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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2016 för högskoleingenjörsprogrammet 

i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

universitet. Stora delar av arbetet har utförts hos uppdragsgivaren Emerson Process Management 

AB i Karlstad. 

Målet med projektet har varit att förbättra företagets interna projektöverlämningar. För att kunna 

göra projektöverlämningarna mellan projektavdelningen och serviceavdelningen mer enhetliga 

samt att kunna kvalitetssäkra dem, har en manual tagits fram som är tänkt att användas vid 

samtliga projektöverlämningar. Manualen innehåller information om hur en projektöverlämning 

mellan projektavdelningen och serviceavdelningen ska genomföras. Manualen inkluderar en 

beskrivning på vilka moment som ska ingå i överlämningsfasen av ett projekt samt vem som är 

ansvarig för de olika momenten. Även information om vilka personer som ska medverka under 

själva överlämningen, en agenda för överlämningsmötet samt vilka dokument som lämnas över 

till serviceavdelningen finns förklarat i manualen. 

Det har även skapats en mall på en mappstruktur som ska kunna användas av projektledarna för 

att lagra de dokument som serviceavdelningen behöver efter överlämningen från projekt-

avdelningen. Denna mappstruktur, innehållande de dokument som serviceavdelningen behöver, 

är sedan tänkt kunna kopieras och sparas på en server inom företaget som medarbetarna på 

serviceavdelningen har tillgång till och där de kan sortera mapparna som de själva önskar. Syftet 

med detta är att medarbetarna på serviceavdelningen lätt ska kunna hitta de dokument de 

behöver och därmed spara tid och resurser på att slippa leta igenom onödig information. Att 

samtliga projektledare använder samma struktur för att lagra dokument kommer även hjälpa till 

att säkerställa att inga dokument glöms bort eller försvinner i överlämningsprocessen.  

Förstudien av projektet har innefattat informationsinsamlingar och intervjuer med anställda på de 

olika avdelningarna inom Emerson Process Management AB. Förstudien har sedan sammanställts 

i en kravspecifikation och en Service Blueprint. Utifrån detta material har sedan flera olika 

konceptgenereringar kunnat utföras och genom olika elimineringsmetoder, viktningar samt 

utvärdering av de framtagna lösningsförslagen kunde ett slutgiltigt koncept väljas. Det valda 

konceptet testades och en slutanpassning gjordes för att få ett så bra resultat som möjligt. En 

dialog fördes med personal på Emerson Process Management AB genom hela projektet för att få 

ett resultat som var anpassat till företagets verksamhet. 

Det lämnades även över förslag till Emerson Process Management AB på hur implementeringen 

av de nya rutinerna och verktygen skulle kunna genomföras. Detta för att på ett så bra sätt som 

möjligt få samtliga berörda parter att acceptera förändringsarbetet och genomföra förändringarna 

på ett positivt och lättarbetat sätt.  



 

 
 

Abstract 
This Degree Project has been carried out during the spring semester of 2016 for the Degree of 

Science in Innovation and Design Engineering at the faculty of health, science and technology at 

Karlstad University. Most of the work has been done at Emerson Process Management AB in 

Karlstad. 

The purpose of the project was to improve the company’s internal project handovers. In order to 

make the project handovers between the project department and the service department more 

uniform and to be able to assure the quality of them, a manual has been developed. The manual 

includes information about the handover procedure, the different tasks that has to be performed 

during the project handover and also who is responsible for these tasks. The manual also includes 

information about the participants that are required to attend the handover meetings, agenda 

topics and information about what type of handover documents that should be handed over to 

the service organization during the handover meeting. 

A template for a folder structure has also been made, that is supposed to be used by project 

managers to store the documents that the service department will need after the handover. This 

templates, including the documents involving the projects, is then to be copied and stored on a 

server that the service department can access. On this server, the staff working in the service 

department can sort the different templates in a way that they desire to make it easier for them 

to find the documents they need. The fact that all project managers uses the same folder 

structure, staff at the service department will easily find the information they need, leading to 

large cuts in time and resources for the whole company. It also helps to ensure that no documents 

are forgotten or lost in the handover process. 

The feasibility study of the project has involved a lot of gathering of information and interviews 

with staff from different departments of the company. The feasibility study was then compiled in 

a requirement specification and a Service Blueprint. Based on this material, a number of solutions 

could then be carried out. Through various elimination methods, weightings and evaluation of the 

developed solutions, a final concept could then be chosen. The selected concept was tested and 

a final adjustment was made to get as good a result as possible. A dialogue was conducted with 

staff at Emerson Process Management AB throughout the project in order to get a result that was 

adapted to the company's operations. 

A proposal was also submitted to Emerson Process Management AB on how the implementation 

of these new procedures and tools would be realized. This was made so that all concerned parties 

in the best way possible could accept the change and implement it in a positive and easy-to-use 

manner. 
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1. Inledning 
Projektet utfördes som ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet och omfattar 

22,5 högskolepoäng. Handledare på Karlstads universitet har varit Monica Jakobsson och 

examinator var professor Leo de Vin. 

Arbetet har genomförts i samarbete med Emerson Process Management AB, som i rapporten även 

omnämns som företaget eller uppdragsgivaren. Jenny Skoglund har varit handledare på Emerson 

Process Management AB och omnämns även som handledare i rapporten. 

Detta kapitel inleds med att förklara bakgrunden till projektet och behandlar sedan även syfte, 

problemformulering, målsättning, avgränsningar och avslutas med en förklaring av rapportens 

struktur. 

 

1.1 Bakgrund 
Emerson är en global leverantör av teknologibaserade produkter och tjänster inom exempelvis 

industri-, handels- och konsumentmarknader. De marknadsför produkter och systemlösningar 

inom sju kundfokuserade affärsområden, varav ett är Process Management som har sitt 

huvudkontor i Karlstad. Emerson Process Management AB levererar produkter och tjänster inom 

processautomation. De tillhandahåller även projektutföranden, utbildning, support och service.  

Detta examensarbete handlar om att se på hur de interna projektöverlämningarna inom företaget 

kan förbättras och göras mer enhetliga.  

Om projektöverlämningarna blir mer enhetliga medför det att det blir lättare att kvalitetssäkra 

hela processen. Det är viktigt dels för att det är i företagets intresse att följa de regler och 

certifieringar de har och dels för att kunna kontrollera att serviceavdelningen har tillgång till den 

dokumentation de behöver för att kunna utföra den service som kunderna betalt för. Personalen 

som arbetar på serviceorganisationen har idag en stor arbetsbelastning och det är därför relevant 

att underlätta arbetsbördan för dem genom att spara in tid på vissa arbetsmoment. 

De överlämningar som sker i ett projekt är först från säljavdelningen till projektavdelningen och 

därefter vidare till serviceavdelningen. I vissa mindre projekt förekommer det även att 

projektöverlämningen går direkt från säljavdelningen till serviceavdelningen, om ingen 

projektledare behövs. 

I detta examensarbete var det överlämningen mellan projektavdelningen och serviceavdelningen, 

som markerats med den fyllda röda pilen i figur 1, som fokuserades på i första hand. 



   
 

8 
 

 

Figur 1 – Illustration av projektöverlämningar inom företaget 

Det system som Emerson Process Management i dagsläget använder för att överlämna avslutade 

projekt från ansvarig projektledare till serviceavdelningen, har idag flera brister som de vill ha hjälp 

att identifiera och åtgärda. 

Som det ser ut idag använder alla avdelningar inom företaget olika system och olika plattformar 

för att lagra dokumentation. Vissa av dessa plattformar krävs det behörighet till, vilket inte 

anställda på alla olika avdelningar inom företaget har. Det finns i dagsläget heller ingen speciell 

rutin för hur ett projekt ska lämnas över, vilket gör att överlämningsprocessen har stora 

variationer beroende på vem det är som lämnar över projektet. 

Efter ett projekt avslutats behöver serviceavdelningen ha tillgång till vissa dokument som de 

behöver för att kunna utföra service på de levererade produkterna, vilket ibland sker flera år efter 

projektet är avslutat. Eftersom det inte finns någon speciell mall för hur dokumentationen ska 

sparas, bestämmer projektledarna själva hur de väljer att spara dokumentationen för sina projekt. 

Det är heller ingen uppdelning på vilka dokument som serviceavdelningen behöver och vilka 

dokument som endast är intressanta för projektledarna. Samtliga dokument som ingår i projekten 

samlas och struktureras på olika sätt beroende på vem projektledaren är. Detta leder till att 

personalen på serviceavdelningen har svårt att hitta den dokumentation de behöver och lägger 

därmed väldigt mycket av sin tid på att leta efter den.  Eftersom dokumenten dessutom levereras 

till serviceavdelningen i fysiska pärmar blir det extra svårt och besvärligt för servicepersonalen att 

hitta rätt information.  

Projekt inom design och produktutveckling har som syfte att åstadkomma en produkt, antingen 

genom att tillverka eller genom att förändra ett objekt eller ett system [1]. Detta projekt kan 

beskrivas som ett tjänstedesignprojekt med fokus på att förändra och förbättra ett befintligt 

system som i dagsläget inte fungerar optimalt [2]. Projektet har även innefattat ett 

utvecklingsarbete, då det redan finns ett system att utgå ifrån där uppgiften ligger i att föreslå 

förändringar av detta system för att förbättra det, snarare än att utveckla något helt nytt. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur de interna projektöverlämningarna 

inom företaget kunde förbättras och göras mer enhetliga samt att kunna kvalitetssäkra 

projektöverlämningarna. Detta för att kunna spara tid och resurser för de anställda på företaget 

samt underlätta arbetet i framtiden. 

 

1.3 Problemformulering 
Problemformuleringarna för examensarbetet sammanfattades i följande tre frågeställningar: 

 Hur ska överlämningsprocessen mellan projektavdelningen och serviceavdelningen bli 

mer enhetlig och vara möjlig att kvalitetssäkra? 

 Hur ska viktiga dokument från avslutade projekt sparas och var ska de lagras för att de 

anställda på serviceavdelningen lättare ska kunna hitta dem? 

 Hur kan en implementering av nya rutiner genomföras på företaget? 

 

1.4 Målsättning 
Målsättningen för examensarbetet är att föreslå lösningar på de tre problemformuleringar som är 

beskrivna i avsnitt 1.3 Problemformuleringar.  

Det inkluderar  att ta fram ett arbetssätt och en rutin för interna projektöverlämningar, att 

utveckla verktyg som kan underlätta detta arbete samt att ge förslag på hur en implementering 

av nya rutiner kan genomföras på företaget. Det är även en målsättning att de förslag som slutligen 

väljs ska anses vara genomförbara av uppdragsgivaren. 

 

1.5 Avgränsning 
Arbetet som gällde överlämningsprocessen avgränsades till att endast beröra de interna 

projektöverlämningarna från projektavdelningen till serviceavdelningen. 

Den del av projektet som handlade om lagring av dokumentation avgränsades genom att endast 

hantera de dokument som lämnas över vid själva projektöverlämningarna. Struktureringen på 

projektledarnas mappar och dokument behövde också ses över, men detta är något som kräver 

mer informationsinsamling och ingick därför inte i detta projekt.   

Ingen utveckling av ett nytt program eller mjukvara inkluderades i projektet. Resultatet utgick från 

program och plattformar som redan fanns inom företaget.  

Själva implementeringsarbetet med de nya rutinerna ingick inte heller i projektet, utan ett förslag 

presenterades istället på hur de nya rutinerna och verktygen kunde implementeras på ett bra sätt, 

som företaget sedan har möjlighet att använda i förändringsarbetet. 
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1.6 Rapportens struktur 
För att göra rapporten mer översiktlig delades varje rubrik under resultatdelen av rapporten upp 

i tre olika underrubriker. Detta för att projektet bestod av tre olika problemformuleringar som 

behövde lösas var för sig för att sedan kunna sammanfogas till en helhetslösning senare i 

projektet. De tre delarna döptes till överlämningsformulär, överlämningsmetod och lagring av 

dokumentation. 

I de avsnitt som heter 3.8 Test och 3.9 Implementering har sedan resultatet av samtliga delar 

testats och implementerats som en helhet och resultatet av detta presenteras därför också som 

en helhet. 
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2. Metod 
I metodkapitlet presenteras de metoder och tillvägagångssätt som använts i projektet. Samtliga 

dessa metoder kan ses i figur 2 i nedan, som illustrerar hur metodkapitlet är strukturerat.  

 

2.1 Projektplanering 
Att ha en strategi innebär att bestämma på förhand vilka metoder som ska användas för att lösa 

ett problem. Strategierna har i detta projekt anpassats efter vilken typ av problem som skulle lösas 

[3].  

I detta projekt applicerades en förbättrande strategi. Denna strategi innebar att en befintlig 

situation bearbetades och förbättrades [3]. Detta gjordes genom att utgå från den existerande 

lösningen, göra en djupare undersökning av den för att sedan föreslå ändringar som kunde 

implementeras för att göra lösningen bättre. Ändringarna testades sedan för att se om de löste 

problemet som fanns med den existerande lösningen [3].  

Utförandet av projektet byggde på strukturen i en produktutvecklingsprocess, även kallad PU-

process. PU-processen innefattar att skapa nya produktlösningar, men också att analysera och 

klargöra en produktlösnings egenskaper och förmågor [4]. De olika steg som ingår i detta projekts 
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planering

2.2
Förstudie

2.2.1
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2.3.2
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Blueprint
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2.4.3
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2.5.5
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2.6
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2.7
Implement-
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Figur 2 – Översikt av metodkapitlet 
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PU-process är; planering, förstudie, generera koncept, eliminera och utvärdera, testa samt 

implementera. PU-processen som användes i detta projekt kan ses illustrerad i figur 3.  

 

Figur 3 – Projektets PU-process 

För att lättare kunna strukturera projektet, delades de olika stegen i PU-processen in i fyra olika 

faser; planering, förstudie, genomförande och avslutande [5]. Vilka steg som hör till vilken fas kan 

ses i figur 3 ovan. Dessa faser användes för att lättare kunna planera projektet och göra en 

tidsplanering.  

Projektet startades med att en projektplan gjordes för att kunna få en översiktsbild över projektets 

innebörd och omfattning [4]. I projektplanen beskrivs bland annat uppgiften som skulle lösas, hur 

projektet var tänkt att genomföras, vilka tidsramar projektet måste hållas inom, vilka resurser som 

fanns att tillgå samt kontaktuppgifter till de personer som var involverade i projektet [5-6]. I 

projektplanen finns rubriker som bakgrund, syfte, problemformulering, målsättning, 

avgränsningar, organisation, riskbedömning samt tid- och resursplan.  

Bakgrunden förklarar utgångspunkten för projektet och anledningen till att det har startats. 

Målsättningen förklarar vad projektet vill uppnå för resultat. Avgränsningar gjordes för att förklara 

vad som ingick i projektet samt vilka delar som inte fick plats inom de ramar som var uppsatta för 

projektet. Organisation förklarar vem beställaren av projektet var, vilka personer som var 

inkluderade i projektet samt vilka roller de hade. Tid- och resursplaneringen kompletterar 

beskrivningen av upplägget och innehåller en planering för de olika delmålen i projektet samt vilka 

resurser som fanns att tillgå [3, 5]. Milstolpar och grindhål för projektet sattes upp för att veta 

vilka resultat som skulle uppnås vid vilka tidpunkter samt vilka moment som var avgörande för att 

projektet skulle kunna fortsätta [6]. 

Ett Gantt-schema gjordes, där samtliga moment av projektet fanns med och där den estimerade 

tiden för att utföra dessa moment var specificerade. Även en uppdelning av projektets fyra faser; 

planering, förstudie, genomförande samt avslut finns representerade. Gantt-schemat användes 

för att få en grafisk bild av hur projektets aktiviteter var uppdelade samt löptiden på de olika 

aktiviteterna och hur de förhöll sig till varandra [6]. Den första versionen av Gantt-schemat var 

väldigt övergripande och innehöll inte så detaljerad planering utöver de olika milstolparna och 

grindhålen. En tydligare, mer detaljerad tidsplanering gjordes vid start av varje ny fas och Gantt-

schemat uppdaterades med mer information och mer specifika arbetsuppgifter allt eftersom 

projektet fortlöpte och fick en tydligare riktning. 

 

Planering Förstudie
Generera 
koncept

Eliminera 
och 

utvärdera
Testa Implementera

Planeringsfas Förstudiefas Genomförandefas Avslutandefas 
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Alla moment som var planerade att utföras i projektet delades upp under de olika faserna med 

hjälp av en Work Breakdown Structure, förkortat WBS [1-2]. En WBS användes för att dela in 

projektet i mindre, mer hanterbara delar samt för att få en grafisk vy över samtliga delar av 

projektet [5-6].  

För att identifiera de mest allvarliga riskerna i projektet gjordes en riskbedömning enligt 

miniriskmetoden. En miniriskanalys består av två huvuddelar, en del där riskerna uppskattas och 

identifieras samt en del där det planeras vilka åtgärder som ska genomföras för att eliminera dessa 

risker. Med hjälp av denna metod kunde riskerna bedömas var för sig och jämföras med varandra 

för att hitta den mest kritiska risken för projektet. Resultatet av miniriskanalysen kunde sedan 

användas för att hjälpa till att göra en plan över hur förseningar av projektet kunde undvikas [6]. 

 

2.2 Förstudie 
Förstudien var viktig för att få ökad förståelse och kunskap om den produkt eller tjänst som senare 

skulle tas fram [4, 6]. En förstudie gjordes i detta projekt för att beskriva bakgrunden till projektet 

och användes för att hitta bakgrundsmaterial inom flera olika områden som sedan kunde 

användas vid konceptframtagningen.  

I detta projekt har metoder och arbetssätt för projektöverlämningar och dokumenthantering samt 

olika möjliga tekniska lösningar undersökts. Dels genom att läsa litteratur inom ämnen som 

produktutveckling, tjänstedesign, kvalitetssäkring samt implementering och dels genom att söka 

information på företaget. Detta för att kunna få tillräckligt med information för att göra en första 

kravspecifikation som innehöll en beskrivning på vad projektet skulle uträtta samt vilka 

funktionella krav som skulle finnas [4].  

 

2.2.1 Informationsinsamling 
Genom att göra en informationsinsamling undersöktes förutsättningarna för projektet. Denna 

information underlättade sedan arbetet med att ta fram en kravspecifikation [3]. I detta projekt 

behövdes information om företagets befintliga överlämningsprocesser och system för att veta vad 

som inte fungerade tillfredställande och vad som behövde ändras. Detta för att kunna utföra 

projektet med rätt förutsättningar. 

Den informations- och datainsamling som utfördes, gjordes under ett flertal besök på företaget 

och i samtal med anställda inom både projekt- och serviceavdelningen. De befintliga system, 

program och dokument som företaget använde sig av studerades och förklarades av de anställda 

på företaget. Detta för att lättare kunna se hur de olika systemen var uppbyggda, för att få 

förståelse för hur företaget arbetar samt vilken utgångspunkt projektet hade att arbeta utifrån.  

Informationsinsamlingen delades upp i två olika delar eftersom projektet från början hade två 

olika problemställningar att ta hänsyn till. Det utökades senare i projektet till tre olika 

problemformuleringar, vilka kan läsas mer om i resultatkapitlet i rapporten. 
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I den första delen samlades information om projektöverlämningar in genom att intervjua personal 

på företaget och genom att studera företagets intranät. I den andra delen samlades det in 

information om hur olika dokument lagras i dagsläget och vilka olika plattformar som företaget 

använder sig av för att lagra dokument.  

Även en litteraturstudie genomfördes, som innebar att det gjordes en fördjupad sökning efter 

tillgänglig information och kunskap inom de områden som var intressanta för projektet [1, 7].  

I detta projekt innehöll litteraturstudien information inom följande områden: 

 Hur projekt inom produktutveckling och tjänstedesign genomförs. 

 Olika metoder och strategier som är lämpliga att använda i projektet. 

