för att 

göra rätt från början. 

Enligt Antvik och Sjöholm (2007) utgör en projektmodell en förenklad beskrivning av hur ett 

projekt ska genomföras. Lööw (2004) menar att många verksamheter utformar en egen pro-

jektmodell. Hon menar vidare att modellen ska vara enkel och flexibel, strukturen ska inte 
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styra utan vara ett hjälpmedel. Det är viktigt att medarbetarna förstår varför projekt drivs som 

de gör. Om medarbetarna förstår varför projekt drivs som de gör kan de få idéer om vad som 

kan göras för att spara tid och pengar i projekten (Ibid).  

Enligt Lööw (2004) måste det kontrolleras att det finns tillräckligt med resurser innan ett nytt 

projekt startas. Hon menar att projekt tar resurser från linjeorganisationen och att det är viktigt 

att den fungerar när medarbetare plockas in i projekt. Enligt Antvik och Sjöholm (2007) är 

heltidsresurser att föredra i projekten, eftersom det ofta leder till konflikter att dela en resurs 

med andra projekt eller med linjeorganisationen. Det är dock inte alltid det är lämpligt med 

heltidsresurser, i dessa fall måste man fråga sig hur stor del av en resurs som behövs i ett pro-

jekt. Vidare menar Antvik och Sjöholm (2007) att ett vanligt fel som görs i projekt är att be-

manningen är för låg under uppstarts- och planeringsfasen. För låg bemanning i början av ett 

projekt innebär att man skjuter ett lass av arbete framåt som bara blir större och större vilket 

kräver mer resurser längre fram.  

Enligt Mišić och Radujković (2015) är fokus på projektets inledande faser den viktigaste fak-

torn till att lyckas med projekt. Costantino et al. (2015) menar att faktorer som bidrar till att 

projekt misslyckas är dåligt formulerade eller otydliga mål, otillräcklig resurstilldelning (del-

vis rätt antal resurser men felaktig hantering av resurserna) och för dålig planering eller ge-

nomförande av projekt. Olsson et al. (2015) menar att uppskattning av projektets tid är en 

utmaning i långsiktiga projekt. Enligt Lööw (2004) får människor som arbetar tillsammans 

fler och bättre idéer än de som sitter ensamma på sitt kontor och arbetar. Antvik och Sjöholm 

(2007) menar att kommunikation med de andra personerna i projektet är en viktig förutsätt-

ning för att lyckas. Lööw (2004) menar att det är vanligt att en annan avdelning har genomfört 

ett liknande projekt som ska startas, det är då av stort värde att vid projektets start ta del av 

hur det liknande projektet gick till. 
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4. Forsmark Kraftgrupp AB 
I detta kapitel presenteras studiens fallföretag samt resultat av insamlad empiri. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Forsmark är ett av tre kärnkraftsverk i Sverige. De har 3 reaktorer som tillsammans produce-

rar en sjättedel av all el som förbrukas i Sverige på ett år, det är tillräckligt med el för att för-

sörja hela Stockholm tre gånger om varje år (Vattenfall A). Forsmark har tre ägare, Vattenfall 

är den största ägaren med 66 %, Mellansvensk Kraftgrupp AB äger 25,5 % och E.ON Kärn-

kraft Sverige AB äger resterande 8,5 %. Det jobbar 1119 personer på Forsmark. Omsättning-

en är ca 5,5 miljarder kronor varje år. (Vattenfall B). 

Forsmark har under de senaste åren haft en mycket god ekonomi. Förutsättningarna för detta 

har ändrats avsevärt med marknadens låga elpriser vilket gör att Forsmark hela tiden måste 

arbeta med effektiviseringar och medvetenhet om vad som är värdeskapande och inte. 

Forsmark har arbetat med projekt i många år. Kostnaderna i projekten har haft en tendens att 

dra iväg under projektens gång. Därför infördes en ny projektmodell 2013, Vattenfall Project 

Management Model – VPMM, som innehåller flera beslutspunkter (tollgates, förkortas TG) 

som måste godkännas för att få gå vidare till nästa fas i projekten, i syfte att bedöma projekt-

mognad och ha tillräckliga underlag för att fatta ekonomiska beslut. Faserna består av analys, 

planering, etablering, realisering, överlämning och avslut. Mellan alla TG faser finns det flera 

punkter som ska genomföras. Forsmark har sedan brutit ner modellen till ännu fler punkter 

som ska göras i projekten, vilka dokument som ska skrivas och i vilken ordning allt ska göras. 

Trots införandet av VPMM har kostnaderna inte minskat så mycket som förväntat under pro-

jektens gång, det är svårt att hålla tider i projekten och projekten tenderar att bli väldigt lång-

dragna. Forsmark vill undersöka hur de kan förbättra detta.  

Eftersom Forsmark är en kärnkraftsindustri innebär det att de är kraftigt styrda av lagar och 

regler. I en kärnkraftsindustri går säkerheten före allt annat, detta medför bland annat långa 

tider för granskning och godkännande av dokument enligt formella rutiner. Detta har också 

påverkat utformningen av Forsmarks tillämpning av projektmodellen. Ett flertal gransknings-

aktiviteter är inkluderade och de har exempelvis särskilda instanser för kvalitets- och säker-
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hetsgranskning. Övergripande kan man säga att det tydligt uttalade fokuset på säkerhetsfrågor 

gör att Forsmark till viss del skiljer sig från en vanlig organisation.  

4.2 Den nuvarande projektmodellen 

Nedan, i figur 2, presenteras Forsmarks nuvarande projektmodell VPMM. Eftersom denna 

studie endast behandlar de inledande faserna av projekt beskrivs bara faserna TG0 till TG3 

nedan. 

Figur 2: Visar Forsmarks nuvarande projektmodell, längst ner syns de olika faserna. PA betyder projektavslut. 

 

 

 

Före TG0 

Före den första beslutspunkten, TG0, uppskattas projektets storlek och totalkostnad samt ett 

önskat införande år. Projektet inkluderas i Forsmarks beställningsplan som visar samtliga pro-

jekt som ska beställas under en bestämd framtid. Från beställningsplanen genereras även en 

beläggningsprognos som visar hur mycket resurser Forsmark behöver under samma tidsperi-

od. Tolv månader innan tänkt TG0 hanteras projektet på ett planeringsmöte för att se om pla-

nen håller och att förutsättningarna är stabila. Tre månader innan tänkt TG0 hanteras projektet 

på ett beredningsmöte för att säkerställa att samtliga underlag för TG0-beslutet blir klara i tid. 