 Vad kvalitetssäkring innebär och hur det eftersträvas. 

 Information och tillvägagångssätt för analys av målgrupper.  

 Olika typer av intervjutekniker och metoder. 

 Olika dokumenthanteringssystem. 

 Projektöverlämningar. 

 Implementering av nya rutiner. 

 

2.2.2 Intervjuer 
Intervjuerna förbereddes genom att göra en intervjuplan. En intervjuplan är en sammanställning 

av intervjuns frågeområden ordnade i den följd som frågorna är planerade att ställas under 

intervjun. Denna plan kan vara mer eller mindre strukturerad  beroende på intervjuformen. Hur 

öppen intervjun bör vara beror på sammanhanget och vad syftet med intervjun är [9]. 

Intervjuplanen för detta projekt var varierande beroende på vem det var som blev intervjuad och 

hölls därför någorlunda öppen med reservationer för ändringar. 

Det användes en relativt ostrukturerad intervjuform för samtliga intervjuer i detta projekt, där 

frågor från intervjuplanen blandades med allmänna diskussionsfrågor inom ramen för ämnet och 

följdes upp av uppföljningsfrågor där det ansågs vara nödvändigt [1]. För att inte styra svaren från 

personerna som intervjuades användes mestadels öppna frågor. Öppna frågor användes för att 

de har många olika svarsmöjligheter där de som blir intervjuade får utrymme att utveckla sina svar 

[10]. Frågorna ställdes också på ett sätt så att de intervjuade fick svara med sina egna ord och 

beskriva företagets arbetssätt och problem utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser.  

Syftet med intervjuerna var att få en tydlig bild av hur dagens projektöverlämningar går till, vad 

som var problemen med överlämningarna samt vad som behövde förbättras. Även lagringen av 

projektinformation efter ett projekt har lämnats över till serviceavdelningen var en aspekt som 

diskuterades, då detta i dagsläget inte fungerade tillfredställande. Det var viktigt att ta reda på 

vad problemen var med dagens lösning och varför företaget ville ha en ny lösning [7]. Detta för att 

kunna skapa en problemformulering för projektet som stämde överens med företagets. 
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Ett annat syfte med intervjuerna var att få tillräckligt med information för att kunna sammanställa 

en första kravspecifikation för både överlämningsprocessen samt för lagring av dokumentation 

från projektöverlämningarna.  

Valet av informanter var viktigt för att få relevant information för projektet [11]. Ett produkt- eller 

tjänstedesignprojekt börjar oftast med att finna en lämplig målgrupp för tjänsten [2]. Detta för att 

få en effektiv och målinriktad produktutveckling [3]. Detta projekt hade en väldigt tydlig målgrupp, 

vilket var företagets anställda, med fokus på projekt- och serviceavdelningen. Intervjuer utfördes 

därför främst med anställda på företaget som arbetade inom dessa avdelningar. 

Informanterna som valdes ut i detta projekt var servicechefen och servicekoordinatorn, som bland 

annat är ansvarig för att skicka ut rätt servicetekniker till olika serviceärenden hos kunder. Även 

team leadern för projektavdelningen samt två projektledare intervjuades. Detta för att kunna få 

en representativ bild av hur personer från båda sidor av projektöverlämningen upplevde att 

överlämningsprocessen fungerade i dagsläget samt vilka problem de båda sidorna uppfattade 

fanns med dagens projektöverlämningar. Även en medarbetare från säljavdelningen intervjuades 

vid ett tillfälle för att få en inblick i hur projektöverlämningarna fungerade mellan säljavdelningen 

och de övriga avdelningarna samt eventuellt kunna använda några idéer därifrån.  

Det hölls ett par omfattande intervjuer tidigt i projektet med nämnda informanter för att få en 

överblick om hur nuvarande projektöverlämningar går till och vad som är problemet med dagens 

projektöverlämningar. I dessa intervjuer ställdes relativt övergripande frågor då intervjuaren 

saknade kunskaper om företagets projektöverlämningsprocesser för att kunna ställa mer direkta 

och konkreta frågor inom området. 

I intervjun med de två anställda från serviceavdelningen frågades det om hur projekt-

överlämningar går till i dagsläget, vad som är problemen med dagens projektöverlämningar samt 

vad som behöver förbättras. De två medarbetarna på serviceavdelningen hade även en 

genomgång av vilka verktyg som fanns att tillgå i dagsläget, vilket gav en bättre förståelse för vad 

utgångsläget för projektet var. I detta möte togs även problemet med lagring av dokumentation 

från avslutade projekt upp. Det frågades om hur informationen lagras i dagsläget men också vilka 

önskemål personalen på serviceavdelningen hade på lagringen och vad problemen var med den 

lagringsmetod som fanns.  

Intervjun med de två projektledarna utfördes på liknande sätt för att få deras version av vad som 

fungerade bra respektive dåligt med nuvarande projektöverlämningar. Även projektledarna fick 

svara på frågan om vilken information de tyckte var viktigt för servicepersonalen att ha tillgång 

till. 

Det framkom under projektets gång att det även pågick förbättringar och uppdateringar av 

projektöverlämningarna från säljavdelningen till projektavdelningen. En kortare intervju samt 

diskussioner fördes därför med den ansvarige för detta förbättringsarbete för att kunna hjälpa 

varandra och få idéer som kunde användas vid båda typer av överlämningar. 

Samtliga intervjuer hölls på Emerson Process Management AB i Karlstad där ett mötesrum hade 

bokats för ändamålet och där samtliga personer som var delaktiga i intervjuerna satt tillsammans. 
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Det förekom även några mindre intervjuer under projektets gång där endast ett fåtal frågor 

ställdes till enskilda personer. Intervjuer och möten hölls kontinuerligt med flera medarbetare på 

företaget för att hela tiden kunna införskaffa ny, nödvändig information och få svar på frågor som 

uppkom under projektets gång. Att ha en dialog med flera personer på företaget bidrog också till 

att projektet undvek att ta en felaktig riktning. Flera olika anställda på företaget var inblandade 

och fick ha åsikter samt även fungera som bollplank för olika koncept och idéer. Progressionen av 

projektet stämdes på det sättet av kontinuerligt.  

 

2.3 Analys  
Den information som införskaffades under förstudien resulterade i en analys bestående av en 

kravspecifikation samt en Service Blueprint. Resultatet av dessa två metoder användes sedan som 

en utgångspunkt för hela projektet samt en grund att bygga resterande moment i projektet på.  

 

2.3.1 Kravspecifikation 
För att veta hur en produkt eller tjänst ska utformas kan det göras en egenskapsbestämning. I 

egenskapsbestämningen innefattas alla de faktorer som har med produktbestämningen, 

tillverkningen samt användningen av produkten eller tjänsten att göra [1]. En egenskaps-

bestämning gjordes i detta projekt för att få en bra grund till kravspecifikationen. Det gav en 

överblick på vilka egenskaper som konceptet skulle innefatta innan arbetet med 

kravspecifikationen inleddes.  

I kravspecifikationen bestämdes de funktionella kraven på vad den ännu inte framtagna produkten 

eller tjänsten skulle uträtta. Kravspecifikationen gjordes i samband med informationsinsamlingen 

och undersökte förutsättningarna samt målsättningarna för koncepten som senare togs fram [3]. 

Kravspecifikationen blev mer detaljerad och vidareutvecklades under projektets gång [4], dock 

blev den klar ganska tidigt i projektet och ändrades inte mer efter förstudien var avslutad. 

Kriterierna som ingick i kravspecifikationen delades in i krav och önskemål. Krav var de kriterier 

som alltid måste vara uppfyllda medan önskemålen kan tillåtas bli uppfyllda i olika grad eller 

utelämnas helt [4]. Vilka kriterier som var krav respektive önskemål bestämdes gemensamt med 

uppdragsgivaren.  

Kravspecifikationen gjordes i en sådan form att informationen i den kunde användas både som 

utgångspunkt vid framtagande av funktionslösningar men även som referens vid utvärderingar av 

de lösningar som framkommit [4]. Det gällde att hitta en nivå på kravspecifikationen som varken 

var för oklar eller för snäv. Detta för att undvika att projektet helt saknade direktiv, alternativt blev 

för inrutat tidigt i processen [3]. Funktionskraven i kravspecifikationen blev inte så preciserade, 

utan lämnades relativt öppna för att lämna utrymme för att senare i projektet kunna söka många 

olika lösningar på problemen [3].  
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Kriterierna i kravspecifikationen som är framtagna för detta projekt är ett resultat av den 

information som framkommit genom olika undersökningar, informations- och datainsamlingar på 

företaget, analyser samt intervjuer i förstudien. Eftersom problemformuleringen i detta skede av 

projektet innehöll två olika problemställningar, dels hur överlämnandet av avslutade projekt ska 

utföras mellan projektledare och personal på serviceavdelningen och dels hur viktiga dokument 

ska sparas och lagras, delades kravspecifikationen upp i två olika delar.  

Kravspecifikationen har använts genom hela projektet, bland annat som utgångspunkt för 

konceptgenereringarna och godkändes av uppdragsgivaren innan konceptgenereringen 

påbörjades. Detta för att konceptgenereringen skulle få rätt fokus och för att arbetet skulle ta rätt 

inriktning från start. 

 

2.3.2 Service Blueprint 
I användarstudier är det bra om det i tillägg till vad målgruppen säger och gör, även går att få fram 

vad användarna av exempelvis en tjänst, verkligen tänker och känner. Det kan åstadkommas 

genom att göra en Service Blueprint, där tjänsten testas i den verkliga användningsmiljön, under 

rätt förutsättningar [3]. 

Service Blueprint användes från början som en processtyrningsmetod för tjänster, men i och med 

att företag har blivit mer kundfokuserade har även metoden gått åt samma håll. Metoden används 

idag för att beskriva en organisationsstruktur ur kundens synvinkel. Metoden inkluderar 

händelseförloppet både vad som sker ”frontstage” och ”backstage” det vill säga vad kunden ser 

och upplever samt vad som sker bakom kulisserna [12]. 

I detta projekt användes en variant av en Service Blueprint för att göra en detaljerad beskrivning 

av vilka moment som varje steg i projektöverlämningen innehöll och även vilka parter som var 

involverade. Det undersöktes även vem eller vilka personer hos företaget som kunderna hade 

kontakt med under projektets gång och vilka bekräftelser kunden fick. Metoden resulterade sedan 

i en grafisk modell, där hela kedjan av moment och processer samt hur de förhåller sig till varandra 

beskrevs. På så sätt erhölls en lättöverskådlig bild på hur samtliga delar av projektöverlämnings-

processen ser ut och det gick då att identifiera eventuella tidskrävande och kritiska moment [2]. 

Eftersom det inte fanns möjlighet att prata med specifika kunder som hade varit involverade i 

tidigare projekt som företaget utfört, var det svårt att utgå helt från ett kundperspektiv. Därför 

fick metoden anpassas till att förklara en mer generell process vid projektöverlämningarna. Det 

gjordes genom att fråga olika personer på företaget vilka bekräftelser de gav kunden på att 

projektet fortlöpte som det skulle samt vilka personer som vanligtvis hade kontakt med kunderna.  
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2.4 Konceptgenerering 
I detta avsnitt presenteras samtliga konceptgenereringsmetoder som användes i projektet. Det 

finns många olika metoder för att generera koncept och de olika metoderna brukar delas in i 

kreativa metoder respektive systematiska och rationella metoder [4]. I detta projekt användes 

båda typer. 

Resultatet av konceptgenereringarna presenteras i tabellform, där varje lösningsförslag 

numrerades för att få en bättre översikt på vilka lösningsförslag som hörde till vilket delproblem.  

 

2.4.1 Systematisk konceptgenerering 
Det är sällan den första lösningen som är den bästa och det var därför viktigt att i 

konceptgenereringsfasen inte stanna vid en enda lösning som verkade bra, utan fortsätta skapa 

flera olika lösningsförslag [8]. Vid den systematiska konceptgenereringen fokuserades det på de 

funktionella kriterier som gällde för det blivande konceptet [4]. 

Funktionerna som konceptet önskade innehålla behövdes formuleras om i bredare, abstraktare 

och en mer lösningsneutral form för att göra det möjligt att hitta fler generella lösningar på 

problemen. Ett sätt att uppnå detta var att bryta ner befintliga idéer och lösningar i 

delkomponenter, för att sedan kombinera ihop dessa, både slumpmässigt och systematiskt till nya 

lösningar [13]. Genom att göra detta bröts det komplexa problemet ned i ett antal mindre 

delproblem som sedan var lättare att hitta lösningskoncept på.  

Dessa dellösningsalternativ kombinerades sedan till totallösningar. Därefter valdes de potentiellt 

användbara totallösningarna ut och kunde vidareutvecklas senare i projektet [4]. 

Eftersom det fanns relativt mycket ramar för hur slutresultatet skulle se ut och vad det förväntades 

innehålla, bidrog det till att de systematiska och rationella metoderna lämpade sig bra för detta 

projekt. 

Projektet har, som nämnts tidigare, flera olika problemformuleringar att ta hänsyn till. En del 

handlade om hur dokument och information skulle sparas och var den skulle lagras. Den andra 

delen behandlade själva överlämningen av projekten. Detta gjorde att konceptgenereringen 

delades upp i flera olika delar, där varje del behandlades var för sig, för att sedan sammanfogas 

till en helhetslösning i slutet av projektet. 
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De olika delar som projektet delades upp i vid konceptgenereringen var: 

 Överlämningsformulär - Det formulär som ska användas vid projektöverlämningarna för 

att de ska kunna dokumenteras och kvalitetssäkras. 

 Överlämningsmetod - Beskriver de moment som ska genomföras vid en 

projektöverlämning. 

 Lagring av dokumentation - Behandlar hur dokumentationen från projekt-

överlämningarna ska sparas och var den ska lagras så den är lättillgänglig för 

servicepersonalen efter överlämningen. 

 Implementering - Förslag på hur de nya rutinerna för projektöverlämningar ska 

implementeras på företaget. 

För att hitta lösningar till ovanstående problemformuleringar utgick konceptgenereringen från de 

kriterier som innefattades i kravspecifikationen. 

Överlämningsformulär 

I den första delen av konceptgenereringen användes systematiska arbetsmetoder som baserades 

på ett formulär som redan fanns tillgängligt på företaget. Samtliga funktioner som 

överlämningsformuläret förväntades innehålla sammanställdes och skrevs ned. 

För att inte komma in på lösningar för snabbt skrevs dessa funktioner om i en bredare, mer 

lösningsneutral form och delades därefter upp i mindre delproblem.  

Överlämningsmetod 

För att kunna genomföra en enhetlig intern överlämning av företagets projekt gjordes en 

undersökning om det var möjligt att utforma någon form av rutin på hur en projektöverlämning 

ska utföras. Tanken var att information om denna rutin skulle vara tillgänglig för samtliga 

projektledare och personal på serviceavdelningen samt även kunna användas i utbildningssyfte 

för nyanställd personal. Förhoppningen var att alla projektledare skulle följa överlämningsrutinen 

vid samtliga projektöverlämningar till serviceavdelningen för att kunna vidhålla en enhetlig 

överlämningsprocess. Konceptgenereringen som behandlade hur överlämningar av projekt skulle 

utföras hade därför utgångspunkten att hitta en enhetlig modell eller tillvägagångssätt för 

projektöverlämningar mellan projektavdelningen och serviceavdelningen. Det var även viktigt att 

all nödvändig information som serviceavdelningen behövde, lämnades över. 

För att komma fram till en metod för överlämningsprocessen användes ett liknande arbetssätt 

som vid konceptgenereringen för överlämningsformuläret. Även denna del av koncept-

genereringen började med en systematisk arbetsmetod, där kraven och önskemålen från 

kravspecifikationen delades upp i olika delproblem. Skillnaden var att konceptgenereringen i detta 

moment utgick från de krav och önskemål som ingick i kravspecifikationen.  
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Lagring av dokumentation 

För att komma fram till en lösning på problemet med hur lagringen av dokumentation och 

information om avslutade projekt skulle gå till samt var denna information skulle lagras, gjordes 

även här en systematisk konceptgenerering. Konceptgenereringen som behandlade lagringen av 

dokumentation hade utgångspunkten att göra det lättare för personalen på serviceavdelningen 

att hitta den dokumentation de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Konceptgenereringen 

gick därför ut på att hitta ett bra alternativ för hur viktig information från avslutade projekt ska 

sparas samt var den ska lagras för att göra den mer lättillgänglig för personalen på 

serviceavdelningen. 

Metoden som användes vid konceptgenereringen var en blandning av systematisk och kreativ 

konceptgenerering och baserades på den kravspecifikation som skapats tidigare under projektet. 

Kraven och önskemålen från kravspecifikationen delades då upp i mindre delproblem. 

 

2.4.2 Brainwriting 
I den skapande fasen av projektet skulle det utvecklas lösningar på de problem som var 

formulerade för uppgiften. Tanken var att komma fram till så många olika lösningsförslag som 

möjligt. För att kunna hitta nya lösningar på problemformuleringarna i projektet behövdes det 

kreativa processer. Att endast analysera befintlig information räckte inte för att upptäcka nya 

lösningar [7]. 

Brainwriting är en kreativ metod som vanligtvis utförs i grupp där en person leder övningen, men 

som även kan utföras individuellt. I detta projekt användes brainwriting för att hitta så många 

idéer som möjligt under en begränsad tid. Tanken är att inga idéer ska bedömas eller kritiseras 

under tiden brainwritingen utförs då detta kan hämma kreativiteten [3-4]. 

Metoden har som utgångspunkt att varje person i gruppen sitter själv och noterar sina idéer på 

ett papper [3]. Brainwriting kan med fördel även göras individuellt, vilket gjordes i detta projekt, 

då idéerna ändå inte är tänkta att diskuteras mellan deltagarna i gruppen. Kvantitet går före 

kvalitet i denna metod och ovanliga idéer uppmuntras. Tanken är också att det ska gå att 

kombinera flera av de idéer som kommer fram, med varandra [3-4].  

Anledningen till att brainwritingen i detta projekt utförts med enbart en person var för att 

problemformuleringarna var så specifika. Det ansågs inte vara försvarbart rent tidsmässigt att 

involvera fler personer då det i detta fall hade tagit lång tid att förklara vad som skulle göras. 

Brainwriting användes vid samtliga konceptgenereringar i projektet efter att samtliga delproblem 

för var och en av de olika problemformuleringarna var identifierade. Problemformuleringen för de 

olika delarna skrevs först ned på ett papper, de olika delproblemen delades in var för sig och sedan 

antecknades så många lösningsförslag som möjligt på varje delproblem.  
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2.4.3 Mindmapping 
Mindmapping är en visuell metod som var användbar för att identifiera olika lösningar för ett givet 

tema och för att strukturera och systematisera tankar kring ett tema [7, 14]. Metoden gick ut på 

att skapa en visuell bild av ett problem för att lättare se en helhet och för att kunna urskilja de 

viktigaste frågorna [14]. Mindmapping kännetecknas av att temat utgår från mitten av ett papper 

och sedan utvecklas utåt sidorna [15]. 

Frågeställningen som skulle lösas skrevs ned i mitten av ett stort papper, därefter skrevs eller 

ritades alla lösningsförslag som kom fram under mindmappingen runt omkring frågeställningen. 

För att förtydliga resultatet ringades de olika lösningsförslagen in var för sig och skrevs dessutom 

i olika färger. Det drogs även linjer mellan de förslag som hörde ihop med varandra för att göra 

det ännu tydligare. När det ansågs vara nog med idéer nedtecknade på pappret kunde varje 

lösningsförslag utvärderas var för sig, viktas mot varandra och kombineras [15]. En schematisk bild 

av en mindmap kan ses i figur 4. 

 

Figur 4 – Schematisk bild av en mindmap 

Mindmappingen användes under projektet för att komma fram till lösningsförslag på problemet 

med hur överlämningsformuläret skulle utformas. Genom att ha delat in huvudproblemet i mindre 

delproblem i den systematiska delen av konceptgenereringen, var det lättare att finna lösningar 

som dels var en lösning på de mindre delproblemen men som också kunde kombineras med 

varandra för att lösa huvudproblemet.  

 

2.4.4 Speedstorming 
Speedstorming användes i detta projekt för att få fram olika lösningsförslag på hur 

implementeringen av de nya rutinerna skulle göras på bästa sätt. Speedstorming är en variant av 

brainstorming som är inspirerad av speed-dating. Den utfördes på initiativ av Monica Jakobsson, 

som var handledare för projektet, med åtta studenter från Karlstads universitet som hade varsin 

frågeställning som de ville ha hjälp att lösa. Frågeställningen som hörde till detta projekt var hur 

nya rutiner kan implementeras på ett företag. Anledningen till att denna frågeställning valdes för 

speedstormingen var att den var lätt att beskriva för de andra i gruppen, som inte hade några 
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bakgrundskunskaper inom projektets olika problemformuleringar. Det ansågs även vara bra att få 

flera olika personers tankar och idéer om hur ett implementeringsarbete kan utföras på ett bra 

sätt. 

Deltagarna fick arbeta tillsammans i par med att komma på lösningar på en frågeställning under 

cirka tre minuter. De lösningar som kom fram skrevs ned på ett stort papper som låg på bordet 

mellan de två deltagarna som arbetade tillsammans. När tiden var ute roterade samtliga 

medverkande så de fick en ny frågeställning och en ny person att arbeta med. Fördelen med detta 

var att deltagarna tvingades arbeta snabbt på grund av tidspressen, vilket gjorde att alla fick lov 

att agera och komma med förslag snabbt. Samtidigt fick alla deltagare en chans att komma till tals 

då alla arbetade i par och inte i större grupper som ofta är fallet vid idégenereringar [7]. 

 

2.5 Konceptval  
Under de olika konceptgenereringarna kom det fram många olika lösningsförslag på de 

problemställningar som formulerats. För att kunna veta vilka av lösningarna som var bäst lämpade 

till detta projekt, analyserades och utvärderades varje lösningsförslag för sig. Detta gjordes för att 

kunna bestämma dess värde eller kvalitet i förhållande till de krav och önskemål som formulerats 

i kravspecifikationen [4]. I detta projekt har dessa analyser och val delvis gjorts tillsammans med 

anställda på företaget för att vara säker på att det valda konceptet möter deras krav samt för att 

se till att de blir nöjda med det slutliga resultatet. 

 

2.5.1 Utvärdering 
För att kunna utvärdera de lösningsförslag som kom fram under konceptgenereringen samt 

eventuellt eliminera de lösningar som inte uppfyllde kraven för uppgiften, utfördes ett antal olika 

eliminerings- och viktningsmetoder. 

Eftersom projektet hade flera olika problemformuleringar, utfördes utvärderingarna och valet av 

den slutgiltiga lösningen på de olika delarna var för sig. Olika metoder lämpade sig olika bra på de 

olika problemformuleringarna, därför har samtliga utvärderings- och elimineringsmetoder delats 

upp mellan de olika problemformuleringarna. 

 

2.5.2 Eliminering 
Det första som gjordes för samtliga problemformuleringar var en elimineringsmatris där de 

lösningar som framkommit från konceptgenereringen skrevs in för att analyseras och utvärderas. 

De förslag som inte var genomförbara av olika anledningar eliminerades. Anledningen till att ett 

lösningsförslag eliminerades kunde vara att lösningsförslaget antingen inte ansågs lösa 

huvudproblemet, inte uppfyllde kraven i kravspecifikationen eller inte kunde realiseras [4]. 



   
 

23 
 

I detta projekt användes en elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz [4]. I matrisen gjordes en 

analys av varje enskilt lösningsförslag. De aspekter som togs hänsyn till var om lösningsförslaget 

löste huvudproblemet, uppfyllde alla krav, var realiserbart, var inom kostnadsramen, var säkert, 

passade företaget samt om tillräcklig information fanns. Därefter togs ett beslut om 

lösningsalternativet kunde gå vidare till nästa utvärderingsomgång, vilket markerades med ett (+). 

Om det skulle elimineras markerades det istället med ett (-). Lösningsalternativet kunde också 

markeras med ett (?) som betydde att mer information krävdes för att kunna ta ett beslut [4].  

I den första versionen av elimineringsmatriserna var det fortfarande flera av lösningsförslagen som 

markerats med ett (?) och därmed saknade tillräcklig information för att det skulle kunna tas ett 

avgörande beslut. Därför genomfördes ytterligare informationssökningar för att kunna 

komplettera matriserna och göra slutgiltiga bedömningar på vilka lösningsförslag som skulle gå 

vidare i processen alternativt elimineras. 

 

2.5.3 Viktning 
För att hitta fördelar respektive svagheter med de olika lösningsförslagen och för att kunna vikta 

de lösningsförslag som gick vidare från elimineringsmatrisen mot varandra, gjordes en 

viktningsmatris enligt metoden PNI. PNI står för positivt, negativt, intressant [3]. Metoden innebar 

att de olika lösningarnas fördelar och nackdelar listades samt att intressanta delar av lösningarna 

antecknades för att sedan kunna arbetas vidare med. När samtliga lösningar hade viktats kunde 

vissa av lösningarna elimineras och vissa kunde väljas ut, alternativt kombineras med andra 

lösningar. Det uppstod även frågor kring vissa av lösningsförslagen som innebar att mer 

information behövdes för att kunna ta ett slutgiltigt beslut [3]. 

 

2.5.4 Uppdragsgivarens synpunkter 
Eftersom uppdragsgivarens åsikter av det slutliga valet var av stor vikt, utfördes en utvärdering 

tillsammans med uppdragsgivaren. Medarbetare på företaget fick vara med och ha åsikter och 

synpunkter om vilket av de framtagna lösningsförslagen som de tyckte var bäst. De fick även ge 

kommentarer på samtliga förslag om varför de var bra respektive dåliga. 

De anställdas åsikter jämfördes sedan med de resultat som framkommit under de utvärderings-

metoder som utförts i projektet. Detta för att se om det var nödvändigt att omvärdera några av 

de val som gjorts. Det gav också ett bra underlag för att ta ett slutgiltigt beslut på vilket 

lösningsförslag som skulle väljas för vidare utveckling och test. 
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2.5.5 Slutgiltigt val 
En kombination av de bästa lösningsförslagen för de olika problemformuleringarna utgjorde det 

slutgiltiga koncept som sedan blev resultatet för projektet. Många av lösningsförslagen från de 

olika konceptgenereringarna kunde kombineras med lösningsförslag från de andra koncept-

genereringarna. Detta medförde att lösningsförslagen för de olika problemformuleringarna 

påverkade varandra. Det slutgiltiga konceptvalet blev därmed en samlad lösning på samtliga 

problemformuleringar. Det slutgiltiga valet av koncept tog hänsyn till både uppdragsgivarens 

synpunkter och resultaten från de tidigare utvärderingsmetoderna. 

Det valda konceptet presenterades och diskuterades med handledare och uppdragsgivare för att 

få ett godkännande innan det testades och vidareutvecklades. 

 

2.6 Test 
I ett tjänstedesignprojekt arbetas det ofta utifrån ett iterativt arbetssätt, där idéer testas, görs om 

och testas igen för att hitta en så bra lösning på problemet som möjligt [2]. Detta gjordes även i 

detta projekt för att det från början var svårt att veta vilken lösning som var den bästa. En viss 

iteration var nödvändig och planerades också in från början i projektet [8]. 

De slutgiltiga lösningsförslagen som efter eliminering, viktning och utvärdering ansågs vara bäst, 

sammanfogades till ett gemensamt koncept som testades, för att se om det fungerade i praktiken. 

Syftet med att testa den föreslagna överlämningsprocessen var för att hitta brister som eventuellt 

behövde justeras innan en slutgiltig version valdes [2]. För att få ett så pålitligt test som möjligt 

användes ett riktigt projekt vid testningen, som lämnades över från en av projektledarna på 

företaget till servicekoordinatorn på serviceavdelningen. Testpersonerna fick gå igenom samtliga 

steg som beskrevs i den framtagna överlämningsprocessen samt ta hänsyn till de nya riktlinjer som 

satts upp. 

Efter överlämningen var genomförd gjordes en muntlig utvärdering på hur testpersonerna tyckte 

att det nya arbetssättet för överlämningen fungerade samt om det var något som saknades eller 

behövdes ändras. Samtliga kommentarer och åsikter antecknades och informationen användes 

sedan till att förbättra de delar som inte fungerade tillfredställande samt för att slutanpassa det 

slutgiltiga konceptet.  

  



   
 

25 
 

2.7 Implementering 
Implementeringsfasen är den del av ett projekt där resultatet ska användas av utomstående 

personer, i detta fall personalen på företaget, för första gången. Även om det är en av de sista 

delarna i ett projekt kan det ändå anses som starten för en produkt eller en tjänst då det är först i 

denna del av projektet det faktiska användandet börjar. Det är också i denna fas som det blir tydligt 

om resultatet av projektet fungerar i verkligheten för personer utanför testgruppen och om det 

kommer att användas eller inte [16]. 

För att göra implementeringen lättare är det viktigt att ha bra kommunikation med de som ska 

använda den framtagna produkten eller tjänsten. Det är bra att låta så många som möjligt vara 

med från början och ha åsikter om vad de tycker fungerar bra respektive dåligt [2, 16]. I detta 

projekt har personal från de olika avdelningarna på företaget hela tiden fått vara med i 

utvecklingsprocessen av de olika lösningsförslagen samt ha åsikter om utvecklingen och resultatet 

av projektet. 

Det har också varit fördelaktigt att den nya rutinen som tagits fram kunde testas av ett antal 

utvalda personer innan den presenterades för samtliga medarbetare. Det som inte fungerade på 

ett bra sätt, upptäcktes då i tid och hann åtgärdas innan samtliga personer på företaget skulle 

uppdatera sina rutiner. Även eventuella motsättningar till den nya rutinen kunde fångas upp, 

vilket gjorde det lättare att förbereda resten av personalen på vad som kommer att ske [16].  

Förändringar kan upplevas olika av olika människor. Förändringar kan exempelvis värderas som 

positiva, irrelevanta eller påfrestande beroende på omständigheterna. Positiva förändringar är det 

som eftersträvas och uppfattas som nyttiga. Irrelevanta förändringar uppfattas som att de varken 

medför positiva eller negativa konsekvenser, vilka då kan anses vara onödiga. Påfrestande 

förändringar kan uppfattas innebära utmaningar vilket kan behöva handlingsstrategier som 

hanterar detta och samtidigt kan vända de förväntade utmaningarna till något positivt [17]. 

Motivationen är en central faktor i ett positivt och bra förändringsarbete. Om de anställda är 

motiverade och känner ett behov av en förändring underlättas hela processen [17]. Personalen på 

Emerson Process Management AB har redan från början förmedlat att de inte tycker att rutinerna 

för projektöverlämningar fungerar på ett bra sätt. Det ger en motivation från deras sida att vilja 

ändra på hur rutinerna ser ut i dagsläget. Förändringsvilja hänger ihop med faktorer som 

delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information [17]. Försök till att förändringsviljan 

hos de anställda ska stärkas ännu mer har gjorts genom att de anställda har fått möjlighet till 

inflytande och fått vara delaktiga i förändringsprocessen. Det är, som tidigare nämnts, alltid en 

fördel om involverade personer får vara med och planera förändringsarbetet [17]. Genom att de 

har fått formulera problemen de upplever själva samt fått komma med förslag till förändringar 

och åtgärder, har de anställda på företaget kunnat vara delaktiga genom hela processen.  

Om det blir en stor förändring från det nuvarande arbetssättet kan det krävas en utbildning där 

de anställda får lära sig hur den nya överlämningsprocessen fungerar [2]. Det gjordes därför en 

undersökning på om det krävdes någon riktlinje för hur de nya rutinerna skulle implementeras i 

företaget. Även en behovsanalys av eventuell utbildning av personal utfördes för att se om det 
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fanns behov för en utbildning i samband med implementeringen. Anledningen till detta var att det 

ansågs viktigt att samtliga medarbetare snabbt lärde sig de nya rutinerna på ett bra sätt för att få 

igenom en förändring. 

För att kunna avgöra om en utbildning var nödvändig användes en matris som var en variant av 

en PICK-chart. En PICK-chart är ett diagram utformat som en kvadrat med fyra olika fält. I en 

klassisk PICK-chart är PICK en förkortning av Possible, Implement, Challenge och Kill [18]. Den kan 

användas för att på ett strukturerat sätt få en grafisk överblick på hur olika förslag står sig i 

förhållande till varandra eller för att prioritera olika förslag och jämföra de mot varandra [13, 18].  

För att göra denna matris mer aktuell för detta projekt modifierades den genom att göra en 

enklare beslutsmatris där det togs hänsyn till implementeringens storlek och komplexitet. 

Eftersom det i detta fall endast var aktuellt med två olika utfall, antingen att det behövs utbildning 

eller att det inte behövs utbildning, så byttes fälten i matrisen ut mot dessa två alternativ. På 

axlarna i matrisen sattes kriterierna komplexitet och storlek. Detta för att värdera hur omfattande 

respektive komplexa de nya rutinerna och det nya arbetssättet skulle bli. Det slutgiltiga resultatet 

värderades utifrån de två kriterier som nämnts för att se i vilken del av matrisen som resultatet 

skulle placeras. 

Behovsanalysen utgick från vilken typ av förändringar i rutinerna som skulle behöva göras för att 

kunna applicera det nya förslaget på en uppdaterad överlämningsprocess. Även storleken på 

ändringarna innefattades i bedömningen.  
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3. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från samtliga metoder och tillvägagångssätt som beskrivits i 

metodkapitlet. 

 

3.1 Projektplanering 
Projektplanen, som kan ses i sin helhet i bilaga 1, har använts som en utgångspunkt för projektet. 

Tidsplaneringen i projektplanen har använts för att kontinuerligt stämma av arbetet och på så sätt 

kunnat undvika att någon del inte hanns med. En noggrann planering av vilka delmoment som 

ingick i projektet gjordes med hjälp av en WBS, som kan ses i bilaga 2. Dessa delmoment bestod 

bland annat av olika metoder, milstolpar och grindhål. Denna WBS uppdaterades med fler 

moment under projektets gång, men huvudstrukturen har varit densamma under hela projektet 

vilket har underlättat att strukturera upp arbetet.  

Gantt-schemat har följts under hela projektet och har hjälpt till att hålla tidsplaneringen. Gantt-

schemat har uppdaterats flera gånger under projektets gång eftersom det var svårt att veta från 

början hur lång tid varje delmoment i projektet skulle ta. Dessa uppdateringar gjordes för att få 

en mer noggrann uppfattning om hur mycket tid som kunde läggas på varje del av projektet för 

att undvika tidsbrist i slutet. Det slutgiltiga Gantt-schemat kan ses i figur 5. En större version av 

Gantt-schemat finns även i bilaga 3. 

 

Figur 5 – Gantt-schema 

Det största riskmomentet i detta projekt var, enligt miniriskmetoden som kan ses i projektplanen 

i bilaga 1, att idégenereringarna inte skulle ge några tillfredställande lösningar. Detta kunde 

undvikas genom att göra en noggrann informationssamling innan genereringen av koncept 

påbörjades samt att ha kontinuerliga avstämningar med medarbetarna på företaget. 

I projektplanen i bilaga 1 finns det även en mer omfattande förklaring på  vilka moment som ingick 

i var och en av de fyra faserna; planering, förstudie, genomförande och avslutande som projektet 

var indelat i. 
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3.2 Förstudie 
I detta avsnitt av rapporten har den information som samlades in under förstudiefasen av 

projektet sammanställts. Förstudiefasen bestod av informationsinsamlingar samt intervjuer med 

personal från olika avdelningar på företaget.  

 

3.2.1 Informationsinsamling 
Informationen som framkom under förstudien har delats upp i två underrubriker för att göra det 

lättare att särskilja de olika problemformuleringarna som fanns i början av projektet.   

Informationsinsamling för överlämning av projekt 

Under informationsinsamlingen framkom det att problemet med projektöverlämningen hade två 

olika problemformuleringar att ta ställning till. 

Den ena problemformuleringen var att projektöverlämningarna skulle kunna dokumenteras och 

kvalitetssäkras på något sätt. Det behövdes därmed någon typ av garanti för att 

projektöverlämningen hade genomförts samt att all viktig information för projektet hade 

förmedlats vidare. Tanken var att det behövde utformas någon typ av dokument som skulle 

fungera som en checklista på samtliga moment som skulle ingå i en projektöverlämning och som 

sedan kunde signeras av de som var ansvariga. 

Det framkom efter vidare informationsinsamling att det redan fanns ett formulär som var 

utformat av Emerson själva och som samtliga Emersonkontor i hela företaget skulle använda vid 

överlämningar av projekt. Det visade sig dock att det slarvades med användningen av detta 

formulär och att det sällan används i sin helhet. Dessutom saknar formuläret viktig information 

som serviceavdelningen skulle behöva ha tillgång till. Därför togs beslutet att det skulle arbetas 

vidare med att utveckla formuläret och eventuellt lägga till de punkter som saknades i dagsläget. 

Det befintliga formuläret kan ses i bilaga 4. 

Den andra problemformuleringen handlade om själva överlämningsprocessen mellan projekt-

avdelningen och serviceavdelningen. Hur den skulle kunna göras enhetlig samt vilka verktyg som 

behövdes till detta. Under informationsinsamlingen framkom det att det även här fanns 

information om vilka rutiner som gällde vid en projektöverlämning, som låg tillgänglig på 

företagets intranät. Mallen vad dock svår att hitta och används därför inte av personalen. Den var 

dessutom väldigt generell för att kunna användas till alla typer av projektöverlämningar inom 

företaget. Den saknade nödvändig information om detaljer och moment som skulle ingå vid den 

typ av projektöverlämningar som detta projekt behandlar. Denna mall kunde dock användas som 

ett hjälpmedel för att ta fram nya rutiner vid ett senare skede i processen. 
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Informationsinsamling för lagring av dokumentation 

Under informationsinsamlingen framkom det att alla avdelningar inom företaget sparar dokument 

på olika plattformar, som endast några av personalen har behörighet till. Problemet blir därför att 

personalen på de olika avdelningarna inte kommer åt varandras dokument. 

Företaget använder sig av Microsoft SharePoint för att lagra, ordna, dela och få åtkomst till 

information från samtliga Emersonkontor. Detta SharePoint är sedan uppdelat i flera olika typer 

av plattformar som skiljer sig från varandra. Bland annat skiljer sig behörighetskraven för vilka som 

har behörighet att komma åt informationen som finns i de olika delarna av SharePoint. 

Serviceavdelningen sparar sina dokument på en server som alla medarbetare inom Emerson 

Process Management AB har tillgång till. Säljavdelningen sparar sina dokument på företagets 

intranät, som alla som arbetar på Emersonkontor i Norden har tillgång till. Projektledarna 

använder något som heter EDMS (Electronic Document Management System) som endast 

projektledarna på företaget har tillgång till.  

Inför varje projekt skapar säljavdelningen en mappstruktur som läggs på en särskild plats på 

intranätet, med all dokumentation som projektledarna behöver. Denna dokumentation får sedan 

projektledarna ta del av vid överlämningen till projektavdelningen. Vid projektstart upprättar 

projektledarna en egen mappstruktur i EDMS, där samtlig information om projektet samlas under 

tiden som projektet pågår. När sedan överlämningen från projektavdelningen till service-

avdelningen genomförts och projektet avslutats, arkiveras projektet och försvinner från EDMS. 

För att åter få tillgång till informationen i dessa projekt måste EDMS Support kontaktas och 

projektet öppnas då på nytt. Detta gör att servicepersonalen inte har tillgång till denna 

information om projekten varken under tiden projekten pågår eller efter att projekten är 

avslutade. 