TG0-beslutet utgörs av en bedömning om projektet har samtliga underlag och förutsättningar 

för att starta. Dessutom tas ett ekonomiskt beslut för den första fasen. När detta är klart påbör-

jar beställaren ärendet. 

Analysfasen 

Mellan TG0 och TG1 sammankallar projektledaren projektgruppen, en projektspecifikation 

skrivs och en tidsplan upprättas. Därefter analyseras problemet och olika lösningsalternativ 

redovisas. Projektspecifikationen utvecklas sedan och blir tillsammans med eventuell upp-

handlingsstrategi underlag till nästa ekonomiska beslut vid TG1. Innan TG1 beslutet genom-

förs en kvalitetsgranskning. 

 TG0                    TG1               TG2              TG3                              TG4                  TG5                   PA 

Analys             Planering        Etablering           Realisering             Överlämning       Avslut  

Investeringsbeslut 1            Investeringsbeslut 2                                        Investeringsbeslut 3 
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Planeringsfasen 

Mellan TG1 och TG2 fortsätter arbetet med det beslutade alternativet. Här tas ett eventuellt 

förfrågningsunderlag fram om extern upphandling ska genomföras. Projektspecifikationen 

(inklusive riskanalys och kalkyl) utvecklas ytterligare och blir underlag till det nästa ekono-

miska beslutet, TG2. Innan TG2 beslutet genomförs en kvalitetsgranskning. Beroende på pro-

jekt och dess omfattning kan det ekonomiska beslutet delas upp i TG1-TG2 och TG2-TG3, 

ibland görs inget ekonomiskt beslut vid TG2, det görs då bara vid TG3.  

Etableringsfasen 

Mellan TG2 och TG3 fortsätter arbetet med det beslutade alternativet. Här kan offertförfråg-

ningar skickas ut och offerter kan tas in och utvärderas. Projektspecifikationen (inklusive 

riskanalys och kalkyl) blir underlag till det nästa ekonomiska beslutet, TG3. Innan TG3 beslu-

tet genomförs en kvalitetsgranskning.  

4.3 Insamlad empiri 

För att undersöka vilka problem som finns i de tidiga faserna av projekten på Forsmark gjor-

des intervjuer med tolv anställda på företaget. Nedan presenteras empirin som erhölls ifrån 

intervjuerna, uppdelat i olika problemområden. För att förstå den insamlade empirin är det bra 

att förstå innebörden av några begrepp: 

Granskning – kan omfatta flera saker. Kvalitetsgranskning innebär att granska så att sakfrå-

gorna är rätt och att texten är förståelig och läsbar. Delvis om man har täckt hela omfattningen 

och hanterat rätt saker. Säkerhetsgranskning är enbart fokus på säkerhetsfrågor. 

Respekttider – är en tid mellan två milstenar i tidsplanen. Respekttiden finns för att skapa 

förutsättningar för det som ligger senare i planen, exempelvis är respekttid mellan montage-

underlag och införandeunderlag två månader för att man ska säkra tid till aktiviteter kopplade 

till montageberedning och framtagning av provprogram. 

Beslutshantering – är den hantering som krävs för att dels bedöma projektets mognad, delvis 

är man klar med allt som ska vara klart, och dels godkänna projektets budget och tilldela dem 

pengar. 
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Linjen – är ett begrepp som används slarvigt på Forsmark och står för linjechefer. Linjen är 

chefer som bestämmer i de olika avdelningarna och enheterna. 

4.3.1 Dokumentation 

Alla de tolv personerna som intervjuades var överrens om att det är väldigt mycket dokument 

i projekten på fallföretaget. De menar att de inte alltid förstår varför alla dokument ska skri-

vas, att det är tidskrävande och att många av dokumenten är väldigt lika varandra. De menar 

att onödiga dokument bara kostar pengar. En person sa: ”Dokumenten kopieras fram och till-

baka, skulle man ta ett projekt och lägga upp alla dokument och jämföra dem skulle 70 % 

vara lika”. Flera av de intervjuade personerna menar att de inte alltid vet för vem eller vilka 

de skriver alla dokument, en person sa: ”Man vill inte sitta och skriva något som ingen annan 

bryr sig om, det finns inget som är så meningslöst. Man vet inte alltid för vem man skriver. 

Som ibland när jag skriver en slutrapport eller en erfarenhetsrapport vet jag inte om det är 

någon som läser dem. Det skulle istället ha varit mer uttalat att det här måste vi ha fram i 

projekten, så är det inte som det är nu”. En annan person sa: ”Jag tror inte att alla dokument 

för små projekt läses. Det är skillnad på stora projekt, felet är att vi driver allt efter samma 

process”. Flera personer var inne på samma sak, att man inte behöver göra samma saker i små 

och stora projekt. En projektledare var inne på att man behöver tänka annorlunda kring doku-

mentation, skala ner den och göra den mindre omfattande. Flera personer var inne på att det är 

väldigt mycket mallar i den nuvarande projektmodellen, saker som skall tas fram, men alla 

dessa saker är inte tillämpbara i alla projekt. De menar att idag gör man mycket saker bara för 

att det står att man ska, men de förstår inte meningen med att man gör det. De menar att det 

bara kostar pengar. ”Det tar mycket längre tid att göra saker man inte ser nyttan med”, sa en 

annan person. 

4.3.2 Resurserna drar iväg 

Det framkom flera orsaker till att resurserna drar iväg under projektens gång, dessa orsaker är 

uppdelade i fyra olika kategorier nedan. 

Bristande förstudier och planering 

Mer än hälften av de intervjuade personerna menar att det behövs bättre arbete med förstudier 

och analyser tidigt i projekten för att kostnadsberäkningen ska stämma överrens med projek-

tens slutliga kostnad. De menar att den tidiga kostnadsberäkningen i projekten måste bygga på 
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bättre underlag än den gör idag. Problemet med att kostnaderna tenderar att dra iväg under 

projektens gång beror enligt två av de intervjuade personerna på att man i ett tidigt skede med 

knapphändig information ska tala om kostnaden för projektet. En av dessa personer sa: ”Vill 

man veta vad det ska kosta bör man ha mer klart för sig vad som ska göras, mer konkret än vi 

får nu. Man lär vara mer klar med lösningen innan man kan säga vad det kostar. Det är det 

som är problem med den nuvarande projektmodellen, att kostnaderna ska tas fram i olika 

skeden. Jag vet inte hur bra det är, jag tror att det sällan blir rätt”. 