Den dokumentation som finns tillgänglig för serviceorganisationen efter projektavslut finns i 

fysiska pärmar, som skapas av projektledarna. Dessa pärmar tar mycket plats och hamnar ofta i 

ett förvaringsutrymme någonstans i företagets lokaler. Detta medför att pärmarna blir svåra att 

lokalisera samt att det även är svårt att hitta den information som söks, då dessa pärmar innehåller 

samtlig information från projekten och inte är sorterade efter någon speciell mall eller struktur. 
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3.2.2 Intervjuer 
Eftersom det i början av projektet utfördes tre olika intervjuer med representanter från tre olika 

avdelningarna inom företaget har den information som framkom under dessa intervjutillfällen 

delats upp i tre underrubriker. Detta för att göra informationen i detta avsnitt mer lättöverskådlig. 

Resultatet i detta avsnitt är en sammanfattning av allt det som sades i de inledande intervjuerna.  

Intervju med serviceavdelningen 

På frågan om vilka problem som medarbetarna på serviceavdelningen upplevde med dagens 

projektöverlämningar, svarade de att överlämningen av projekten var olika varje gång, beroende 

på vem projektledaren var. Projektöverlämningarna kan variera väldigt mycket beroende på vem 

det är som lämnar över projekten. De tyckte även att det var svårt, tidskrävande och ibland 

omöjligt att hitta den information om de avslutade projekten som de behöver för att kunna utföra 

sitt arbete. 

När de bads ge fler exempel på vad som inte fungerade nämnde de att för att kunna utföra service 

på de produkter som levereras till kunderna måste de exempelvis veta vilka garantidatum som 

finns på de olika komponenterna i produkten. Denna information finns dock inte samlad 

någonstans, utan de måste försöka leta fram inköpsordrarna för var och en av komponenterna. 

Inköpsordrarna finns ofta samlade bland övrig information om projekten i de fysiska pärmar som 

lämnats över till serviceavdelningen i samband med projektöverlämningen. Detta tar personalen 

på serviceavdelningen mycket tid och de säger att det ofta inte ens går att hitta informationen de 

söker någonstans i pärmarna eftersom de inte är sorterade på ett enhetligt sätt.  

På frågan om hur dagens projektöverlämningar går till, svarade de att det i dagsläget inte finns 

någon mall eller rutin för hur projektöverlämningar ska genomföras, vilket leder till att dokument 

och information från de avslutade projekten ser olika ut. Viss information fås enbart i pärmar och 

annan information kan även fås digitalt, vilket också var beroende av vilken projektledare som 

lämnade över projektet. Det har även förekommit att olika personer på företaget oavsiktligt har 

gått in och råkat flytta, ändra eller radera viktig information som funnits tillgänglig digitalt. 

På frågan om vad de saknar med dagens projektöverlämningar svarade medarbetarna på 

serviceavdelningen att de önskade en enhetlig lagring där samtlig information om projekten är 

lagrat digitalt och lätt kan hittas efter avslutat projekt. Det uttrycktes även önskemål om att viss 

specifik information skulle vara lätt att söka på samt att vem som helst inte skulle kunna ändra i 

filerna efter att de var sparade.  

Intervju med projektavdelningen 

När det frågades om hur de tyckte projektöverlämningarna till serviceavdelningen fungerade i 

dagsläget var projektledarna eniga om att projektöverlämningarna inte fungerade särskilt bra. De 

nämnde många saker de ansåg behövde förbättras. Bland annat önskade de olika typer av 

överlämningar beroende på om det var ett litet, medel eller stort projekt som skulle lämnas över. 

Projektavdelningen arbetar redan med olika modeller beroende på hur stort projektet är, men på 

serviceavdelningen finns inga sådana uppdelningar utan där behandlas alla projekt likadant. 
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På frågan om hur de strukturerar dokumentation och information för olika projekt besvarade de 

att de använde sig av olika mappstrukturer för att hålla ordning på samtlig information. Dessa 

mappstrukturer är dock inte enhetliga, utan varje projektledare gör en egen struktur som är 

anpassad till just det aktuella projektet.  

Eftersom personalen på serviceavdelningen nämnt i sin intervju att de inte kunde hitta den 

information som de behövde i de pärmar som lämnades över, frågades det om all information om 

projekten alltid fanns med vid överlämningen. Projektledarna menade att den information som 

serviceavdelningen behöver för att utföra sitt arbete finns i de pärmar som överlämnas vid 

projektöverlämningen. De uttryckte dock en viss frustration över att dessa pärmar tar lång tid att 

sätta ihop och ofta hamnar i något lagringsutrymme där de är svåra att hitta. 

På frågan om det var möjligt för serviceorganisationen att få tillgång till information om projekten 

i digital form, svarade de att samtliga dokument även kan hittas i digital form efter överlämningen, 

då i EDMS. Problemet idag är att det är svårt och omständligt att efter projektavslut ta fram 

information om projekten, som då behöver öppnas på nytt. 

Intervju med säljavdelningen 

Under intervjun med en medarbetare från säljavdelningen framkom det att det under några 

månaders tid hade arbetats med att uppdatera rutinerna för överlämningarna som skedde från 

säljavdelningen. Det hade även utvecklats en manual som tydliggjorde tillvägagångssättet för hur 

en överlämning borde gå till, enligt säljavdelningen. Tillvägagångsättet hade testats på flera 

överlämningar för att kunna utvärdera hur den nya rutinen fungerade samt göra vissa ändringar 

för att försäkra sig om att den fungerade så bra som möjligt. 

Det ställdes frågor som hade uppkommit under projektets gång angående hur vissa rutiner såg ut 

och medarbetaren fick även ha synpunkter på några av de idéer som hade framkommit under 

arbetet med detta projekt. Det visade sig att det fortfarande inte fanns en helhetslösning på 

problematiken med lagringen av dokument och det gjordes ett gemensamt beslut att resultat från 

detta projekt skulle redovisas till säljavdelningen för att se om det gick att använda samma struktur 

genom hela processen. 

En annan frågeställning som uppstått under förstudien var hur serviceavdelningen skulle få 

tillgång till dokumentation från överlämningen mellan säljavdelningen och projektavdelningen. 

Svaret på det blev att serviceavdelningen redan hade tillgång till den del av intranätet där 

säljavdelningen sparade sina dokument, men att personalen på serviceavdelningen inte visste om 

detta.  
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3.3 Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av kravspecifikationen samt den Service Blueprint som 

utfördes på företaget.  

 

3.3.1 Kravspecifikation 
Samtliga kriterier som ingick i kravspecifikationen har sorterats efter om det anses vara ett krav 

(K) eller ett önskemål (Ö). Kriterierna har sedan viktats med skalan 1-5 beroende på hur viktigt det 

är att de uppfylls, där 5 betyder att det mycket viktigt och 1 betyder att det är mindre viktigt. De 

kriterier som sorterats som krav har samtliga fått viktningen 5 eftersom de måste vara uppfyllda 

medan viktningen på de olika önskemålen kan variera. 

För att göra kravspecifikationen tydligare nämns de kraven som har med projektöverlämningen 

att göra med ett ID# som börjar på Ö och de kraven som har med lagringen av information att göra 

benämns med ett ID# som börjar på L. Kravspecifikationen i sin helhet kan ses i tabell 1 nedan. 

Tabell 1 – Kravspecifikation 

ID# Kriterier 
Krav (K) / 

Önskemål (Ö) 
Viktning 

1-5 

Ö1 Överlämningarna ska vara enhetliga K 5 

Ö2 Överlämningen ska vara enkel och inte för komplicerad Ö 4 

Ö3 Överlämningen ska gå igenom vissa bestämda steg K 5 

Ö4 Överlämningen ska innehålla viss bestämd information K 5 

Ö5 Överlämningen ska kunna dokumenteras K 5 

Ö6 Resultatet av överlämningen ska vara tillgänglig i efterhand K 5 

Ö7 Serviceavdelningen ska vara mer delaktig i överlämningen mellan 
säljavdelningen och projektavdelningen 

Ö 2 

Ö8 Det ska finnas information att tillgå om hur en överlämning ska gå till K 5 

L1 Lagringen ska vara enhetlig för samtliga överlämnade projekt K 5 

L2 Lagringen ska vara digital K 5 

L3 Informationen som lagrats ska inte gå att flytta, ändra eller radera av vem 
som helst 

Ö 4 

L4 Informationen som lagrats ska kunna kompletteras med ny information K 5 

L5 Informationen ska vara lätt att hitta i efterhand K 5 

L6 Informationen ska sparas på en plattform som redan finns inom företaget K 5 

L7 Informationen ska kunna sorteras på ett sätt så det är lätt att söka efter 
specifik information 

Ö 4 

L8 Delar av informationen ska kunna delas med andra, exempelvis kunder Ö 4 
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3.3.2 Service Blueprint 
Det gjordes en anpassad version av en Service Blueprint för att få en klarare bild av hur hela 

processen vid genomförandet av ett projekt såg ut från kundens perspektiv. Resultatet av denna 

Service Blueprint kan ses i figur 6 nedan. De svarta lodräta pilarna i figuren visar hur interaktionen 

mellan kunden och företaget ser ut och visar vilken bekräftelse som kunder får vid interaktion med 

företaget. 

 

Figur 6 – Service Blueprint 

Själva processen samt vilka personer som är ansvariga kan variera beroende på vilken typ av 

projekt det handlar om. I detta examensarbete har det gjorts en väldigt generell Service Blueprint, 

där endast de mest förekommande delmomenten och dokumenten finns med. Den innehåller de 

dokument som kunden skickar till företaget samt de dokument som företaget skickar till kunden. 

Dessa interaktioner symboliseras av de två översta raderna i figur 6. Även vilken medarbetare på 

företaget som är ansvarig för varje del i processen samt vilken avdelning medarbetaren arbetar 

har inkluderats och kan ses lodrätt under varje interaktion på de två nedersta raderna i figur 6. 

Det som kom fram vid utförandet av denna Service Blueprint var att kunden troligtvis inte märker 

av att informationen till serviceavdelningen är bristfällig. De flesta kunder köper ett supportavtal 

av företaget som gäller i ett antal år efter att produkten levererats. Detta serviceavtal kan se olika 

ut beroende på vilken typ av produkt som levererats. Ofta ingår det uppdateringar, service om 

något går sönder samt underhåll av systemet ett par gånger per år för att se så allt fungerar som 

det ska. 

Problemet som upptäcktes med detta system var att de flesta levererade produkter innehåller 

många olika komponenter, som ofta köps in av externa återförsäljare och har därmed olika 

garantidatum. Vissa av garantidatumen kan redan ha gått ut när produkten levereras till kunden, 

beroende på i vilket skede av projektet den köptes in och hur omfattande projektet är. Om en 

komponent skulle går sönder och serviceavdelningen skickar ut en servicetekniker för att serva 

produkten de levererat, måste de veta om de fortfarande har garanti på den komponent som gått 

sönder eller inte. Om det finns en gällande garanti på den inköpta komponenten kan Emerson 
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fakturera återförsäljaren för den. Om de inte har det, eller om de inte hittar information om just 

denna komponent får Emerson själva stå för kostnaden. 

För kunden gör detta ingen skillnad, de får fortfarande service på sin produkt och de trasiga 

komponenterna blir utbytta. Det spelar egentligen ingen roll för kunden om komponentens 

garantidatum har gått ut eller inte, då de har ett garantiavtal med Emerson där all service ingår. 

Eftersom serviceavdelningen ibland inte kan hitta den information de behöver, vet de därmed inte 

vilka komponenter som har en gällande garanti och vilka som inte har det. Detta medför att 

Emerson ibland tvingas stå för kostnader för komponenter som de egentligen har garanti på, men 

som serviceavdelningen inte hittar information om. Kunden blir nöjd, men Emerson förlorar 

pengar. 

Det kan även vara så att serviceavdelningen inte hittar vissa ritningsunderlag och annan 

information om den levererade produkten som de behöver för att utföra service. Denna 

information går emellertid att tillgå genom att kontakta EDMS supporten och öppna projekt som 

ligger arkiverade. Detta tar tid och resurser för Emerson att göra, men kunden märker inte av det 

eftersom det sker internt på företaget.  

Sammanfattningen av denna Service Blueprint blev att från kundens perspektiv fungerar 

processen relativt bra, medan det internt finns mycket som kan förbättras för att göra arbetet mer 

effektivt och minska på onödiga utgifter. 

 

3.4 Konceptgenerering 
För att komma fram till en lösning på hur projektöverlämningarna mellan projektledarna och 

serviceavdelningen ska bli bättre, gjordes flera olika konceptgenereringar. Det första som gjordes 

var att se på formuläret som var tänkt att användas vid överlämningen. Därefter gjordes en 

konceptgenerering om hur själva överlämningsprocessen kan gå till och vilka verktyg som behövs 

till detta. I den sista delen av konceptgenereringen behandlades olika lösningsförslag på hur 

lagringen av dokumentation skulle kunna gå till samt hur de nya rutinerna skulle kunna 

implementeras. Resultatet av samtliga konceptgenereringar sammanfattades i avsnitten som 

följer nedan. 

 

3.4.1 Överlämningsformulär 
Innan konceptgenereringen för överlämningsformuläret inleddes delades problemformuleringen 

in i mindre delproblem, dessa delproblem kan ses i listan nedan. 

1. Formuläret ska kunna skrivas ut 

2. Det ska vara tydligt att varje punkt i formuläret har behandlats 

3. Det ska kunna läggas till fritext till vissa av punkterna i formuläret 

4. Det ska kunna bifogas dokument på vissa av punkterna i formuläret 

5. Garantidatum på samtliga komponenter ska vara tillgängliga 
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För att generera lösningsförslag på dessa delproblem användes metoden mindmapping. 

Resultatet av mindmappingen kan ses i figur 7. Samtliga lösningsförslag har numrerats för att göra 

figuren mer lättöverskådlig. Vilka lösningsförslag som hör ihop med de olika siffrorna i 

mindmappen kan utläsas i tabell 2 på nästa sida. 

 

 

Figur 7 – Mindmap för överlämningsformulär 
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Samtliga lösningsförslag som kom fram under mindmappingen sammanställdes, sorterades och 

kan ses i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 – Lösningsförslag för överlämningsformulär 

Nr Funktion Lösningar 

1 Formuläret ska kunna skrivas ut 1.1 Använd befintligt format (Microsoft Excel) 
1.2 Spara formuläret till ett annat format som går att skriva ut 
1.3 Gör ett nytt formulär i valfritt format 
 

2 Det ska vara tydligt att varje 
punkt i formuläret har behandlats 

2.1 Använd befintligt format med en kryssruta för OK och en 
kolumn för N.A (Not Applicable) på varje punkt 
2.2 Ha en alternativ kryssruta till OK ifall punkten inte är aktuell för 
projektet 
 

3 Det ska kunna läggas till fritext till 
vissa av punkterna i formuläret 

3.1 Skriv fritext i formuläret 
3.1.1 Addera en extra flik i dokumentet 
3.1.2 Skriv texten i den befintliga kolumnen ”Remark” i formuläret 
3.1.3 Markera på något sätt i formuläret och skriv texten i ”Notes”-
rutan på nästa sida av formuläret 
 
3.2 Ha ett separat dokument som bifogas till formuläret 
3.2.1 Notera i formuläret var dokumentet är sparat 
3.2.2 Ha en kod för var dokumentet finns 
3.2.3 Ha en länk i formuläret som går till dokumentet 
3.2.4 Skriv texten i ett externt dokument som bifogas 
3.2.5 Spara dokumentet på samma ställe som formuläret 
 

4 Det ska kunna bifogas dokument 
på vissa av punkterna i 
formuläret 

4.1 Notera i formuläret var dokumenten är sparade 
4.2 Ha en kod för var dokumentet finns 
4.3 Ha en länk i formuläret som går till dokumentet 
4.4 Spara dokumentet på samma ställe som formuläret 
4.5 Gör en speciell mapp för samtliga bilagor 
4.6 All information läggs in i formuläret 
4.7 Dokumenten bifogas inte till formuläret, utan finns istället 
samlade bland övriga dokument 
 

5 Garantidatum på samtliga 
komponenter ska vara tillgängliga 
 

5.1 Informationen skrivs in i formuläret 
5.2 Följesedlarna för komponenterna bifogas till formuläret 
5.3 Inköpsordern för samtliga komponenter bifogas till formuläret  
5.4 Garantidatumen skrivs in i ett separat dokument som bifogas 
till formuläret 
 
5.5 Garantidatumen skrivs in i stycklistan 
5.5.1 Garantidatumen läggs till som ett eget dokument i stycklistan 
5.5.2 En spalt/kolumn läggs till för garantidatum i stycklistan 
 
5.6 Följesedlarna för komponenterna bifogas inte till formuläret, 
utan finns istället samlade bland övriga dokument från projektet 
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3.4.2 Överlämningsmetod 
Problemformuleringen för överlämningsmetoden delades även den in i delproblem, vilka kan ses 

i listan nedan. Det gjordes sedan en sammanställning av samtliga lösningsförslag som kom fram 

under konceptgenereringen som utfördes med metoden brainwriting, som kan ses i tabell 3. 

1. Överlämningarna ska vara enhetliga 

2. Överlämningen ska vara enkel och inte för komplicerad 

3. Överlämningen ska gå igenom vissa bestämda steg 

4. Överlämningen ska innehålla viss bestämd information 

5. Överlämningen ska kunna dokumenteras 

6. Resultatet av överlämningen ska vara tillgänglig i efterhand 

7. Serviceavdelningen ska få tillgång till information som behandlas i överlämningen mellan 

säljavdelningen och projektavdelningen  

8. Det ska finnas information att tillgå om hur en överlämning ska gå till 

Tabell 3 – Lösningsförslag för överlämningsmetoden 

Nr Funktion Lösningar 

1 Överlämningarna ska vara 
enhetliga 

1.1 Det ska finnas en rutin som alla följer 
1.2 Det ska finnas en manual med samtliga rutiner 

2 Överlämningen ska vara 
enkel & inte för komplicerad 

2.1 Alla överlämningar ser likadana ut, oavsett projekt 
2.2 Överlämningarna går att variera, beroende på projekt 

3 Överlämningen ska gå 
igenom vissa bestämda steg 

3.1 Resultatet av överlämningen ska redovisas på något sätt ex. signeras 
3.2 Använda befintligt överlämningsformulär 
3.3 Göra ett nytt överlämningsformulär 
3.4 Göra en checklista 

4 Överlämningen ska 
innehålla viss bestämd 
information 

4.1 Använda befintligt överlämningsformulär utan ändringar 
4.2 Använda befintligt överlämningsformulär med tillägg 
4.3 Göra ett nytt överlämningsformulär 
4.4 Göra en checklista 

5 Överlämningen ska kunna 
dokumenteras 

5.1 Använda befintligt överlämningsformulär 
5.2 Utforma ett speciellt dokument som kan signeras som ser likadant 
ut för samtliga projekt 
5.3 Utforma flera olika dokument som används vid olika typer av projekt 
och som kan signeras 

6 Resultatet av överlämningen 
ska vara tillgänglig i 
efterhand 

6.1 Dokument från överlämningen sparas i EDMS i den projektmapp 
som projektledarna skapat för projektet 
6.2 Dokument från överlämningen sparas i en separat mapp på 
intranätet som serviceavdelningen har tillgång till 
6.3 Dokumenten från överlämningen sparas på den server som 
serviceavdelningen använder 

7 Serviceavdelningen ska få 
tillgång till information som 
behandlas i överlämningen 
mellan sälj- och 
projektavdelningen 

7.1 Gemensamma möten där både sälj-, projekt- och service-
avdelningen är med 
7.2 Service är med på överlämningen mellan sälj- och 
projektavdelningen 
7.3 Dokument från överlämningen sparas så de är tillgängliga för 
serviceavdelningen efter överlämningen 

8 Det ska finnas information 
att tillgå om hur en 
överlämning ska gå till 

8.1 Använda befintliga riktlinjer för vad som ska ingå vid överlämningar 
8.2 Manual i form av ett elektroniskt dokument 
8.3 Manual som görs i form av en presentation i Microsoft PowerPoint 
8.4 En video som visar hur en överlämning ska gå till 
8.5 Fysiskt informationsblad 
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3.4.3 Lagring av dokumentation 
Konceptgenereringen för hur lagringen av dokument skulle se ut, delades även den in i 

delproblem, som kan ses i listan nedan. 

1. Lagringen ska vara enhetlig för samtliga överlämnade projekt 

2. Lagringen ska vara digital 

3. Informationen som lagrats ska inte gå att flytta, ändra eller radera av vem som helst 

4. Informationen som lagras ska kunna kompletteras med ny information 

5. Informationen ska vara lätt att hitta i efterhand 

6. Informationen ska sparas på en plattform som redan finns inom företaget 

7. Informationen ska kunna sorteras så det är lätt att söka efter specifik information 

8. Delar av informationen ska kunna delas med andra, t.ex. kunder 

Genom brainwriting kunde många olika lösningsförslag på varje delproblem tas fram. 

Sammanställningen av lösningsförslagen som kom fram under konceptgenereringen kan ses i 

tabell 4 nedan. 

Tabell 4 – Lösningsförslag för lagring av dokumentation 

Nr Funktion Lösningar 

1 Lagringen ska vara enhetlig för 
samtliga överlämnade projekt 

1.1 Samtliga dokument ska sparas likadant 
1.2 Ha en mappstruktur som är samma för alla projektledare 

2 Lagringen ska vara digital 2.1 Alla dokument som redan är digitala läggs i mappar 
2.2 Fysisk dokumentation scannas in 

3 Informationen som lagrats ska inte 
gå att flytta, ändra eller radera av 
vem som helst 

3.1 Dokumenten skrivskyddas 
3.2 Ändringar i dokument sparas automatiskt som ny kopia 
3.3 Behörighet krävs för att ändra i dokument/mappar 

4 Informationen som lagras ska kunna 
kompletteras med ny information 

4.1 Det ska gå att lägga till nya mappar i projektet 
4.2 Ha en speciell mapp som inte är skrivskyddad som det går 
att lägga till info i  
4.3 Vem som helst kan lägga till dokument i projektet 
4.4 Det ska gå att lägga till dokument men mapparna är 
skrivskyddade så inget kan tas bort eller ändras 

5 Informationen ska vara lätt att hitta i 
efterhand 

5.1 Alla projektledare sparar dokument likadant (mappstruktur 
som är samma för alla) 
5.2 Dokument från överlämningen sparas på EDMS i den 
projektmapp som projektledarna skapat för projektet 
5.3 Dokument från överlämningen sparas i en separat mapp på 
intranätet som service har tillgång till 
5.4 Service sparar dokumenten från överlämningen i en egen 
mappstruktur på servern 

6 Informationen ska sparas på en 
plattform som redan finns inom 
företaget 

6.1 Intranät (Sälj) 
6.2 Server (Service) 
6.3 EDMS (Projekt) 
6.4 Ny plattform som ska implementeras i företaget 
6.5 Annan? 

7 Informationen ska kunna sorteras så 
det är lätt att söka efter specifik info. 

7.1 Någon typ av mappstruktur 
7.2 Namnge dokumenten på ett sätt så de är sökbara 

8 Delar av informationen ska kunna 
delas med andra, t.ex. kunder 

8.1 Behörighet delas ut till de som ska ha den 
8.2 Dela vissa av mapparna i ett projekt 
8.3 Dela alla mappar till alla 
8.4 Gör mappar där det som ska delas ut läggs 
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3.5 Konceptval 
I detta avsnitt beskrivs resultaten av de olika metoder som användes för att kunna välja ut de bästa 

lösningsförslagen från konceptgenereringen för var och en av de olika problemformuleringarna. 

De olika problemformuleringarna har delats in under varsin underrubrik där resultatet av 

respektive elimineringar, viktningar samt utvärderingar finns presenterade.  

 

3.5.1 Överlämningsformulär 
I elimineringsmatrisen, som kan ses i tabell 5, har varje lösningsförslag från konceptgenereringen 

skrivits in i form av ett nummer. Dessa nummer kan sedan kopplas till de olika lösningsförslagen, 

som kan ses i tabell 2 i avsnittet 3.4.1 Överlämningsformulär tidigare i rapporten. 

Elimineringsmatrisen uppdaterades flera gånger under projektets gång i samband med att mer 

information införskaffades. Det är den slutgiltiga matrisen som ses i tabell 5 på nästa sida. 

I elimineringsmatrisen var det många av lösningsförslagen som eliminerades på grund av att de 

antingen inte var realiserbara eller att de resulterade i onödigt arbete som inte var försvarbart.  

Efter första elimineringsomgången fanns det fortfarande några lösningsförslag där inte tillräckligt 

med information fanns för att kunna ta ett beslut om lösningsförslaget skulle elimineras eller 

behållas. Bland annat behövdes det mer information om det fanns möjlighet att lägga till text i det 

befintliga formuläret samt i stycklistan, som är en lista på alla komponenter som ingår i ett projekt. 

Genom att prata med några av de anställda på företaget kunde frågorna besvaras och en 

uppdatering av elimineringsmatrisen utföras. 

Samtliga lösningsförslag som gick vidare till nästa utvärderingsomgång innefattade att det 

befintliga formuläret, som kan ses i bilaga 4, skulle användas. Detta för att formuläret var utarbetat 

av Emerson centralt och var tänkt att användas vid samtliga överlämningar. Det bestämdes vidare 

att formuläret skulle användas i sin ursprungliga form då det efter vidare efterforskning framgick 

att den information som behövs behandlas vid en projektöverlämning redan fanns med på det 

befintliga formuläret. Beslutet grundades även på att formuläret laddas ner inför varje 

överlämning och kan därmed emellanåt uppdateras till en nyare version. Detta gjorde att 

lösningsförslagen som inkluderade ändringar i själva formuläret eliminerades.  

I den andra elimineringsomgången bestämdes det att det var nödvändigt att göra vissa tillägg till 

det befintliga formuläret, för att möta de krav som var uppsatta för det slutgiltiga resultatet. Flera 

olika alternativ på hur extra information skulle kunna läggas till fanns fortfarande med för vidare 

utvärdering. Det visade sig dock efter vidare efterforskning och ännu en uppdatering av matrisen 

att det heller inte behövdes några tillägg. Samtlig information som behövs behandlas vid 

projektöverlämningar fanns redan med på det befintliga formuläret. Formuläret kunde dessutom 

anpassas efter vilken typ av projekt som skulle lämnas över.   
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Tabell 5 – Elimineringsmatris för överlämningsformulär 
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Kommentar Beslut 

1.1 + + + + + + + Befintligt format är Microsoft Excel + 

1.2 + -      
Onödigt + det befintliga formuläret måste 
användas 

- 

1.3 + -      Det befintliga formuläret måste användas - 

2.1 + + + + + + + 
Det går att göra en kommentar i kolumnen N.A 
om punken inte är relevant 

+ 

2.2 + + -     Det går inte att ändra i det befintliga formuläret - 

3.1 + + + + + + ? Får all text plats? ? 

3.1.1 + + -     Det går inte att ändra i det befintliga formuläret - 

3.1.2 + + + + + + + 
Kolumnen är väldigt liten och rymmer inte så 
mycket text 

+ 

3.1.3 + + + + + + + 
Hur ska man markera att extra info finns på nästa 
sida? 

+ 

3.2 + + + + + + + Hur ska detta dokument se ut? + 

3.2.1 + + -     Svårt att förklara så alla förstår - 

3.2.2 + + ? + ? -  
Blir för krångligt att utveckla speciella koder  
+ lätt att det blir fel 

- 

3.2.3 + -      En länk fungerar inte om dokumentet skrivs ut - 

3.2.4 + + + + + + + Kan användas i tillägg till det befintliga formuläret + 

3.2.5 + + -     
Det går inte att spara dokumentet på samma 
ställe som formuläret 

- 

4.1 + + -     Svårt att förklara så alla förstår - 

4.2 + + ? + ? -  
Blir för krångligt att utveckla speciella koder  
+ lätt att det blir fel 

- 

4.3 + -      En länk fungerar inte om dokumentet skrivs ut - 

4.4 + + -     
Det går inte att spara dokumentet på samma 
ställe som formuläret 

- 

4.6 + + -     Det får inte plats - 

4.7 + + + + + + + 
Slipper dubbla kopior på information som ändå 
borde finnas i projektmappen 

+ 

5.1 + + -     Får inte plats - 

5.2 + ? + + + + + Garantidatumen står inte alltid på följesedlarna + 

5.3 + + + + + + + 
Kan vara svårt att hitta om det är många 
komponenter 

+ 

5.4 + + + + + + + Vem ska göra det? + 

5.5 + + + + + + + Hur ska det göras? + 

5.5.1 + + + ? + -  Onödigt krångligt - 

5.5.2 + + ? + + + ? Är det möjligt? ? 

5.6 + + + + + + + Görs redan idag + 
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Som lösning på delproblemet att ”det tydligt skulle framgå att samtliga punkter i formuläret hade 

behandlats”, valdes att använda befintligt format även här. Dels för att det inte gick att göra 

ändringar i det befintliga formuläret, men också för att det går att göra en kommentar i kolumnen 

för N.A (Not Applicable) istället för att kryssa i OK, vilket görs om den punkten inte är relevant för 

just det projektet. I figur 8 ses ett utdrag ur det befintliga överlämningsformuläret där kolumnerna 

OK och N.A är markerade med en röd ring. Det ansågs vara tydligt nog att en av dessa kolumner 

var ikryssade för att markera att punkten i fråga var behandlad. 

 

Figur 8 – Utdrag ur överlämningsformuläret 

Delproblemet som behandlade ”att kunna lägga till fritext i formuläret” slutade med att tre 

alternativa lösningsförslag återstod efter elimineringen. Ett alternativ var att texten skulle skrivas 

direkt i formuläret i den befintliga kolumnen ”Remark”, som är markerad med en röd pil i figur 8 

ovan. Frågan som kvarstod var dock om all information skulle få plats, då denna kolumn hade ett 

väldigt begränsat utrymme. Det andra alternativet var att ha ett separat dokument som kunde 

bifogas till formuläret, där eventuell extra information om projektet kunde antecknas. Det som 

ansågs vara negativt med det förslaget var att det då blir ett extra dokument att hålla ordning på, 

vilket inte var önskvärt. Det tredje alternativet var att markera på något sätt i formuläret att det 

fanns extra information att tillgå om en punkt och sedan skriva texten i en ruta som var markerad 

”Notes”, på nästa sida av formuläret. I den tredje elimineringsomgången framkom det att denna 

ruta kunde expanderas och bli större, vilket då gjorde att detta förslag ansågs vara den bästa 

lösningen för problemet.  

Två av lösningsförslagen gick vidare från elimineringsmatrisen för delproblemet som skulle göra 

det möjligt att bifoga dokument på vissa av punkterna i formuläret. Dels att upprätta en speciell 

mapp för samtliga bilagor alternativt att dokumenten inte bifogas till formuläret, utan istället finns 

samlade tillsammans med övriga dokument om projektet. 

Vid vidare efterforskning framkom ännu ett förslag, som var en blandning av de båda nämnda 

förslagen. Istället för att bifoga dokument till själva punkterna i formuläret så skulle istället en 

egen mappstruktur för samtliga dokument för projektöverlämningen utformas. Detta är dock ett 

problem som hamnar under en av de andra frågeställningarna i projektet, som handlar om var 

dokument från överlämnade projekt ska sparas. Det är en aspekt som behandlas i en senare 

konceptutvärdering under avsnittet 3.5.3 Lagring av dokumentation och lämnades därför 

obesvarad i denna del av projektet.  
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På delproblemet som behandlade ”hur garantidatum på samtliga komponenter skulle kunna vara 

tillgängliga för serviceavdelningen”, var det flera olika förslag som gick vidare genom både 

elimineringen och viktningen. 

Antingen kunde samtliga garantidatum skrivas in i stycklistan genom att en kolumn lades till, där 

garantidatumen kunde skrivas in. Det var dock inte helt klarlagt i denna del av projektet om detta 

var möjligt eller inte. Ett annat alternativ var att följesedlarna eller inköpsordrarna för 

komponenterna bifogades till formuläret. Problemet med den lösningen var att alla garantidatum 

inte alltid står på dessa dokument, vilket gör att lösningsförslaget inte löser problemet fullt ut. Det 

sista alternativet var att inte bifoga följesedlar eller inköpsordrar till formuläret, utan att de istället 

fanns samlade bland övriga dokument, vilket görs i dagsläget. Samma problem gäller dock här, alla 

garantidatum går inte att finna och även om de finns tillgängliga är de svåra att hitta. 

För att ytterligare kunna utvärdera de resultat som gick vidare från elimineringen gjordes en 

viktning på samtliga kvarvarande lösningsförslag. Denna viktning kan ses i tabell 6. 

 

Tabell 6 – Viktning för överlämningsformulär 

 Delproblem Nr Lösning Positivt Negativt Intressant 

1 
Formuläret ska 
kunna skrivas ut 

1.1 
 

Använd befintligt 
format 

-Behöver inte 
ändra något 
-Sparar tid 

  

2 

Det ska vara tydligt 
att varje punkt i 
formuläret har 
behandlats 

2.1 

Använd befintligt 
format med en 
kryssruta för OK 
och en kolumn för 
N.A 

-Behöver inte 
ändra något 
-Sparar tid 
 

-Risk för att missa 
en punkt då det 
inte måste kryssas 
i något på varje 
rad 

Det går att göra en 
kommentar i 
kolumnen N.A om 
punkten inte är 
relevant 

3 

Det ska kunna 
läggas till fritext till 
vissa av punkterna i 
formuläret 

3.1 
Skriv fritext i 
formuläret 

  

Kan vissa delar 
skrivas i 
dokumentet och 
vissa bifogas? 

3  
3.1.2  
 

Skriv i den 
befintliga 
kolumnen i 
formuläret 

-All info finns i 
samma dokument 

-Finns risk för att 
all text inte får 
plats 

 

3  3.1.3 

Markera på något 
sätt i formuläret 
och skriv texten i 
”Notes”-rutan på 
nästa sida av 
formuläret 

-Går att skriva 
ganska mycket 
text utan att det 
blir trångt 

-Finns risk för att 
det blir otydligt 
vilken punkt i 
formuläret texten 
hör till 

Hur ska det 
markeras vilken 
punkt texten hör 
till? 

3  3.2 

Ha ett separat 
dokument som 
bifogas till 
formuläret 

-Går att skriva hur 
mycket text som 
helst 

-Blir många 
dokument att 
hålla reda på 

Kan vissa delar 
skrivas i 
dokumentet och 
vissa bifogas? 

4 

Det ska kunna 
bifogas dokument 
på vissa av punkt-
erna i formuläret 

4.5 
Göra en speciell 
mapp för samtliga 
bilagor 

-Lätt att hitta 
efteråt 
-Bra om det är 
stora bilagor 

-Onödigt med en 
extra mapp, kan 
läggas direkt i 
projektmappen? 

Var ska bilagorna 
sparas?  

4  4.7 

Dokumenten 
bifogas inte till 
formuläret, utan 
finns istället 
samlade bland 
övriga dokument 

-Slipper dubbla 
kopior på 
information som 
ändå borde finnas 
i projektmappen 

-Kan vara svårt att 
hitta de dok som 
behövs då det är 
väldigt mycket 
information i 
dessa mappar 

Går det att sortera 
dokumenten på ett 
bra sätt så de blir 
lättare att hitta? 
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5 

Garantidatum på 
samtliga 
komponenter ska 
vara tillgängliga 

5.2 

Följesedlarna för 
komponenterna 
bifogas till 
formuläret 

-Sparar tid för 
projektledarna 
jämfört med att 
anteckna 
garantidatum på 
ett separat ställe 

-Alla 
garantidatum står 
inte med på 
följesedlarna 

Finns det något 
annat dokument 
som följer med 
komponenterna vid 
leverans som kan 
läggas i projekt-
mappen? 

5  5.3 

Inköpsordern för 
samtliga 
komponenter 
bifogas till 
formuläret 

-Sparar tid för 
projektledarna 
jämfört med att 
anteckna 
garantidatum på 
ett separat ställe 

-Bli många olika 
dokument samt 
svårt att hitta om 
det är många 
komponenter 

-Finns alla 
garantidatum med 
på inköpsordern? 

5  5.5.2 

En kolumn läggs 
till för 
garantidatum i 
stycklistan 

-Samtliga 
garantidatum står 
på samma ställe 
-Lätt att hitta 

-Tar tid för 
projektledarna att 
skriva ner 

Går det att ändra i 
stycklistan? Vem 
gör det? 

5  5.6 

Följesedlarna för 
komponenterna 
bifogas inte till 
formuläret, utan 
finns istället 
samlade bland 
övriga dokument 

-Görs redan i 
dagsläget 

-Kan ibland vara 
svårt att hitta de 
garantidatum 
som behövs 

Går det att sortera 
de på ett bättre sätt 
kanske? 

 

3.5.2 Överlämningsmetod 
Processen med att välja lösningsförslag pågick parallellt för samtliga problemformuleringar. Det 

medförde att elimineringen för lösningsförslagen på överlämningsmetoden även påverkades av 

elimineringen för vissa av lösningsförslagen för överlämningsformuläret. Detta eftersom 

problemformuleringarna hade vissa gemensamma lösningsförslag. 

Elimineringsmatrisen uppdaterades under projektets gång, ofta i samband med att ytterligare 

information om både överlämningsformuläret och överlämningsmetoden införskaffades. I 

elimineringsmatrisen har varje lösningsförslag från konceptgenereringen skrivits in och 

utvärderats var för sig. Lösningsförslagen har ersatts av ett nummer för att göra 

elimineringsmatrisen mer lättöverskådlig, vilka nummer som hör till vilket lösningsförslag kan ses 

i tabell 3 i avsnittet 3.4.2 Överlämningsmetod. Elimineringsmatrisen för lösningsförslag gällande 

överlämningsmetoden kan ses i tabell 7 på nästa sida. 

Överlämningsmetoden inkluderar flera olika aspekter, en av dem var att införa en rutin på hur 

samtliga projektöverlämningar skulle utföras för att göra dem mer enhetliga. Frågan som ställdes 

var om samtliga överlämningar skulle se likadana ut oavsett projekt eller om det gick att variera 

överlämningarna beroende på vilken typ av projekt överlämningen behandlade. Projekt kan vara 

olika komplexa och frågan var huruvida rutinerna också behöver vara olika beroende på hur 

komplext projekt som ska överlämnas. 

Slutsatsen blev att samtliga överlämningar skulle utföras på samma sätt, oavsett vilken typ av 

projekt överlämningen gällde. Det beslutet togs med hänsyn till ett av önskemålen i 

kravspecifikationen som var att överlämningarna ska vara enkla och inte för komplicerade. De 

lösningsförslag som inkluderade varierade överlämningar eliminerades eftersom det skulle 

resultera i att det blev onödigt komplicerat och medföra att kravet om enhetlighet inte uppfylldes.  
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Tabell 7 – Elimineringsmatris för överlämningsmetod 
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Kommentar Beslut 

1.1 + + + + + + +  + 

1.2 + + + + + + +  + 

2.1 + + + + + + +  + 

2.2 + -      Onödigt komplicerat med flera olika typer av 
överlämningar - 

3.1 + + + + + + ? Hur ska överlämningen redovisas? ? 