Budgeten håller inte 

Det framkom även att kostnadsmedvetenheten är låg, det finns kvar sedan innan att man inte 

bryr sig om att kostnaderna drar iväg. En person sa: ”Av de projekt jag haft sedan 2004 blev 

ett projekt på 60 miljoner 4 miljoner billigare. Projektledarna var jätte glada. Jag och min 

beställarkollega blev lite besvikna för om det hade varit bättre styrning på projektet hade vi 

kunnat få ut mycket mer av det, men projektledaren var nöjd för han gick under pengarna. 

Men vi såg brister, här kunde vi ha fått mer för pengarna”. Samma person fortsatte med: 

”Sedan har vi ett pågående projekt nu, när vi tog det ekonomiska beslutet var det 165 miljo-

ner. Det projektet kommer hålla sin budget. De övriga 25-30 projekten jag jobbat med har 

dragit över sin budget med varierande summor. Det är därför vi har alla ekonomiska TG be-

slut nu, för att vi har misskött oss genom åren”. En annan anledning till att kostnaderna drar 

iväg under projektens gång är att tidsplanen ibland blir svår att hålla, då tas fler personer in i 

projekten för att hålla tiden. Det är något som flera av de intervjuade personerna nämnde. 

Kommunikation 

Ett problem som framkom flera gånger var att alla inte alltid har klart för sig vad som ska 

göras. En av de som arbetat längst på Forsmark sa: ”Det är ofta svårt att hålla tiden när inte 

alla har klart för sig när vi ska leverera och varför. Pelle kanske inte har förstått sin uppgift 

och om inte tryggheten finns i projektgruppen vågar Pelle inte fråga”. 

Erfarenhetsöverföring 

Flera personer var inne på erfarenhetsöverföring. En person sa ”Vi bör ta tillvara erfarenheter 

på ett bättre sätt än vi gör idag. Som erfarenhetsbank. Har du ett jobb du gjort tidigare och 

det kommer ett liknande jobb kan man använda de erfarenheterna, men som det har varit nu 
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har det varit mycket olika människor i projekten vilket innebär att viktiga erfarenheter kan 

förloras”. 

4.3.3 Linjen är stark 

Ett problem som flera av projektmedarbetarna upplever är att linjen är väldigt stark. De tycker 

att linjecheferna styr och ställer mycket. En person sa: ”De är inne och petar i projekten på 

ett sätt som vi på projektsidan inte upplever som något bra. De har goda intentioner, till ex-

empel att flytta en person för att en annan person blivit sjuk, problemet blir bara att det kra-

schar här istället”. En annan person sa: ”Det är olika avdelningar som är involverade i pro-

jekten och sedan är det deras egna linjeorganisationer som styr dem. Det sätter ofta käppar i 

hjulet för ett projekt. Det är ofta att chefen sätter käppar i hjulen och säger att den personen 

måste prioritera något annat istället för just det vi jobbar med”. Projektmedarbetarna menar 

att det är svårt när de inte äger sina resurser utan får låna dem. De är också inne på att det är 

svårt att rucka på linjens makt, men att de tror att det skulle bli bättre om de på projektsidan 

hade mer att säga till om. En projektledare sa att de har mycket ansvar att hålla tidsplanering-

en, men de har inga mandat att styra de som jobbar, det ligger på resurscheferna. Vidare sa 

projektledaren: ”Det känns inte alltid som de har koll på vad de lovat eller hur de har lagt 

sina resurser. Det kan sitta en person som är med i 20 projekt och det är den som skriker 

högst som får sin leverans och vi andra får planera om”. Projektledaren menar att det är ett 

stort problem när man har sin tidsplan men man kan inte göra något åt för att hålla den. 

En annan person sa: ”När vi kommer till flödeseffektivitet fungerar det dåligt. Vi har långa 

genomloppstider. Vi jobbar inte med flödesoptimering och projekt på det viset som jag har 

sett när man väljer att driva projekt fullt ut som projekt på andra ställen. Då har man ett an-

tal resurser som planerar och optimerar projektet för att komma ur det, ur alla aspekter. Så 

jobbar vi inte här. Här är det en svag matris organisation vi driver projekt ur. Linjen är väl-

digt stark. Linjen håller i resurserna och vi resursoptimerar, vi flödesoptimerar inte”. Vidare 

sa han: ”Det finns fördelar med båda men linjen har värderats högre. Ofta känner jag att vi 

driver projekt och oftast tillåts det att bli klart när det blir klart. Det finns några undantags-

fall, men många gånger skulle man kunna göra det betydligt snabbare utan att offra kvalitet. 

När man håller på länge driver det kostnader till viss del”. 
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4.3.4 Granskning, respekttider och beslutshantering 

Alla de intervjuade personerna upplevde att granskning och respekttider tar väldigt lång tid. 

De menar att det är väldigt mycket folk som granskar idag, och att varenda chef inte behöver 

granska allt. En person sa att det känns som att de staplar saker på hög och att det är därför de 

får så långa ledtider. När det kommer till respekttider sa en person: ”Vi har otroligt långa 

respekttider mot revisionsjobb, montageunderlagen ska vara klara väldigt lång tid innan. Jag 

kan tycka att beroende på vad det är för ärende ska man ha en viss respekttid. Inte att man för 

alla jobb har samma tid. Jag tycker att man istället ska kolla på hur stort jobbet är och avgö-

ra respekttid utifrån det”. De menar att problemet med respekttider är att man paxar ganska 

stor portion tid under ett projekt eftersom underlagen ska granskas. En annan person sa: ”Jag 

känner oro för att jag tror att vi ibland övergranskar. Som jag ser det vet jag att någon annan 

granskar det här och då räcker det med att jag tittar på det på det här sättet, sen tänker nästa 

så också och nästa och nästa. Fler och fler av granskningskommentarerna uppfattar jag mer 

handlar om språkliga kommentarer istället för att kolla på helheten, om det verkligen hänger 

ihop. Det skrämmer mig. Att vi hamnar i det här kan bero på att vi har ett generationsskifte i 

Forsmark, de som har djup kunskap är på väg att sluta. Det är viktigt med djup och bred kun-

skap, det har man när man jobbat länge”.  