3.2 + + + + + + +  + 

3.3 -       Det bestämdes att det befintliga formuläret skulle 
användas - 

3.4 + + + + + + + Denna checklista kan vara en del av manualen + 

4.1 + + + + + + +  + 

4.2 + + + + + -  Onödigt, behövs inget tillägg - 

4.3 -       Det bestämdes att det befintliga formuläret skulle 
användas - 

4.4 + + + + + + + Denna checklista kan vara en del av manualen + 

5.1 + + + + + + +  + 

5.2 + + + + + -  Onödigt, behövs inget extra dokument - 

5.3 + -      Onödigt komplicerat med flera olika typer av 
dokument - 

6.1 + -      Info som ligger i EDMS försvinner efter projekten är 
avslutade - 

6.2 + + + + + + +  + 

6.3 + + + + + + +  + 

7.1 + + + -    De anställda har inte tid att närvara på samtliga 
möten - 

7.2 + + + -    Onödigt - 

7.3 + + + + + + +  + 

8.1 + -      Det saknas information - 

8.2 + + + + + + +  + 

8.3 + + + + + + +  + 

8.4 + + + + + + +  + 

8.5 + + + + + + +  + 

 

Delfunktionen att ”resultatet av projektöverlämningen skulle kunna redovisas på något sätt” 

skulle kunna lösas genom att signera någon typ av dokument. Ett alternativ som kom fram under 

konceptgenereringen var att använda det befintliga överlämningsformuläret och signera det, 

vilket görs i dagsläget de gånger formuläret faktiskt används. Alternativen som innebar att utforma 

ett nytt formulär alternativt en separat checklista som signerades av berörda parter eliminerades, 
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då det beslutades vid den andra elimineringsomgången att det befintliga formuläret skulle 

användas. Det ansågs då onödigt att utveckla ytterligare ett formulär. 

Ett annat delproblem som gällde överlämningsmetoden var att resultatet av projekt-

överlämningen skulle vara tillgänglig i efterhand. Detta hamnar dock under problemformuleringen 

som handlar om var samtliga dokument från överlämningen ska sparas efter att projekten 

överlämnats. Därför behandlas den aspekten inte i detta avsnitt av rapporten, se istället avsnitt 

3.5.3 Lagring av dokumentation.  

Att serviceavdelningen skulle få tillgång till information som behandlats i överlämningen mellan 

säljavdelningen och projektavdelningen hade två olika lösningsförslag. Det ena var genom att ha 

gemensamma möten där representanter från säljavdelningen, projektavdelningen och 

serviceavdelningen var med. Det andra var att en representant från serviceavdelningen var med 

vid projektöverlämningen mellan säljavdelningen och projektledaren. 

Båda dessa lösningsförslag eliminerades då det inte ansågs vara varken ekonomiskt eller 

tidsmässigt försvarbart att så många personer skulle medverka vid samtliga möten. Ett tredje 

alternativ, som kom fram senare i processen, var att istället för att vara med under själva mötena 

kunde dokumenten från överlämningen mellan säljavdelningen och projektavdelningen sparas på 

en plats där de även är tillgängliga för serviceavdelningen efter överlämningen ägt rum.  

Ett av kraven var att ”det skulle finnas information att tillgå för samtliga anställda på företaget om 

hur en projektöverlämning skulle utföras”. Det lösningsförslag som ansågs vara lättast att 

genomföra var att utforma en manual. Manualen kunde då innehålla samtliga rutiner som ska 

genomföras vid en projektöverlämning. Det var flera förslag som gick vidare från elimineringen på 

hur denna manual skulle kunna utformas. Antingen kunde det vara i form av ett elektroniskt 

dokument i exempelvis Microsoft Excel eller Microsoft Word, en presentation i Microsoft 

PowerPoint, ett fysiskt informationsblad eller en video som visar hur en projektöverlämning ska 

utföras. 

Den information som fanns på intranätet om projektöverlämningar beskrev på ett övergripande 

sätt vilka dokument som ska ingå vid projektöverlämningar och vem på företaget som är ansvarig 

för vad. Denna befintliga information ansågs dock vara väldigt övergripande och behövde därför 

kompletteras. Det bestämdes ändå att den befintliga informationen kunde fungera som 

grundmaterial samt ett hjälpmedel för att få kunskap om vad som skulle ingå vid utformningen av 

den nya manualen. 

De lösningsförslag som återstod efter elimineringen sammanställdes och vissa lösningsförslag som 

liknade varandra sammanfogades för att få en bredare lösning som inkluderade fler av 

delproblemen. Det gjordes även för att minska antalet lösningsförslag som skulle behandlas vid 

viktningen. En sammanställning av resultatet för viktningen för samtliga lösningsförslag som var 

kvar efter elimineringen kan ses i tabell 8 på nästa sida.  

Det bestämdes efter viktningen och vidare utvärdering att en elektronisk manual var det bästa 

lösningsförslaget, då den skulle vara enklast för alla på företaget att komma åt samt kunna göra 

ändringar i efterhand. Det är även möjligt att skriva ut manualen för att kunna signera den vid 
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själva överlämningstillfället. Det som återstod att bestämma var vilket format manualen skulle ha 

samt att bestämma mer specifikt vad som skulle ingå. 

Tabell 8 – Viktning för överlämningsmetod 

Lösning Positivt Negativt Intressant 

Samtliga överlämningar ser 
likadana ut, oavsett projekt 

-Enkelt 
 
-Företaget behöver bara 
införa en ny rutin 

-Överlämningarna 
behöver innehålla olika 
info beroende av vilken 
typ av projekt som 
lämnas över 

Kanske kan rutinen vara 
samma men att de punkter 
som inte rör just det aktuella 
projektet hoppas över  

Använda befintligt 
överlämningsformulär för 
signering 

-Behövs bara ett 
dokument 

 Används i dagsläget 

Utveckla en checklista för 
signering 

-Det blir tydligt att alla har 
signerat dokumentet och 
att samtliga punkter har 
behandlats 

-Onödigt med ett extra 
dokument 

Det befintliga 
överlämningsformuläret 
fungerar redan som en typ av 
checklista. Onödigt att göra 
en till? 

Dokument från 
överlämningen sparas så de 
är tillgängliga för 
serviceavdelningen efter 
överlämningen 

-Sparar tid  
 
-Behöver bara läsa 
informationen om det 
anses nödvändigt 
 
-Alla på 
serviceavdelningen har 
tillgång till informationen, 
inte bara de som var med 
på mötet 

-Svårt att hitta rätt 
information 

Vart ska det sparas? Kan det 
sparas på samma ställe som 
övrig information om 
projekten? 

Manual i form av ett 
elektroniskt dokument 

-Lätt för alla att komma åt 
 
-Lätt att göra ändringar 

 Vilket format är bäst? 

Manual som görs som en 
presentation i Microsoft 
PowerPoint 

-Finns en mall att utgå 
ifrån 
 
-Går att utforma på ett 
tydligt och informativt sätt  

-Blir större (fler slides) än 
ett dokument 

En PowerPoint kanske kan 
användas vid överlämningen? 

Video -Blir väldigt tydligt 

-Tar tid att skriva manus 
och filma 
 
-Kräver utrustning 
 
-Kan vara svårt att leta 
upp specifik information i 
en film 

Svårt att få till då man måste 
ha någon som kan filma samt 
någon som vill bli filmad  

Fysisk manual/ 
informationsblad 

-Lätt att bläddra igenom 
för att hitta information 
 
-Lätt att ha med sig på 
mötet 

-Går inte att ändra i 
 
-Måste skrivas ut 

Går eventuellt att göra en 
elektronisk manual som 
också kan skrivas ut 
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3.5.3 Lagring av dokumentation 
För att komma fram till ett genomförbart lösningsförslag på hur dokumentationen från 

projektöverlämningarna skulle lagras behövdes flera olika metoder användas. I detta avsnitt 

beskrivs en sammanfattning av samtliga metoder som användes för att välja ett slutgiltigt 

lösningsförslag. 

Elimineringsmatrisen för lagring av dokumentation uppdaterades under projektets gång eftersom 

det uppkom ny information som gjorde att de olika lösningsförslagen fick kompletteras eller 

elimineras. Den slutgiltiga elimineringsmatrisen som behandlade lösningsförslagen på lagring av 

dokumentation kan ses i tabell 9 på nästa sida. I elimineringsmatrisen har varje lösningsförslag 

från konceptgenereringen i tabell 4 i avsnitt 3.4.3 Lagring av dokumentation i rapporten skrivits in 

i form av ett nummer som kan kopplas till de olika lösningsförslagen. 

Att lagringen ska vara enhetlig för samtliga överlämnade projekt hade lösningsförslagen att 

samtliga dokument sparas likadant eller att det finns en mappstruktur som är samma för alla 

projektledare. Om samtliga dokument ska kunna sparas likadant måste alla projektledare börja 

spara projekten på samma sätt, vilket kräver en stor ändring av dagens rutiner. Detta ansågs ligga 

utanför detta examensarbete då det var för komplext och skulle kräva mycket mer tid än vad som 

fanns tillgängligt inom ramarna för projektet. Det bestämdes att avgränsa mappstrukturen till att 

endast inkludera de dokument som behandlas vid projektöverlämningarna. Det bästa sättet att 

lösa detta på ansågs vara att utforma en mall på en mappstruktur för de dokument som 

serviceavdelningen behövde, som sedan var tänkt att användas av samtliga projektledare. Syftet 

med att ha en mall, var att alla projektledare då kunde använda sig av samma struktur för att 

dokumentationen alltid skulle vara lagrad på samma sätt. Detta kunde då underlätta för 

medarbetarna på serviceavdelningen att lättare hitta de dokument som de letar efter. 

Kravet på att lagringen skulle vara digital kunde förslagsvis uppfyllas genom att de dokument som 

redan är digitala kopieras och läggs in i de aktuella mapparna i den tidigare nämnda 

mappstrukturen och att fysisk dokumentation scannas in för att sedan sorteras på samma sätt. På 

det sättet slipper projektledarna lägga tid på att sammanställa fysiska pärmar och personalen på 

serviceavdelningen slipper leta igenom massvis av dokument som de ändå inte har användning av. 

Ett annat delproblem var ”att informationen som lagrats inte ska gå att flytta, ändra eller radera”. 

Detta krav ändrades under projektets gång efter vidare diskussion med några av de anställda på 

både service- och projektavdelningen. Det blev istället ett önskemål att det skulle gå att lägga till 

information i vissa av dokumenten för att kunna hålla dem uppdaterade. Om någon skulle råka 

ändra eller radera något som skulle vara kvar, finns originalen alltid sparade i ett arkiv och går att 

få fram vid behov. Detta gjorde att samtliga lösningsförslag som tagits fram hittills i processen 

eliminerades och en ny lösning fick arbetas fram. Ett av lösningsförslagen kunde dock omarbetas 

och användas som en dellösning. Det förslaget var att endast ge behörighet till de som är 

involverade i projektet. På så sätt kan risken att något råkar raderas minska och det är samtidigt 

möjligt för de som har behörighet att vid behov gå in och ändra i dokumenten i efterhand. 
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Tabell 9 – Elimineringsmatris för lagring av dokument 
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Kommentar Beslut 

1.1 + + + + + + + Hur ska dokumenten sparas? + 

1.2 + + + + + + + 
Måste göras en mall för hur mappstrukturen ska se 
ut 

+ 

2.1 + + + + + + + Görs redan + 

2.2 + + + + + + + Görs redan + 

3.1 + + + + + + + 
Den som skapar dokumentet kan välja att 
skrivskydda det 

+ 

3.2 + + -     Måste göras manuellt - 

3.3 + + + + + + + Går att ge behörighet till de som behöver + 

4.1 + + + + + + + Går att ge den behörigheten till de som behöver + 

4.2 + + + + + + + 
Den som skapar dokumentet kan välja att inte 
skrivskydda det 

+ 

4.3 + + + + -   Ge behörighet endast till de som ska kunna ändra - 

4.4 + + + + + + + 
Det går att skrivskydda vissa dokument och lämna 
andra redigerbara 

+ 

5.1 + + + + + + + 
Måste göras en mall för hur mappstrukturen ska se 
ut 

+ 

5.2 + -      
När projektet är avslutat försvinner projektmappen 
från EDMS 

- 

5.3 + + + + + + + Service har tillgång till informationen här + 

5.4 + + + + + + + Alla anställda har tillgång dit + 

6.1 + + + + + + +  + 

6.2 + + + + + + +  + 

6.3 + + -     Endast projektledare har tillgång - 

6.4 + + ? + + + - 
Ingen vet någonting om detta system, går inte att få 
tag på information om det 

- 

6.5 + ? ? -    Hittade ingen annan plattform inom företaget - 

7.1 + + + + + + + Hur ska mappstrukturen se ut? + 

7.2 + + + + + + + 
Hur ska man namnge dokument så de kan kopplas 
ihop med varandra? 

+ 

8.1 + + + + + + +  + 

8.2 + + + + + + + Går att ge behörigheter till de som behöver + 

8.3 + + ? + -   Alla ska inte ha tillgång till all dokumentation - 

8.4 + + + + + -  Onödigt att göra extra mappar - 

 

Ett av lösningsförslagen som togs fram på hur informationen ska vara lätt att hitta i efterhand, 

var att dokumenten kunde sparas på EDMS, i samma projektmapp som projektledarna upprättar 

inför varje projekt. Detta förslag eliminerades dock, på grund av att när projektet är avslutat 

försvinner projektmappen från EDMS och en speciell support måste sedan kontaktas för att 

kunna få tillgång till dokumenten igen. 
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Detta medförde att tre alternativ återstod efter viktningen. Det första var att dokument från 

projektöverlämningen sparas i en separat mapp på intranätet som personalen på service-

avdelningen har tillgång till. Dokumenten blir då åtkomliga för samtliga medarbetare med 

behörighet. Denna behörighet kan delas ut av företaget till de som behöver den. Det andra var att 

serviceavdelningen sparar dokumenten från överlämningen i en egen mappstruktur på en server. 

På det sättet kan personalen på serviceavdelningen själva bestämma hur de vill strukturera sina 

mappar och dokumenten blir även här lättåtkomliga för samtliga medarbetare. Det negativa med 

detta förslag är att alla i hela företaget kommer åt dessa mappar och dokument, då det inte går 

att skydda med behörighetskrav. Det tredje lösningsförslaget, som var att alla projektledare ska 

spara dokument likadant i exempelvis en mappstruktur som är samma för alla, går att kombinera 

med de två ovanstående. Detta förslag begränsades dock till att endast innefatta de dokument 

som ska lämnas över till serviceavdelningen, då det annars blev för omfattande. 

Det var ett krav att dokumenten skulle sparas på en plattform som redan finns inom företaget. 

Lösningsförslagen för detta var antingen intranätet, som säljavdelningen använder, servern, som 

serviceavdelningen använder,  EDMS, som projektavdelningen använder eller en ny plattform som 

ska introduceras i företaget, men som inte implementerats än. 

Lösningsförslaget med att lagra på EDMS eliminerades på grund av att det endast är anställda på 

projektavdelningen som har tillgång dit. Det nya programmet som är tänkt att implementeras hos 

företaget var väldigt svårt att hitta någon information om. Trots hjälp från handledaren som tog 

kontakt med flera olika personer inom företaget var det ingen som visste när det skulle komma, 

vilka som skulle ha tillgång till det eller vad det skulle användas till. Det bestämdes därför att detta 

alternativ skulle eliminerades som lösning för att istället nyttja de befintliga plattformarna. De 

förslag som återstod efter elimineringen var således intranätet alternativt servern. 

Det bästa förslaget på hur informationen skulle kunna sorteras på ett sätt så det är lätt att söka 

efter specifik information, var genom någon form av mappstruktur. För att kunna komma fram till 

ett förslag på hur denna struktur skulle se ut behövdes dock mer information. 

Önskemålet att delar av informationen ska kunna delas med andra har i dagsläget lösningen att 

det går att dela ut behörighet till dokument som ligger i EDMS. Det går då att ge tillgång till 

specifika mappar som exempelvis kunder behöver. Detta ansågs vara en bra metod att fortsätta 

med.  

Den viktning som utfördes på de lösningsförslag som var kvar efter elimineringen kan ses i tabell 

10 på nästa sida. 
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Tabell 10 – Viktning för lagring av dokument 

 Delproblem Nr Lösning Positivt Negativt Intressant 

1 

Lagringen ska vara 
enhetlig för 
samtliga 
överlämnade 
projekt 

1.1 
Samtliga dokument 
ska sparas likadant 

-Lätt att hitta det 
dokument man letar 
efter 

-Svårt att få alla 
projektledare att 
göra likadant 

Det viktigaste är att 
mappstrukturen är 
samma för alla 
överlämnade 
dokument 

1  1.2 

Ha en mapp-
struktur som är 
samma för alla 
projektledare 

-Lätt för alla att hitta 
det man letar efter 
 
-Bra för nyanställda 

-Alla projektledare 
måste ändra hur 
de arbetar 

Prioriteringen 
ligger på mapp-
strukturen för de 
dokument som 
service behöver 

2 
Lagringen ska vara 
digital 

2.1 
Alla dokument som 
redan är digitala 
läggs i mappar 

-Görs redan  
Här behövs inga 
rutiner ändras 

2  2.2 
Fysisk 
dokumentation 
scannas in 

-Görs redan  
Här behövs inga 
rutiner ändras 

3 

Informationen 
som lagrats ska 
inte gå att flytta, 
ändra eller radera 

3.1 
Dokumenten 
skrivskyddas 

-Ingen kan ändra 
eller ta bort något 

-Det kanske 
behövs lägga till 
information i 
efterhand 

Kan vissa av 
dokumenten 
skrivskyddas och 
vissa gå att ändra i? 

3  3.3 
Behörighet krävs 
för att ändra i 
dokument/mappar 

-Inga obehöriga kan 
gå in och ändra 

-Måste läggas till 
behörighet 
manuellt 

Visade sig vara 
ganska lätt att dela 
ut behörigheter 

4 

Informationen 
som lagras ska 
kunna 
kompletteras med 
ny information 

4.1 
Det ska gå att lägga 
till nya mappar i 
projektet 

-Personer med 
behörighet kan 
lägga till mappar om 
nödvändigt 

-Mappstrukturen 
blir inte enhetlig 

Ska alla kunna göra 
det? 

4  4.2 

Ha en speciell 
mapp som inte är 
skrivskyddad som 
det går att lägga till 
info i 

-Lätt att hitta 
mappen och veta 
var kompletterande 
dokument ska läggas 

 

Kan finnas en 
”kompletteringar”-
mapp som ligger i 
mappstrukturen 
hos samtliga 
projekt? 

4  4.4 

Det ska gå att lägga 
till dokument men 
mapparna är 
skrivskyddade så 
inget kan tas bort 
eller ändras 

- Det går att 
skrivskydda vissa 
dokument och 
lämna andra 
redigerbara 

-Kan bli mycket 
extra dokument 
om alla kan gå in 
och lägga till 

Går kanske att 
kombinera med 4.1 
och 4.2? 

5 
Informationen ska 
vara lätt att hitta i 
efterhand 

5.1 

Alla projektledare 
sparar dokumenten 
likadant, ex en 
mappstruktur som 
är samma för alla 

-Lätt för alla att hitta 
det man letar efter 
 
-Bra för nyanställda 

-Alla projektledare 
måste ändra hur 
de arbetar 

Prioriteringen 
ligger på 
mappstrukturen för 
de dokument som 
serviceavdelningen 
behöver 

5  5.3 

Dokument från 
överlämningen 
sparas i en separat 
mapp på intranätet 
som service har 
tillgång till 

-Lättåtkomligt för 
både sälj, projekt 
och service 
 
-Endast de med 
behörighet har 
tillgång och kan 
ändra i mappar och 
dokument 

-Säljavdelningen 
sparar redan sina 
dokument här, 
kan bli rörigt? 

 

5  5.4 

Service sparar 
dokumenten från 
överlämningen i en 
egen mappstruktur 
på sin server 

-Service bestämmer 
själva hur de vill 
strukturera sina 
mappar 
-Lättåtkomligt 

-Alla i hela 
Emerson har 
tillgång dit 
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6 

Informationen ska 
sparas på en 
plattform som 
redan finns inom 
företaget 

6.1 Intranät (Sälj) 

-Lättåtkomligt för 
både sälj, projekt 
och service 
 
-Endast de med 
behörighet har 
tillgång och kan 
ändra i mappar och 
dokument 

-Säljavdelningen 
sparar redan sina 
dokument här, 
kan bli rörigt? 

 

6  6.2 Server (Service) 

-Service bestämmer 
själva hur de vill 
strukturera sina 
mappar 
 
-Lättåtkomligt 

-Alla i hela 
Emerson har 
tillgång dit 

 

7 
Informationen ska 
sorteras efter 
kunder 

7.1 
Någon typ av 
mappstruktur 

-Lätt att hitta 
-Måste börja spara 
på ett nytt sätt 

Service får 
bestämma hur de 
vill ha  

7  7.2 

Namnge 
dokumenten på ett 
sätt så de är 
sökbara 

-Lätt att söka upp 
dokument som man 
inte vet var de ligger 
sparade 
 

-Måste börja 
namnge 
dokument på ett 
nytt sätt 

Hur ska filnamnen 
utformas så det blir 
lätt att hitta dem? 

8 

Delar av 
informationen ska 
kunna delas med 
andra, t.ex. kunder 

8.1 
Behörighet delas ut 
till de som ska ha 
den 

-Endast de som ska 
ha tillgång får 
tillgång 

 
Vem bestämmer 
vem  som ska få 
tillgång? 

8  8.2 
Dela vissa av 
mapparna i ett 
projekt 

-Kan välja vilken 
information som ska 
delas till olika 
personer 

-Kan vara svårt att 
hålla reda på vilka 
som har tillgång 
till vilka mappar 

 

 

 

3.6 Uppdragsgivarens synpunkter 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de samtal och diskussioner som genomförts med 

personal på företaget under framtagningen av de olika lösningsförslagen. Personalen på företaget 

har fått ha åsikter och synpunkter på de olika lösningsförslagen genom hela urvalsprocessen. 

 

3.6.1 Överlämningsformulär 
Uppdragsgivaren var enig med att det befintliga överlämningsformuläret skulle användas i sin 

helhet, utan ändringar. Den extra information som eventuellt behövs adderas till vissa projekt 

tyckte de i så fall skulle lösas genom att det markeras på något sätt på den punkt i formuläret som 

behöver kompletterande information. Den kompletterande texten skrivs sedan i ”Notes”-rutan på 

nästa sida av formuläret. 

Lösningsförslaget att vissa delar av informationen skulle skrivas i dokumentet och andra delar 

bifogas tyckte de inte var en bra idé då det ansågs bättre att all information var samlat på ett enda 

ställe. Detta för att lättare kunna hitta informationen i efterhand. 
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Ett annat förslag som diskuterades var om det gick att skapa flera olika versioner av 

överlämningsformuläret, på grund av att det är olika typer av information som behöver behandlas 

beroende på vilken typ av projekt överlämningen behandlar. Även denna idé eliminerades då det 

ansågs vara bättre att använda så få olika dokument som möjligt, för att kunna hålla det enkelt 

och enhetligt. Det ansågs lättare att endast skriva ”N.A” på de punkter som inte berörs av just det 

projekt som överlämnas.  

På frågan om hur det ska kunna bifogas dokument på vissa av punkterna i formuläret tyckte 

uppdragsgivaren att den bästa lösningen var att göra en speciell mapp där samtliga bilagor kan 

läggas. Detta lösningsförslag kommer att utvecklas vidare under problemformuleringen om hur 

lagringen av dokument ska genomföras och det fortsatta arbetet med detta. Den slutgiltiga 

lösningen kan läsas i avsnitt 3.7.3 Lagring av dokumentation. 

Ett problem som serviceavdelningen lyfte, var att de tycker det är svårt, ibland omöjligt att hitta 

garantidatum på komponenterna som ingår i ett projekt. Hur dessa garantidatum skulle vara 

tillgängliga för serviceavdelningen fanns det delade meningar om. 

Medarbetarna på serviceavdelningen tyckte att projektledarna skulle lägga till en kolumn för 

garantidatum i stycklistan, vilket skulle underlätta för de som ska göra service på produkterna då 

samtliga garantidatum står på samma ställe. 

Projektledarna tyckte dock att detta skulle ta för mycket tid och ville istället att följesedlarna 

alternativt inköpsordrarna för komponenterna skulle överlämnas till serviceavdelningen i pärmar, 

tillsammans med resten av dokumentationen för projektet. Personalen på serviceavdelningen får 

därmed leta upp garantidatumen på de aktuella komponenterna själva. Detta tyckte dock inte 

medarbetarna på serviceavdelningen var en bra metod, då garantidatumen inte alltid finns med 

på följesedlarna eller inköpsordrarna. I tillägg hade det varit bättre att ha all information om 

projekten i digitalt format och samlat på ett och samma ställe. 

Ett helt annat alternativ kom istället upp vid ett samtal med en av projektledarna, som var att 

inköparen, som sitter på ett av Emersons kontor i Rumänien, i ett dokument kunde skriva ned 

inköpsdatumet på  varje komponent när den köptes in. Projektledaren hade även som förslag att 

informationen om garantierna skulle kunna sammanställas av inköparen. Denna information 

skulle då kunna lagras någonstans där projektledarna och serviceorganisationen har tillgång till 

den samt inkluderas i den övriga information som finns om projektet. Det framkom även att denna 

metod hade testats tidigare, men inte följts upp och därmed runnit ut i sanden. Detta dokument 

kan med fördel vara ett levande dokument som kan uppdateras under projektets gång, om fler 

komponenter behöver köpas in. 

Frågeställningen som kvarstår är om det är försvarbart resursmässigt att låta inköparen lägga extra 

tid på att skriva ned och sammanställa samtliga garantidatum. Detta tvingar också inköparen att 

ta reda på vilka garantidatum som gäller på de olika komponenterna, vilket inte görs i dagsläget. 
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3.6.2 Överlämningsmetod 
Uppdragsgivaren var av uppfattningen att samtliga överlämningar skulle se likadana ut, oavsett 

projekt, för att göra det enkelt för alla inblandade. De önskade att det skulle göras en elektronisk 

manual som kunde appliceras på samtliga överlämningar och som skulle vara tillgänglig för 

samtliga medarbetare på företaget. Denna manual kunde med fördel baseras på de befintliga 

riktlinjer som fanns tillgängliga på företagets intranät samt den manual som redan tagits fram av 

säljavdelningen. Det bestämdes att manualen skulle göras i Microsoft Word och kunna skrivas ut 

vid behov. Det bestämdes även att det befintliga överlämningsformuläret skulle användas för att 

säkerställa att samtliga punkter behandlats och sedan kunna signeras av de som är ansvariga för 

överlämningen. 

Förslaget att ha gemensamma möten vid samtliga överlämningar, där en representant från 

serviceavdelningen är med vid överlämning från säljavdelningen till projektavdelningen ansågs 

vara slöseri med resurser och ta för mycket tid från personalen. Det beslutet baserades även på 

att det ofta är en lång tidsperiod från att ett projekt startar till det är slut, vilket medför att det är 

svårt att komma ihåg allt som sägs under mötet. Det bestämdes istället att viktiga dokument från 

överlämningen ska sparas så de är lättillgängliga för serviceavdelningen efter överlämningen. Då 

kan de som arbetar på serviceavdelningen när som helst gå in och granska dokumentationen. 

 

3.6.3  Lagring av dokumentation 
Trots samtal med medarbetare från både säljavdelningen, projektavdelningen och 

serviceavdelningen kunde ingen passande lagringsplats bestämmas för de dokument som 

serviceavdelningen ska ha tillgång till. Det bestämdes istället att ett förslag på en mappstruktur 

som ska användas vid projektöverlämningarna skulle göras. Denna mappstruktur kunde sedan 

läggas in på servern för att testa om den fungerade. Om ett bättre alternativ på lagringsplats 

kommer upp i framtiden kan mappstrukturen enkelt flyttas över till det nya systemet. 

 

3.7 Slutgiltigt val 
Det slutgiltiga valet för hur överlämningsprocessen ska gå till samt de verktyg som utvecklats för 

att göra projektöverlämningarna så enhetliga som möjligt presenteras i detta avsnitt. Resultatet 

har baserats på de olika informationsinsamlingar, konceptgenereringar, elimineringar, viktningar 

och utvärderingar som utförts under projektet. I det slutgiltiga resultatet har även hänsyn tagits 

till uppdragsgivarens synpunkter och kommentarer. 
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3.7.1 Överlämningsformulär  
Det lösningsförslag som ansågs vara det bästa alternativet för att dokumentera själva 

överlämningen var att använda det befintliga överlämningsformuläret som finns att ladda ned från 

intranätet, i sin helhet, utan ändringar eller tillägg. Det visade sig att samtliga punkter som behöver 

behandlas vid en projektöverlämning redan fanns representerade och med hjälp av detta formulär 

kunde det även säkerställas att samtliga punkter har behandlats. Formuläret signeras sedan av de 

som är ansvariga för överlämningen och skannas in, vilket löser problemet med att överlämningen 

ska kunna dokumenteras. En bild på två av sidorna i formuläret kan ses i figur 9 nedan, där det 

markerats med en röd pil var extra information kan markeras på ena sidan och skrivas på nästa. 

Formuläret i sin helhet kan ses i bilaga 4. 

 

Figur 9 – Två sidor ur överlämningsformuläret 

Om det är några punkter som inte är aktuella för projektet, markeras i det kolumnen ”N.A” (Not 

Applicable) och bidrar då till en tydlighet om att alla punkter är behandlade. Den extra information 

som eventuellt behövs adderas till vissa av punkterna görs genom en markering, exempelvis en 

siffra, i ”Remark”-kolumnen på den punkt i formuläret som behöver kompletterande information. 

Den kompletterande texten skrivs sedan i ”Notes”-rutan på nästa sida av formuläret vid 

motsvarande siffra. Denna ruta är markerad med en röd ring i figur 9 och kan expanderas och blir 

större vilket gör att den på så sätt kan rymma så mycket text som behövs. 

Den slutgiltiga lösningen för hur serviceavdelningen ska kunna få tillgång till samtliga 

garantidatum, blev att inköparen skulle kunna skriva ned samtliga inköpsdatum på de 

komponenter som köps från externa återförsäljare i ett dokument som kallas IOR (Internal Order 

Request). På så sätt kan ansvarig projektledare gå in i detta dokument och bedöma om 
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komponenterna behöver ett förlängt garantiavtal eller om det räcker med den garantin som ingår. 

På det sättet får projektledaren en bättre översikt på samtliga garantidatum genom hela projektet. 

När sedan projektet är klart och ska lämnas över till serviceavdelningen är tanken att detta  

garantidokument ska vara inkluderat tillsammans med övriga dokument och sorteras in i 

mappstrukturen. Detta skulle lösa problemet med att samtliga garantidatum ska vara 

lättillgängliga och lagras på ett enhetligt sätt, även efter att projektet är avslutat.  

 

3.7.2 Överlämningsmetod 
För att kunna införa en bättre rutin på överlämningsprocessen togs det fram ett förslag på en 

manual som ska kunna användas vid samtliga överlämningar och som är tänkt att vara tillgänglig 

för alla på företaget som har behov av den. Denna manual ska även kunna användas av nyanställd 

personal som behöver utbildas i hur en projektöverlämning ska gå till. Manualen har baserats på 

de befintliga riktlinjer som fanns tillgängliga på Emersons intranät samt den manual som tidigare 

tagits fram av en medarbetare på säljavdelningen. Manualen gjordes i Microsoft Word och är tänkt 

att kunna skrivas ut och användas som en checklista vid varje projektöverlämning. 

Manualen innehåller information om hur en projektöverlämning mellan projektavdelningen och 

serviceavdelningen ska genomföras och den ska kunna användas till samtliga projekt oavsett 

storlek och komplexitet.  

Manualen utformades så den skulle medföra att projektöverlämningarna blir mer enhetliga och 

att serviceorganisationen tillhandahåller all relevant dokumentation från projekten som behövs 

för att de på ett bra sätt ska kunna utföra service på de produkter som företaget levererat till sina 

kunder. Manualen är också tänkt att vara ett hjälpmedel för att på ett formellt sätt lämna över 

ansvaret av ett avslutat projekt från projektavdelningen till serviceavdelningen.  

Den information som ingår i manualen är: 

 En beskrivning på vilka moment som ska ingå i överlämningsfasen av ett projekt samt vem 

som är ansvarig för de olika momenten. 

 Vilka personer som ska medverka under överlämningsmötet. 

 En agenda för överlämningsmötet, som beskriver de olika steg som förväntas ingå och vad 

var och ett av dessa steg ska innehålla. 

 Information om vilka dokument som ska användas vid överlämningen, var de finns lagrade 

och hur de ska användas. 

 Vad som förväntas vara ordnat av de olika parterna innan mötet äger rum. 

 Vilka dokument som ska lämnas över till serviceavdelningen under mötet och hur dessa 

ska vara strukturerade. 

Förslaget på hur manualen kan se ut kan ses i figur 10. Hela manualen kan ses i bilaga 5.  
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Figur 10 – Manualen 

 

Att serviceavdelningen behöver få tillgång till den information som givits till kunden från 

säljavdelningen löstes genom att viktig dokumentation från dessa överlämningar sparas på 

företagets intranät. Serviceavdelningen hade redan tillgång till de dokument som var sparade där, 

vilket gör att inga behörigheter behöver ändras för att implementera denna ändring. En till aspekt 

som är bra med detta lösningsförslag är att de som arbetar på serviceavdelningen när som helst 

kan gå in och titta på dokumentationen. De kan då se om det är någon information de behöver ha 

redan innan projektöverlämningen från projektledarna är genomförd. Efter överlämningen är 

tanken att dessa dokument ska kopieras och lagras tillsammans med övriga dokument från 

överlämningen. 
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3.7.3 Lagring av dokumentation 
Ett slutgiltigt lösningsförslag för hur dokumentationen vid projektöverlämningarna ska lagras 

valdes ut. Detta lösningsförslag inkluderar en mall som innehåller tio olika mappar och som är 

tänkt att vara lika för samtliga projektöverlämningar, oavsett projekt. Hur dessa mappar har valts 

att struktureras kan ses i figur 11 nedan.  

 

Figur 11 – Mapparna som ingår i mappstrukturen 

Mapparna är baserade på vilka dokument som serviceavdelningen behöver för att kunna utföra 

service på de produkter som levererats till kunden. All viktig information om avslutade projekt 

som serviceavdelningen behöver ska gå att sortera in i dessa mappar. 

Fördelen med att ha en mall är att mapparna för samtliga projekt alltid ser likadana ut och 

innehåller samma dokumentation, oavsett vem av projektledarna som lämnar över projektet. 

Detta kommer göra det enklare för personalen på serviceavdelningen att hitta de dokument de 

söker och kan därmed spara mycket tid.  

Det valda lösningsförslaget inkluderar att denna mall finns tillgänglig för samtliga projektledare 

och att mallen kopieras och används av samtliga projektledare i alla deras projekt. Denna mall är 

sedan tänkt att den även ska användas vid projektöverlämningarna till serviceavdelningen. 

De som arbetar på serviceavdelningen behöver endast ha tillgång till en väldigt begränsad del av 

projektinformationen, det är därför onödigt att de ska behöva leta igenom samtlig information 

som finns tillgängliga om projekten. Genom att sortera ut den information som 

serviceavdelningen behöver och endast lämna över den istället för att lämna över samtlig 

dokumentation för projekten, gör att medarbetarna på serviceavdelningen slipper leta igenom 

massa onödig information för att hitta det de söker. Med detta lösningsförslag slipper 

servicepersonalen de pärmar som projektledarna annars lämnar över vid projektöverlämningarna 

som innehåller samtlig information om projektet och får istället överlämnat en mapp innehållande 

de dokument som serviceavdelningen faktiskt behöver. 

Förhoppningen är att detta kommer medföra att servicepersonalen kan spara in mycket tid och 

resurser genom att snabbt kunna finna de dokument de behöver. Att det dessutom finns en färdig 
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struktur på mapparna där dessa dokument kan sorteras in, gör att projektöverlämningarna blir 

mer enhetliga och bidrar då också till minskad risk för att viktiga dokument försvinner eller glöms 

bort vid överlämningen. 

Förslagsvis skapar projektledarna en mapp som heter ”Service” i sin befintliga projektstruktur som 

de i dagsläget har på EDMS för varje projekt. I denna mapp kan sedan den föreslagna 

mappstrukturen med de tio mapparna kopieras in så den finns med redan från början av 

projekten. Mallen med de olika mapparna kan sedan fyllas på med de dokument som ska ingå allt 

eftersom projektet fortlöper. På så sätt kommer den nya mallen att bli en obligatorisk del i 

projektledarnas mappstruktur. Detta medför att samtliga projektöverlämningar efter 

implementeringen av de nya rutinerna kommer använda sig av den nya strukturen och därmed 

bidra till enhetliga projektöverlämningar. Fördelen med att samtliga projekt har en egen ”Service”-

mapp är också att personalen på serviceavdelningen har alla dokument de behöver samlade på 

ett och samma ställe.  

Inför varje ny överlämning till serviceavdelningen är det meningen att projektledaren ska 

förbereda ”Service”-mappen genom att se till att alla dokument finns med i respektive 

undermapp. Detta görs lättast under projektets gång, men det ingår även i de nya rutinerna att 

alltid kontrollera att samtliga dokument finns inlagda i mallen innan projektöverlämningen äger 

rum. 

Vid projektöverlämningen lämnas, som nämnts tidigare, endast ”Service”-mappen över till 

serviceavdelningen, som då kan spara den på en egen plattform, förslagsvis sin server, där de 

själva kan bestämma hur de vill sortera dessa mappar. Ett förslag på hur ”Service”-mapparna kan 

sorteras har tagits fram och förslaget är att sortera mapparna efter kundnamn och därefter lägga 

samtliga projekt som har med varje kund att göra i samma mapp. Ett förslag på hur det skulle 

kunna se ut kan ses i figur 12 på nästa sida.  

Trots en omfattande informationssökning angående var ”Service”-mapparna skulle kunna lagras, 

gick det inte att komma fram till en tillfredställande lösning på detta problem inom ramarna för 

projektet. Det var ett krav att information om de avslutade projekten skulle finnas sparad på en 

plattform som både projektledarna och serviceavdelningen har tillgång till, som är säker och 

rymmer mycket information. Problemet var att det inte fanns någon bra lösning i dagsläget på var 

det skulle kunna vara. Den bästa lösningen blev därför en tillfällig lösning, där de överlämnade 

”Service”-mapparna tills vidare lagras på servern som serviceavdelningen använder. 

Om det i framtiden sker en uppdatering av lagringsplats kan serviceavdelningen flytta över 

samtliga ”Service”-mappar från servern till den nya lagringsplatsen. Den föreslagna 

mappstrukturen kan med fördel börja användas av serviceavdelningen redan i dagsläget om de 

anser att den tillfredsställer deras behov. Fördelen med att börja strukturera alla dokument 

likadant från början, är att det då krävs mindre arbete när allt sedan ska förflyttas till en ny 

plattform.  
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Figur 12 – Förslag på mappstruktur för serviceavdelningen 
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3.8 Test 
Det slutgiltiga konceptet för hela överlämningsprocessen som förklarats i avsnittet ovan testades 

och resultatet av denna testöverlämningen presenteras i detta avsnitt. 

Det slutgiltiga lösningsförslaget för den framtagna manualen fungerade tillfredställande vid 

testöverlämningen. Det var endast några få detaljer i manualen som behövde ändras. De som 

utförde testöverlämningen var mycket nöjda med hur den fungerade och önskade att 

implementera de nya rutinerna och verktygen så fort som möjligt. Den framtagna mallen för hur 

mappar och dokument skulle sorteras av projektledarna infördes redan under testöverlämningen 

av den projektledare som var med, vilket var ett tecken på att den ansågs fungera bra. 