När det kommer till beslutshantering menar några av de intervjuade personerna att den är 

ganska tidskrävande och att det går att planera så den inte blir hämmande. En person sa: ”Be-

slutshanteringen tillför inget värde för anläggningen. Vi behöver givetvis hantera beslut men 

nu är det ganska omfattande hantering kring beslut”. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat med utgångspunkt från studiens 

forskningsfrågor:  

Vilka problem finns i de tidiga faserna av projekt, som har störst inflytande på att projekten 

blir mer kostsamma och tar längre tid än planerat? 

Vad är orsaken till att dessa problem återkommer i projekten? 

Vilka insatser tidigt i projekten kan avhjälpa att projekten går över budget och tidsramar? 

5.1 Det är viktigt att förstå varför projekt drivs som de gör 

De intervjuade personerna upplever att det är väldigt mycket dokument i projekten. De menar 

att de inte förstår varför alla dokument ska skrivas, att det är tidskrävande och att många av 

dokumenten är väldigt lika varandra. Det framkom under intervjuerna att problemet grundar 

sig i att alla projekt drivs efter samma process, vilket de intervjuade personerna inte anser 

vara nödvändigt. Problemet grundar sig i att den nuvarande projektmodellen är ganska omfat-

tande. Av resultatet att döma tyder detta på brister i företagets dokumentation och samord-

ning. Kovács och Paganelli (2003) menar att brister inom dessa områden kan leda till förse-

ningar och ökande omkostnader, vilket är det fallföretaget vill undvika. 

En lösning på problemet med att dokumenten kopieras fram och tillbaka och är väldigt lika 

varandra är att införa en projektpärm, menar Lööw (1999). Enligt Lööw (1999) sparas alla 

protokoll, åtgärdsplaner och anteckningar i en projektpärm, på en för alla lättillgänglig plats. 

En projektpärm ska innehålla hela projektets dokumentation, den underlättar sedan vid sam-

manställning av slutrapporten. Syftet med en projektpärm är att man snabbt ska kunna hitta 

handlingar om projektledaren inte är närvarande, vid uppföljning eller genomförande av lik-

nande projekt. Detta är något fallföretaget kan ha stor hjälp av i sina projektarbeten, troligen 

kan en projektpärm motverka att många liknande dokument skrivs i onödan.   

Lööw (2004) lyfter fram att det är viktigt att medarbetarna förstår varför projekt drivs som de 

gör, då kan de få idéer om vad som kan göras för att spara tid och pengar i projekten. Av re-

sultatet att döma förstår inte alla projektmedarbetare riktigt varför projekten drivs som de gör, 

de förstår inte meningen med alla dokument de ska skriva eller varför de måste göra vissa 
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saker bara för att den nuvarande projektmodellen säger att de ska. Som framkom i intervjuer-

na tycks problemet grunda sig i att alla projekt, oavsett inriktning, drivs efter samma omfat-

tande projektmodell. Här kan man fråga sig om detta verkligen gynnar företaget, eller om det 

bara medför frustrerad personal och att kostnaderna drar iväg. En person sa under intervjuerna 

att det tar mycket längre tid att göra saker man inte ser nyttan med, i det här fallet när de inte 

förstår varför de ska göra alla saker i projekten kan det medföra att projekten drar ut på tiden, 

vilket också driver kostnader. Macheridis (2005) menar att oklara mål är en av faktorerna som 

gör att projektets tidsplan och budget blir svår att hålla. Med utgångspunkt från resultatet kan-

ske det skulle vara bättre om det fanns en projektmodell för de större mer omfattande projek-

ten, och en förenklad projektmodell för de mindre omfattande projekten. Utifrån den insamla-

de empirin att döma skulle det underlätta mycket för de som arbetar i projekten om det fanns 

en förenklad projektmodell eller om den nuvarande projektmodellen inte var fullt lika detalje-

rad och innehöll fler rekommendationer än krav, så den passar bättre att använda i alla typer 

av projekt. Lööw (2004) menar att projektmodeller ska vara enkla och flexibla, strukturen ska 

inte styra utan vara ett hjälpmedel. Hon menar att ju mer komplicerad modellen är, desto mer 

tid läggs på att tolka mallar eller på att göra fel saker, istället för att komma igång med arbe-

tet. Detta är något som fallföretaget bör tänka på. 

5.2 Vikten av en bra förstudie och planering 

Flera av de intervjuade personerna anser att arbetet med förstudier och analyser tidigt i pro-

jekten är bristfälligt, de menar att kostnadsberäkningen måste bygga på bättre underlag än den 

gör idag. Detta problem beror enligt de intervjuade personerna på att kostnaderna ska tas fram 

i flera olika skeden, de menar att man måste vara mer klar med lösningen innan man kan säga 

vad det kommer att kosta. En person sa att han trodde kostnadsuppskattningarna sällan blev 

rätt. Enligt Lööw (2004) är en vanlig fallgrop vid beställning av projekt att projekten startas 

för snabbt. Hon menar att det är svårt att beställa ett projekt utan goda kunskaper om vad det 

kan ge, och att det därför är viktigt att lägga tid på en förstudie så beslut kan fattas om det är 

lönsamt att starta projektet. Antvik och Sjöholm (2007) menar att en organisation kan undvika 

onödiga kostnader genom att göra en bra förstudie. Enligt Lööw (2004) är det ofta i förstudien 

det avgörs om projektet kommer att lyckas, det är därför viktigt att låta den ta tid. Mišić och 

Radujković (2015) menar att fokus på projektets inledande faser är den viktigaste faktorn till 

att lyckas med projekt. Enligt Macheridis (2005) är olika problem i projekt ofta kopplade till 

varandra. Han menar att bristande analyser under förstudien är ett vanligt problem som kan 



 

 - 32 - 

leda till felbedömning av en viss aktivitets resursbehov. Macheridis (2005) menar dessutom 

att om en aktivitet blir försenad kan det leda till att hela projektet blir försenat.  

För att projekten ska hålla sig inom ramen för tid och kostnad är det viktigt att lägga tid på att 

göra en bra förstudie och en bra planering. Utifrån resultatet att döma är det ett stort problem 

hos fallföretaget att kostnaderna drar iväg under projektens gång och att projekten har svårt att 

hålla tider. Enligt Lööw (1999) är en vanlig fallgrop i projekt dålig planering, eftersom pro-

jektplanen är plattformen för hela projektet är det viktigt att planeringen får ta tid. Lööw 

(2004) menar också att planering krävs för att genomförandet ska gå smidigt. Enligt Macheri-

dis (2005) upplevs oklara mål ofta som ett problem under planeringsfasen, är målen oklara 

kan det vara svårt att uppskatta tidsförbrukning och kostnad för projektet. Costantino et al. 

(2015) är inne på samma spår och menar att dåligt formulerade, eller otydliga mål och dålig 

planering är faktorer som bidrar till att projekt misslyckas. Eriksen et al. (2008) är också inne 

på att dålig planering är ett vanligt problem i företag. De menar att det är en stor faktor till att 

det är svårt att nå målen och att dålig planering kan leda till flaskhalsar, oförutsedd arbetsan-

hopning och dåligt kapacitetsutnyttjande eftersom det ofta är för många eller för få personer 

som arbetar.  

Genom att från början ha bättre koll på hur projektet kommer att se ut blir det också lättare att 

sätta in rätt antal resurser i projekten och då blir det också lättare att få tidsplanen att hålla, 

menar Antvik och Sjöholm (2007). De menar också att det är vanligt att man sätter in för lite 

resurser i början av projekten, vilket leder till att man skjuter ett lass av arbete framåt som blir 

större och större och kräver mer resurser längre fram. Att ta in nya resurser mitt i projekten 

innebär att projekten stannar upp, eftersom de nya resurserna måste ha tid att sätta sig in i 

projekten. Det är därför viktigt att sätta in rätt antal resurser redan från början, enligt Antvik 

och Sjöholm (2007). Detta är något fallföretaget kan bli bättre på för att spara pengar. Genom 

bra förstudier har man möjlighet att se om projektet kommer att lyckas, man har också möj-

lighet att avbryta projektet innan det börjar kosta en massa pengar, menar Antvik och Sjöholm 

(2007). Vidare menar de att det kan i flera fall vara mer lönsamt än att genomföra ett projekt 

där kostnaderna drar iväg, så att projektet i slutändan inte är lönsamt. 

Med utgångspunkt i det Macheridis (2005), Lööw (2004) och Antvik och Sjöholm (2007) 

skriver om vikten med bra förstudier och planering för att kostnadsberäkningen ska stämma 

bättre överrens med projektets slutliga kostnad bör fallföretaget fundera på hur bra det är att ta 
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fram kostnader i olika skeden. Här bör de fundera på om det inte lönar sig att istället avsätta 

mer tid och resurser till att göra bättre förstudier redan från början istället för det som fram-

kom i resultatet, att med ganska lite information gissa vad man tror projektet kommer att kos-

ta. Detta leder av resultatet att döma till att kostnaderna drar iväg och ibland att fler resurser 

behöver tas in under projektens gång för att tidsplanen ska hålla. Eftersom projekten enligt 

resultatet att döma väldigt sällan håller sig inom budget tyder det på att något måste förändras 

för att få projekten att hålla sin budget – och på sikt få bättre koll på företagets ekonomi. 

5.3 Överskriden budget 

Det framkom under intervjuerna att kostnadsmedvetenheten är låg på företaget, det finns kvar 

sedan innan att man inte bryr sig om kostnaderna drar iväg. Detta grundar sig troligen i att 

ekonomin på fallföretaget varit mycket god tidigare. En person berättade att endast två av de 

25-30 projekt han arbetat med under sin tid på företaget hade hållit sig inom budget. Det 

framkom även under intervjuerna att ibland sätter de in fler personer i projekten under projek-

tens gång för att få tidsplanen att hålla. När det kommer till att få budgeten att hålla menar 

Lööw (2004) att om alla medarbetare förstår hur ett projekt ska drivas, förstår de också hur de 

enkelt kan spara både tid och pengar. Enligt Antvik och Sjöholm (2007) är det lättare att få 

tidsplanen, och därmed budgeten att hålla genom att sätta in rätt antal resurser i projekten re-

dan från början. De menar att ett vanligt fel som görs i projekt är att bemanningen är för låg 

under uppstarts- och planeringsfasen. För låg bemanning i början av ett projekt innebär att 

man skjuter ett lass av arbete framåt som bara blir större och större vilket kräver mer resurser 

längre fram. Antvik och Sjöholm (2007) menar dessutom att ett vanligt problem i projektarbe-

te är att resurser inte blir tillgängliga som planerat, det är något som kan skapa stora svårighe-

ter och som kräver medveten prioritering. Costantino et al. (2015) menar att en faktor som 

bidrar till att projekt misslyckas är felaktig hantering av resurserna. Detta är något fallföreta-

get kan tänka på för att få projekten att hålla sig inom ramarna för tid och kostnad. Genom att 

medarbetarna får ökad förståelse för hur projekt drivs och att det finns tillräckligt med resur-

ser att tillgå från projektens start blir det lättare att hålla projekten inom de angivna ramarna 

för tid och kostnad. 

5.4 Kommunikationen är avgörande 

En av stötestenarna som framkom under intervjuerna var att alla inte alltid har klart för sig 

vad som ska göras, en person menade att det kan vara svårt att hålla tiden när inte alla har 
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klart för sig när de ska leverera och varför. Detta är ett problem som grundar sig i dålig kom-

munikation mellan projektmedlemmarna. Macheridis (2005) menar att dålig kommunikation 

mellan medarbetare är vanligt i projekt. Enligt honom kan dålig kommunikation leda till att 

olika aktiviteter inte genomförs så att de ligger i linje med projektet i övrigt, därför menar han 

att kommunikation ska ses som ett viktigt lednings- och styrinstrument. Enligt Antvik och 

Sjöholm (2007) är kommunikation med projektmedarbetarna en viktig förutsättning för att 

lyckas med projekt. Enligt Lööw (1999) måste man kunna kommunicera, lyssna, ge och ta 

feedback samt lösa problem för att kunna arbeta i projekt. Hon menar vidare att några av 

framgångsfaktorerna för projekt är klar struktur på arbetet, tydliga direktiv, entusiastiska 

medarbetare och gemensamma mål för alla inblandade. Lööw (2004) menar vidare att en 

framgångsfaktor är att ha en projektmodell alla förstår, det underlättar kommunikation och en 

tydlig modell ger möjlighet att undvika konflikter som orsakas av otydliga roller eller spelreg-

ler i projekten. God kommunikation i projekten är en viktig faktor som påverkar projektets 

kostnad och tid. Kanske är det så att om alla projektmedarbetare förstod den nuvarande pro-

jektmodellen fullt ut skulle de ha lättare att förstå sin uppgift.  

5.5 Ta del av liknande projekt 

Under intervjuerna framkom det att de borde bli bättre på att ta tillvara på erfarenheter från 

liknande projekt när de startar upp nya projekt. En anledning till att de är dåliga på att ta till-

vara på erfarenheter är att det varit många olika människor i projekten. Erfarenhetsöverföring 

innebär enligt Antvik och Sjöholm (2007) att ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt, för 

att göra saker och ting bättre i kommande projekt. Macheridis (2005) är inne på samma spår 

och menar att erfarenhetsöverföringen kan bli svag till följd av dålig dokumentation eller att 

vissa projektmedlemmar slutar. Enligt Lööw (2004) är det av stort värde att ta del av hur det 

liknande projektet gick till. Hon menar att därför bör alla pågående och avslutade projekt do-

kumenteras i databaser eller mappar. När det kommer till att det har varit olika människor i 

projekten menar Lööw (2004) att en vanlig fallgrop i projekt är att nyckelmedarbetare deltar i 

för många projekt samtidigt.  

5.6 Linjen ska se nyttan med att bidra med resurser 

De intervjuade personerna tycker att linjen är väldigt stark och att det ofta sätter käppar i hju-

let för deras arbete. De menar att linjen har goda intentioner men att när linjen tar deras resur-

ser kraschar det för dem istället. Problemet beror enligt en av de intervjuade personerna på att 
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linjen håller i resurserna och de resursoptimerar istället för att flödesoptimera. Att linjechefer-

na tidigt ser nyttan med att bidra med resurser i projekten är en viktig faktor som påverkar 

projektets tid och kostnader. Lööw (2004) och Antvik och Sjöholm (2007) menar att det är 

vanligt att konflikter uppstår mellan linjechefen och projektledaren när de förhandlar om 

medarbetarens tid. Linjechefen ser troligen till avdelningens resultat i första hand, men Lööw 

(2004) menar att linjechefen bör se till företaget som helhet och därmed nyttan att bidra med 

resurser. Det är troligen precis som en person sa under intervjuerna, att linjecheferna har goda 

intentioner. Lööw (2004) menar dock att linjechefen behöver prioritera linjens arbetsuppgifter 

tillsammans med projektdeltagaren, och precis som Lööw (2004) nämner sedan kanske linje-

chefen behöver ta in andra resurser istället. Detta är något som företaget bör fundera på. Ge-

nom att istället ta in andra resurser kommer projekten troligen att flyta på smidigare och får 

förmodligen lättare att hålla sin tidsplan, vilket i sig innebär att det blir lättare att hålla sig till 

den ursprungliga planen och budgeten, samtidigt som risken minskar att fler resurser måste 

plockas in i projekten under projektens gång. Lööw (2004) menar dessutom att chefen måste 

fundera på hur viktigt linjearbetet är när en medarbetare plockas till ett projekt, ett projekt 

behöver tid för att lyckas och om projektet ska genomföras måste det prioriteras.  

Enligt Antvik och Sjöholm (2007) är heltidsresurser att föredra i projekt, det är dock inte all-

tid lämpligt. Vidare menar de att när en person arbetar parallellt i flera projekt samtidigt tar 

det tid för den att ställa om från ett projekt till ett annat, och arbetar den personen i flera pro-

jekt samtidigt kan effekten bli att den så kallade omställningstiden blir större än den värde-

skapande tiden.  

Enligt Lööw (2004) går många chefer i fällan att starta för många projekt samtidigt, hon me-

nar att det leder till bristande engagemang, ineffektivitet och att det slösas med resurser. Lööw 

(2004) menar vidare att det är bättre att istället välja ut ett mindre antal projekt som är högt 

prioriterade och sedan fundera på vilka resurser som behövs för att nå målet. Hon menar 

dessutom att hennes erfarenhet är att det alltid finns tid till att genomföra viktiga projekt, pro-

blemet är hur cheferna väljer att prioritera. Ahola et al. (2013) är inne på samma spår och me-

nar att det gäller att prioritera och fördela resurserna väl, det är viktigt att alla projekt som 

pågår samtidigt förblir effektiva och hållbara. Enligt Antvik och Sjöholm (2007) är det bäst att 

låta de som ska utföra arbetet ange hur mycket resurser som behövs för ett visst arbete. 
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5.7 Granskning, respekttider och beslutshantering 

Enligt de intervjuade personerna är problemet med granskning, respekttider och beslutshanter-

ing att det tar väldigt lång tid, vilket skapar frustration hos de anställda. Dessa faktorer är 

nödvändiga då kraven på säkerhet är mycket höga på fallföretaget. En anledning till att detta 

tar lång tid beror enligt en av de intervjuade personerna på att det är ett generationsskifte på 

fallföretaget, de med lång erfarenhet är på väg att sluta. En annan, viktigare anledning, till 

detta är att företagets nuvarande projektmodell kan vara svår att tillämpa på ett bra sätt i alla 

projekt. Eriksen et al. (2008) menar att processer som berör många ansvarsområden medför 

långa handläggningstider. De menar att ofta är den värdeskapande tiden av handläggningsti-

den bara en bråkdel av den tid kunden upplever, resterande icke värdeskapande tid består av 

att ärendet väntar i en hög med papper. Costantino et al. (2015) menar att kvalitet är ett viktigt 

mål att uppnå, de menar att om arbetet utförs för dåligt första gången måste det göras om, 

vilket påverkar både tid och kostnader. Samtliga av dessa faktorer bör gå att planera och an-

passa så att de inte blir hämmande för projektverksamheten. Om kvaliteten är högre i de 

granskningar som utförs räcker det troligen att färre personer granskar, då kan tid och kostna-

der sparas. 
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6. Slutsats och förslag på framtida forskning 

I detta kapitel besvaras studiens syfte genom slutsatser som grundar sig i studiens analys och 

diskussion, därefter ges förslag till framtida forskning och slutligen tydliggörs studiens prak-

tiska och teoretiska bidrag. 

6.1 Slutsats 

Denna studie avser att undersöka hur en projektorganisation skulle kunna arbeta i de tidiga 

faserna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid och kostnad.  

Av resultatet att döma förstår inte hela personalstyrkan på företaget varför projekten drivs 

som de gör. Om alla anställda förstår varför projekten drivs som de gör kan de få idéer om 

vad som kan göras för att spara tid och pengar i projekten. Om de anställda ser nyttan med 

och förstår varför projekten drivs som de gör i ett tidigt skede så kan engagemanget öka och 

projekten kan få lättare att hålla sig inom ramarna för tid och kostnad. Studiens resultat pekar 

på att den nuvarande projektmodellen inte är optimal för alla typer av projekt på fallföretaget. 

Fallföretaget bör därför undersöka möjligheter till att förenkla den nuvarande projektmodellen 

eller införa en ny förenklad projektmodell. Under intervjuerna framkom det att förstudien i 

fallföretagets projekt ofta anses vara bristfällig. Att lägga ner tid på att göra en bra förstudie är 

bland det viktigaste som kan göras för att öka chanserna att projektet håller sig inom ramarna 

för tid och kostnad. Det är i förstudien det avgörs om projektet kommer att lyckas. Genom en 

bra förstudie blir det lättare att uppskatta en viss aktivitets resursbehov. Det framkommer 

även i studiens resultat att planeringen i fallföretagets projekt anses vara bristfällig, en person 

sa att vill man veta vad det kommer att kosta måste man vara mer klar med lösningen. Att 

lägga ner tid på att göra en bra planering är viktigt. Genom en bra planering blir budgeten 

lättare att hålla och det blir lättare att nå målen. Genom tydliga mål blir det lättare att uppskat-

ta tidsförbrukning och kostnad för projektet – och således får projektet lättare att hålla sig 

inom de angivna ramarna för tid och kostnad. I studiens resultat framkommer det att projekt-

medarbetarna är dåliga på att använda sig av erfarenheter från tidigare projekt när de startar 

upp nya projekt. Erfarenhetsöverföring, att ta del av hur liknande projekt gick till, är mycket 

värdefullt vid uppstart av nya projekt. Att ta del av erfarenheter från liknande projekt kan bi-

dra till att samma misstag inte görs om igen och således kan projekten förbättras. Genom att ta 

tillvara på erfarenheter från liknande projekt i de tidiga faserna av ett nytt projekt kan tid, re-

surser och kostnader sparas. I studiens resultat framkommer det att de ibland måste sätta in 
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fler resurser i projekten under projektens gång för att hålla tiden. För låg bemanning i början 

av projekten innebär att man skjuter ett lass av arbete framåt som bara blir större och större 

och kräver mer resurser längre fram. Att ta in fler resurser under projektets gång innebär att 

budgeten får svårare att hålla och att projektet kan behöva stannas upp eftersom de nya resur-

serna måste sätta sig in i projektet. Det är därför viktigt att sätta in rätt antal resurser från bör-

jan av projekten, det är en viktig faktor för att projektet ska hålla sig inom ramarna för tid och 

kostnad. I studiens resultat framkommer det att linjen inte alltid ser nyttan med att bidra med 

resurser och ofta sätter käppar i hjulen för projekten. Om linjen tar projektets resurser under 

projektets gång medför det att projekten stannar upp och får svårt att hålla sin tidsplan, vilket i 

sin tur medför att fler resurser kan behöva plockas in och att kostnaderna drar iväg. Genom att 

linjen låter projekten behålla sina resurser och istället plockar in andra resurser får projekten 

lättare att hålla sig till sin ursprungliga plan, vilket gör det lättare för projekten att hålla sig 

inom ramarna för tid och kostnad. Resultatet visar att kommunikationen ibland brister i fallfö-

retagets projekt. Det är viktigt att kommunikationen är god i projekten, inte minst under de 

första faserna, eftersom god kommunikation är en viktig förutsättning för att lyckas med pro-

jekt. God kommunikation i projekt underlättas om det finns en tydlig projektmodell som alla 

förstår. God kommunikation är en viktig faktor för att projektet ska hålla sig inom den angiv-

na tidsramen – och således inom projektets budget. Respekttider, granskning och beslutshan-

tering är tre faktorer som idag sinkar tiden för projekten. Om dessa tre faktorer kunde genom-

föras smidigare, utan att hämma projekten, skulle det troligen leda till mer framgångsrika pro-

jekt och att mycket kostnader kunde sparas. Slutligen kan fallföretaget ha nytta av att utbilda 

sina anställda i varför den nuvarande projektmodellen är utformad som den är. Om de anställ-

da förstår exakt varför den nuvarande projektmodellen fungerar som den gör kommer de för-

modligen ha lättare att acceptera den, och mycket av den frustration som skapats kan undvi-

kas. 

Samtliga faktorer som nämns ovan hänger ihop med varandra, för att öka möjligheterna att 

projekten håller sig inom ramarna för tid och kostnad är det viktigt att ta hänsyn till alla fakto-

rer. Detta är något fallföretaget kan bli bättre på, genom att arbeta på sättet som nämns ovan 

kommer troligen många av de problem fallföretaget har idag att elimineras. 
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6.2 Framtida forskning 

Granskning och respekttider är något som skiljer en kärnkraftsindustri mot en vanlig industri. 

Dessa händelser behövs för att hålla rätt kvalitet och säkerhetsnivå, men ihop med beslutshan-

tering sinkar de tiden och skapar frustration hos de som arbetar i projekten. Förslag till fram-

tida forskning blir därför att undersöka hur projekt kan effektiviseras inom kärnkraftsindu-

strin, med avseende på dessa tre områden.  

6.3 Studiens praktiska bidrag 

Det praktiska bidrag denna studie ger är främst tips till fallföretaget att de bör fokusera på 

arbetet i de första faserna, för att lyckas bättre med projekten som helhet. Studien tydliggör 

för fallföretaget vilka problem de har i sin nuvarande projektorganisation och ger tips på hur 

de kan arbeta för att eliminera dessa problem. Även andra projektorganisationer har nytta av 

studiens praktiska bidrag då flera av de problem som behandlats i studien troligen kan relate-

ras till andra projektorganisationer. 

6.4 Studiens teoretiska bidrag 

Studien bidrar med en systematisk genomgång av de problem som kan uppstå i tidiga faser av 

projekt samt förslag på lösningar av dessa problem. Studien visar att ökad fokus på god kom-

munikation och planering, av framförallt de ekonomiska delarna i projekt, är framgångsfakto-

rer för att lyckas med helheten. Studien styrker tidigare forskning som pekar på att fokus på 

de tidiga faserna i projekt är viktigt för att få en lyckad utgång av hela projektet.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Vad är din roll i projekten på forsmark? 

 

 Vad är din erfarenhet av projekt? 

-Hur länge har du jobbat med projekt på forsmark? 

 

 Har du jobbat med projekt på annat ställe tidigare, hur länge och vart? 

 

 Kan du beskriva hur ni arbetar med projekt på forsmark? 

 

 Arbetar ni enligt någon speciell produktionsfilosofi, exempelvis Lean eller dylikt?  

 

 Hur tänker du när du planerar din tid inför ett nytt projekt? 

-Om vi börjar med analys fasen, hur tänker du där? 

-Hur ser övergångarna mellan analys och planeringsfasen ut? 

-Hur tänker du när du planerar din tid i planeringsfasen? 

-Hur ser övergångarna mellan planering och etableringsfasen ut? 

-Hur tänker du när du planerar din tid i etableringsfasen? 

-Kan du fundera på ett projekt där det var svårt och hur du gjorde då? Om du tillexem-

pel blev sjuk under projektets gång. 

-Vad får det för konsekvenser om du inte håller din tidsplan, eller om du planerar in 

för mycket tid? 

 

 Hur tänker du vid kostnadsberäkning för de olika projekten?  

-När du planerar din tid, lägger upp ditt jobb och anger hur många timmar du behöver 

till projektet? 

- Vad tror du det finns för anledningar till att kostnaderna ibland drar iväg under pro-

jektens gång? 

- Vad kan göras för att konstadsberäkningen från början ska stämma bättre överrens 

med den slutliga kostnaden i projekten? 

 

 Arbetar ni på något uttalat och strukturerat sätt med förbättringsarbete i projekten? 

Hur går i så fall detta arbete till? 
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 Vilka moment anser du vara svårast i projekten? Mest tidskrävande eller mest kompli-

cerade på grund av höga krav på säkerhet eller noggrannhet? 

-Vad kan göras för att förenkla det? 

 

 Finns det några extra viktiga faktorer i projektmodellen som ni försöker arbeta med? 

Något som ni försöker att förbättra eller tänka extra mycket på i projekten? 

 

 Finns det aktiviteter i faserna TG0 – TG3 som inte tillför något värde för projekten, 

men som man gör ändå? 

-TGO – TG1: Analys 

-TG1 – TG2: Planerig 

-TG2-TG3: Etablering 

 

-Vilka aktiviteter är det? 

-Varför utförs dessa aktiviteter?
 

-Vad kan göras för att minska eller undvika slöserierna när det gäller tid?  

 

 Vid vilka arbetsmoment anser du att det finns störst förbättringsmöjligheter i projek-

ten? 

-Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 2: Information inför intervjuerna 

 

Hej! 

Jag heter Lina Wallin och är 22 år gammal. Jag studerar sista året på ekonomiingenjörspro-

grammet på Högskolan i Gävle, och gör nu mitt examensarbete på forsmark. Syftet med arbe-

tet är att skapa underlag för att reducera tidsslöserier i analys, planering och etableringsfasen i 

projekten på forsmark. Jag behöver då din hjälp för att ta reda på information kring detta. Jag 

kommer att intervjua ungefär 10-12 personer som arbetar med projekt på forsmark. Du kom-

mer att vara anonym och informationen du berättar kommer att hanteras konfidentiellt. Om 

det är okej för dig kommer intervjun att spelas in, för att förenkla analyseringen av insamlat 

material. Det du säger kommer inte att lämnas vidare till någon annan anställd på forsmark, 

det kommer bara användas till att ge förslag på förbättringar till era projekt.  

 

 

Jag intygar att jag tagit del av information kring intervjun:  

 

Forsmark den________________                                     ____________________________                               
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Bilaga 3: Vad är en kärnkraftsindustri? 

Kärnkraftsverk är mycket komplexa och kräver specialkunskaper. Det krävs en mycket hög 

säkerhetsnivå på ett kärnkraftsverk under hela dess livstid. Ett kärnkraftsverk kräver kontinu-

erlig underhållning och uppsikt. (Gotcheva et al., 2016).  

Reaktorerna i ett kärnkraftsverk har idag en livslängd på upp till minst 60 år. Från början var 

livslängden tänkt att vara 30-40 år, men på grund av modernisering av reaktorerna klarar de 

idag en längre livslängd än så. Den långa livslängden medför ett flertal utmaningar för reakto-

rerna. En av utmaningarna är svårigheten att upprätthålla kompetensen bland flera generatio-

ner av personal, en annan utmaning är att kravet på säkerhet ökar. Möjligheter till effekthöj-

ning är också en utmaning. (Wahlström, 2011). 

Kärnkraftverk är ett känslomässigt område inom politik, media och allmänheten. Det medför 

att allt som händer på ett kärnkraftsverk bevakas mycket noga.  Det är politikerna som fattar 

de viktigare besluten kring kärnkraftsverken, som till exempel bygglov. (Wahlström, 2011). 

Alla större kärnkraftsolyckor som inträffat under åren har gjort livet svårt för den globala 

kärnkraftssektorn (Rathi, 2011). 

Det finns fyra huvudsäkerhetsprinciper på ett kärnkraftsverk. Dessa är till för att skydda mot 

skadliga mängder strålning. Principerna är strukturerade i fem olika skyddsnivåer, om en nivå 

misslyckas aktiveras nästa nivå. Den första skyddsnivån handlar om att förebygga driftsstör-

ningar och systemfel. Den andra nivån styr onormal drift och upptäcker fel. Den tredje nivån 

säkerställer att säkerhetsfunktionerna utförs genom att aktivera specifika säkerhetssystem och 

andra säkerhetsfunktioner. Den fjärde nivån handlar om olyckshantering för att förhindra eller 

mildra svåra haverier med utsläpp av radioaktivt material. Den femte skyddsnivån handlar om 

begränsning av de konsekvenser radioaktivt material för med sig. (Gotcheva et al., 2016). 

 