Det fanns dessvärre ingen möjlighet att vid denna testöverlämning lägga in de dokument som 

skulle ingå i mappstrukturen, då projektet som skulle lämnas över redan var avslutat innan mallen 

för mappstrukturen var färdigställd. Detta kunde lösas genom att det gjordes en kontroll på att 

samtliga dokument som skulle lämnas över i respektive mapp var med och låtsas att dokumenten 

låg i mapparna. Detta för att kunna kontrollera att ingenting saknades. 

Både projektledaren och servicekoordinatorn som utförde testöverlämningen tyckte att 

konceptet var tillräckligt bra för att kunna börja användas redan i dagsläget. Den nya 

mappstrukturen kommer behöva testas vid fler projektöverlämningar för att kunna få en mer 

utförlig utvärdering på hur den fungerar och för att göra eventuella förbättringar. Projektet som 

lämnades över vid testöverlämningen var ett relativt litet projekt och vid mer komplexa projekt 

kan eventuellt fler undermappar behöva adderas. Även manualen kommer troligtvis behöva 

uppdateras med mer information när den testats fler gånger, men ansågs fungera tillräckligt bra 

för att börja använda vid riktiga projektöverlämningar. 

 

3.9 Implementering 
I detta avsnitt ges förslag på hur implementeringsarbetet av de framtagna rutinerna kan 

genomföras. Syftet med detta avsnitt är att ge exempel på hur företaget på ett så effektivt och 

bra sätt som möjligt ska kunna få samtliga medarbetare att använda de nya rutinerna och 

verktygen som tagits fram under projektet. 

Resultatet av hela examensarbetet överlämnas till företaget i form av en skriftlig rapport där 

samtliga förbättrings- och implementeringsförslag presenteras. Detta för att all information ska 

finnas tillgänglig för företaget efter avslutat projekt. I tillägg till rapporten har det även att utförts 

en presentation av resultatet för projektledarna på Emerson Process Management AB där de fick 

möjlighet att ställa frågor om arbetet och resultatet som presenterades.  

För att ett förändringsarbete ska anses lyckat måste alla inblandade vara med på vad som gäller 

samt vara villiga att ändra sina invanda rutiner.  För att göra implementeringen av de nya rutinerna 

på ett så bra sätt som möjligt lades det fram ett antal förslag för hur detta skulle kunna 

genomföras. Dessa förslag är framtagna med hjälp av den information som införskaffades genom 

litteraturstudier samt de förslag som kom fram genom speedstormingen.  
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Förändringsarbetet för de anställda på företaget som inkluderades i detta examensarbete var 

önskat av dem själva. Samtliga personer som har intervjuats har varit eniga om att 

överlämningarna mellan de olika avdelningarna på företaget inte fungerar på ett tillfredställande 

sätt i dagsläget.  

Förändringar som förbättrar människors egen situation och förändringsarbete som bygger på 

delaktighet välkomnas oftare [17]. Därför har detta examensarbete utförts genom en ständig 

dialog med de anställda på företaget för att göra de mer delaktiga i projektet. Personalen på 

förtaget har fått komma med förslag och vara delaktiga i processen för att skapa ett personligt 

engagemang. Alla som har velat, har fått vara med och ha åsikter och idéer om vad som skulle ingå 

i de nya rutinerna. Trots detta upplevdes några av medarbetarna sakna en tillräckligt stor 

motivation till förändring av sitt eget arbetssätt. De insåg behovet av en förändring, men ansåg 

samtidigt inte att det var de själva som behövde förändra sina rutiner. Istället har det uttryckts 

åsikter om att det är de som arbetar på de andra avdelningarna som behöver ändra sitt arbetssätt. 

Tanken med det valda konceptet är att införandet av de nya rutinerna och riktlinjerna kommer 

underlätta arbetet för samtliga inblandade utan att lägga för stor arbetsbörda på någon av 

parterna. De förändringar som detta projekt resulterade i kommer att påverka några av de 

anställdas rutiner och arbetssätt, vilket skulle kunna leda till motsättningar om det presenteras på 

fel sätt. Det är också viktigt att se till att inte vissa upplever att de drabbas hårdare än andra, utan 

istället försöka ha ett helhetsperspektiv vid implementeringen av den nya rutinen och göra alla 

delaktiga så att alla har något att vinna.  

Detta har tagits hänsyn till i det föreslagna konceptet då tanken med införandet av en ”Service”-

mapp som läggs in redan i starten av varje projekt gör att projektledarna på ett enkelt sätt kan få 

in den nya rutinen i sitt arbetssätt. Detta utan att behöva ändra för mycket på deras rutiner och 

utan att det medför mycket extra arbete. Genom att införa en relativt liten förändring hos 

projektledarna kan mycket tid och resurser sparas hos medarbetarna på serviceavdelningen som 

redan har en stor arbetsbelastning. Införandet av det nya arbetssättet skulle medföra att 

personalen på serviceavdelningen kan lägga tiden på servicearbete istället för att leta efter 

dokument. 

Att arbetsuppgiften med att lägga in inköpsdatum och garantier för inköpta komponenter i ett 

samlat dokument föll på inköparen, motiveras med att försöka dela upp arbetsuppgifterna på flera 

personer. Det anses bättre att flera olika personer får ansvar för varsin mindre uppgift hellre än 

att personalen på en avdelning får ansvar för samtliga nya arbetsuppgifter. Dessutom är 

förhoppningen att inköparen inte ser det som en så stor arbetsbörda att lägga till denna extra 

arbetsuppgift då denne redan arbetar med liknande arbetsuppgifter i dagsläget. 

En bra idé kan vara att ha en testperiod med några utvalda personer för att testa hur den nya 

rutinen fungerar innan samtliga anställda ändrar sina rutiner. Då kan de involverade 

testpersonerna ge respons på vad de tyckte fungerade bra respektive dåligt. På det sättet kan 

eventuella brister upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede samt hinna rättas till innan samtliga 

medarbetare ska införa rutinen. Om rutinändringen fungerar bra från början minskar risken för 

motstånd från de övriga medarbetarna.  
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Den framtagna manualen är tänkt att användas för att göra förändringen i rutinerna enkel att 

förstå samt göra det lätt att kunna hitta eventuella oklarheter med hur projektöverlämningarna 

ska gå till. Manualen är också tänkt som ett samlingsdokument där all info om 

projektöverlämningar mellan projekt- och serviceavdelningen finns samlat på samma plats. Detta 

för att underlätta för personalen på företaget att finna information om de nya rutinerna på ett 

enkelt sätt. Manualen är tänkt att sparas på en plats där den är lättillgänglig för samtliga 

medarbetare. Det är även viktigt att vara tydlig med att det förväntas att alla ska använda sig av 

manualen och de nya rutinerna. Detta kan göras genom att på något vis försöka få samtliga som 

är involverade i förändringsarbetet att känna ett ansvar för att rutinerna faktiskt eftersträvas.  

Det rekommenderas att ha ett informationsmöte med de personer som berörs av de nya rutinerna 

där det förklaras vad det är som ska förändras och varför. Detta för att samtliga berörda parter 

ska få information om de nya rutinerna och verktygen samt veta var de kan finna ytterligare 

information om dessa nya rutiner. Här kan fördelarna med förändringen motiveras, att det faktiskt 

blir bättre med nya rutiner och att förändring är något bra. Det kan med fördel även visas på den 

egna vinningen med förändringen och visualisera tydligt för medarbetarna vad nya rutiner skulle 

innebära för företaget och miljön på arbetsplatsen. Det är även fördelaktigt om personalen själva 

får vara med och ha synpunkter på de nya rutinerna innan de implementeras och då ha möjlighet 

att göra förändringar innan implementeringsarbetet börjar. 

För att göra implementeringen av den nya mappstrukturen så bra som möjligt föreslås att det 

läggs ett par arbetsdagar på att sortera gamla dokument in i den nya mallen. Samtliga 

medarbetare som blir berörda av rutinändringen skulle behöva vara med och hjälpa till. Dels för 

att om alla hjälpte till skulle detta arbetet kunna göras snabbare och dels för att alla skulle bli 

insatta i hur det nya systemet fungerar. Om det skulle gå att driva igenom detta förslag, skulle det 

medföra att även många av de gamla projekten blev sorterade, vilket i sin tur skulle spara 

serviceavdelningen väldigt mycket tid och resurser. Ett sådant beslut skulle dock behöva tas på en 

högre nivå i organisationen. 

Det har även gjorts en behovsanalys på huruvida det behövs en utbildning för medarbetarna på 

företaget i samband med rutinändringarna. Resultatet av denna behovsanalys var att inga 

utbildningar skulle behövas, då förändringarna varken var särskilt komplexa eller stora. Resultatet 

av behovsanalysen kan ses i matrisen i figur 13 på nästa sida. Det röda krysset symboliserar 

resultatet av behovsanalysen och visar var i beslutmatrisen det sammantagna 

implementeringsarbetet hamnade i förhållande till storlek och komplexitet. 

Även fast det inte ansågs behövas någon speciell utbildning för personalen för att kunna införa de 

nya rutinerna, är det fortfarande viktigt att samtliga medarbetare som blir berörda av den nya 

rutinen blir informerade om rutinändringarna. Det är viktigt att vara tydlig med hur 

implementeringen ska genomföras och när de nya rutinändringarna är tänkta att äga rum.  
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Figur 13 – Beslutsmatris  
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4. Diskussion 
En stor del av tiden i början av projektet lades på att samla information. Detta visade sig vara ett 

bra beslut och helt nödvändigt för att ha något att utgå ifrån för att kunna göra en första 

kravspecifikation. Genom hela projektet har informationsinsamlingen varit nödvändig för att 

kunna utvärdera de lösningsförslag som framkommit. Detta har därför upptagit en stor del av 

tiden i projektet, men samtidigt varit nödvändig för att kunna komma fram till ett bra resultat. 

Tidsplanen har varit en bra hjälp för att strukturera upp arbetet och har följts relativt bra genom 

hela projektet. Gantt-schemat har uppdaterats med mer specifika arbetsmoment inför varje ny 

fas av projektet, vilket har gjort det lättare att uppskatta hur lång tid som fanns tillgänglig för varje 

moment och samtidigt ha en tydlig bild av vad som skulle göras varje vecka. Detta gjorde det även 

lättare att följa tidsplaneringen då det annars är svårt att i en iterativ process veta hur lång tid som 

finns tillgänglig för varje moment. 

Efter de första konceptgenereringarna var utförda började arbetet med elimineringar och 

viktningar av de olika lösningsförslagen. Här upptäcktes att mycket information fortfarande 

saknades för att kunna göra en slutgiltig bedömning på om de olika lösningsförslagen var 

genomförbara eller inte. Då var det nödvändigt att återigen gå tillbaka till att samla ytterligare 

information och göra intervjuer med anställda på företaget. Efter att de första frågorna hade 

besvarats uppkom nya frågor och processen började om igen. Nya lösningsförslag uppkom hela 

tiden till följd av ny information som införskaffades. Detta gjorde att en slutgiltig lösning på de 

olika problemformuleringarna inte framkom förrän sent i projektet. Dock var dessa lösningar väl 

bearbetade och hade utvärderats ett flertal gånger när de väl valdes, vilket gjorde att få ändringar 

behövdes göras i slutanpassningen. 

Samtliga målsättningar som var satta för projektet anses vara uppnådda vid projektets slut och 

även uppdragsgivaren var nöjd med resultatet samt insatsen som gjorts. Det enda som upplevs 

som ett inte helt lyckat resultat var problemet med var dokumenten från projektöverlämningarna 

skulle lagras. Detta problem gick dock inte att lösa då inget bra alternativ fanns tillgängligt från 

företagets sida. I det resultat som ändå presenterades fanns det möjligheter för vidare utveckling 

och förbättring.  

Resultatet från detta projekt ska ses som en start på ett större förändringsarbete som är tänkt att 

fortsätta även efter projektet är slut. Avsikten var att kunna leverera förslag på förändringar och 

förbättringar som sedan kunde användas av företaget som en start för att sätta igång ett större 

förändringsarbete. Detta projekt kommer underlätta vidare arbete genom att en grund för 

förändringen redan är satt. Förhoppningen är att detta examensarbete ska vara starten på ett 

enhetligare arbetssätt där de nya arbetsmetoderna gör att tid och resurser för de anställda på 

företagets serviceavdelning kan sparas in samt att göra deras arbete mer effektivt. 
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Överlämningsformulär 

Arbetet med överlämningsformuläret kunde gjorts effektivare om medarbetarna på företaget från 

början hade vetat vilken information som fanns tillgänglig. När arbetet först började verkade det 

som att det inte fanns några riktlinjer alls för vad som skulle behandlas vid en projektöverlämning. 

Problemformuleringen var då att ta fram ett överlämningsformulär, likt en checklista för projekt-

överlämningar. Denna problemformulering ändrades dock flera gånger under projektets gång och 

slutade med att fokusera på hur det var möjligt att få samtliga projektledare att använda sig av 

det befintliga överlämningsformulär som redan fanns tillgängligt hos företaget. 

Problemet med att överlämningsformuläret inte används konsekvent av medarbetarna på 

företaget kvarstår dock fortfarande. Förhoppningen är att om det finns en rutin för 

projektöverlämningar, där användandet av överlämningsformuläret finns med, kommer det 

användas i högre grad än det gör i dagsläget. Ansvaret för själva implementeringen ligger dock hos 

företaget eftersom  det inte är möjligt att styra implementeringsarbetet och införandet av de nya 

rutinerna inom ramarna för detta projekt.  

Överlämningsmetod 

Vid arbetet med överlämningsmetoden framkom det relativt sent i processen att det redan fanns 

information att tillgå om hur projektöverlämningar mellan projektavdelningen och 

serviceavdelningen skulle gå till. Denna information var dock väldigt svår att hitta och nästan ingen 

av de anställda visste om att den fanns. Den var dessutom bristfällig, så här fanns det 

utvecklingspotential. Det gjorde att en förbättrad och mer detaljerad manual på 

överlämningsprocessen kunde utformas. Förhoppningen är att denna manual ska vara mer 

lättillgänglig och att samtliga medarbetare på företaget ska veta om att den finns samt använda 

den när de lämnar över projekt mellan avdelningarna. 

En muntlig presentation av resultatet, förslag på hur de nya rutinerna ska implementeras samt 

motiveringar till varför de behövs, hölls för projektledarna på Emerson Process Management AB. 

Denna presentation leder förhoppningsvis till att projektledarna förstår vikten av att införa rutiner 

som alla följer och även leda till att samtliga medarbetare vet var information om projekt-

överlämningar finns tillgänglig. 

Lagring av dokumentation 

Lagringen av dokumentation har varit den del av projektet som har varit svårast att hitta 

information om. Samtliga personer som intervjuades nämnde att de använde ”SharePoint” och 

det framstod från början som att det var samma system som användes av samtliga medarbetare 

på företaget. Den första konceptgenereringen utgick därför från detta. 

Senare visade det sig att benämningen ”SharePoint” i realiteten var flera olika plattformar som 

hade flera olika behörighetskrav och lagringsförmågor. Processen fick då börja om med vetskapen 

om att det var olika system och att samtliga medarbetare inte hade tillgång till dessa. Ännu senare 

i processen blev det helt klart hur egentligen dessa system var sammankopplade och exakt vilka 

som hade behörighet till vilket system. Det var först då en lösning kunde tas fram som faktiskt var 

genomförbar. 
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Att ha i åtanke nästa gång ett projekt startas är att lägga mer tid på att ta fram information för hur 

olika system faktiskt fungerar så det finns ett bättre underlag innan konceptgenereringen startar. 

Det hade kunnat sparas mycket tid genom att inte behöva göra om allt flera gånger och därmed 

behöva eliminera så många av lösningsförslagen för att de inte var genomförbara.  

Lösningen som presenterades med en enhetlig mappstruktur för överlämningsdokumenten 

ansågs vara relativt lätt att implementera av de medarbetare som utförde testöverlämningen. 

Även struktureringen av dessa ”Service”-mappar på den utsedda plattformen ansågs vara 

realiserbart och inte för svårt för medarbetarna att genomföra. Det bästa vore om samtliga 

medarbetare på företaget kunde börja med den nya mappstrukturen så snart som möjligt och 

sedan fortsätta att spara dokument på samma sätt för samtliga framtida projekt. 

Det enda problemet som framkom med detta förslag var att det i övergångsfasen kan bli svårt att 

hitta vissa dokument om det är oklart vilka projekt som lämnats över med det nya respektive 

gamla tillvägagångssättet. Det yttrades önskemål från en av medarbetarna vid testöverlämningen 

att det skulle tillägnas arbetstid till att flytta över gamla projekt till den nya strukturen. Detta finns 

med som ett förslag för implementeringsarbetet men hamnar även det utanför ramarna för detta 

projekt.  

Arbetet med detta projekt har varit väldigt givande och det har varit roligt att arbeta med något 

som förhoppningsvis gör skillnad och kommer att användas av företaget i framtiden.  
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5. Slutsats 
En av målsättningarna med projektet var att göra projektöverlämningarna mellan projekt- och 

serviceavdelningen mer enhetliga samt att kunna kvalitetssäkra dessa överlämningar. Detta mål 

anses vara uppnått då det tagits fram en manual som beskriver exakt hur en projektöverlämning 

ska gå till samt vilka moment och dokument som ska ingå. Genom att de personer som medverkar 

vid överlämningen signerar ett överlämningsformulär som sedan lagras hos företaget gör att 

överlämningen kan dokumenteras och därmed också kvalitetssäkras.  

En annan målsättning för projektet som anses vara uppnådd, var att det skulle ges förslag på hur 

och var information om avslutade projekt skulle lagras för att personalen på serviceavdelningen 

lätt skulle kunna hitta den. Hur dokumentationen om avslutade projekt skulle sparas fick lösningen 

att den dokumentation som serviceavdelningen behöver, plockas ut och sparas separat i en 

speciell mappstruktur. Att denna mappstruktur sedan är tänkt att se likadan ut oavsett vem 

projektledaren är, medför att personalen på serviceavdelningen snabbt och enkelt kan hitta den 

information de söker. Trots att lösningen på problemet som behandlade var denna mappstruktur 

ska lagras, endast blev en tillfällig lösning, anses även detta mål vara uppnått. Detta på grund av 

att det var det bästa alternativet som gick att uppnå i dagsläget med de verktyg som fanns att 

tillgå samt att lösningen är genomförbar i praktiken. 

Målsättningen som innefattade att ge förslag på hur ett implementeringsarbete av de nya 

rutinerna skulle kunna genomföras anses även det som uppnått genom att det lämnats över en 

skriftlig rapport till företaget där denna information ingår. Resultatet av projektet har dessutom 

presenterats vid en muntlig presentation för samtliga projektledare på Emerson Process 

Management ABs Karlstadkontor, där responsen för de föreslagna förbättringsförslagen var god. 

Detta ökar förhoppningsvis chansen att de nya rutinerna och verktygen kommer användas av 

företaget. Samtliga resultat som presenterats i rapporten ansågs vara genomförbara av 

uppdragsgivaren, vilket också var en av målsättningarna med projektet.  

Syftet med detta examensarbete har varit att se på hur de interna projektöverlämningarna inom 

företaget kunde förbättras och göras mer enhetliga samt att kunna kvalitetssäkra 

projektöverlämningarna. Detta för att kunna spara tid och resurser för de anställda på företaget.  

Arbetet som helhet har bidragit till en ökad förståelse för de valda metoderna samt hur viktigt det 

är med rutiner för att kunna kvalitetssäkra ett arbete och minska arbetsbelastningen ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

Förändringsarbetet som inleddes med detta projekt kommer behöva fortsätta arbetas med även 

efter projektets avslut. Projektet har dock bidragit till att en start på en förändring har kunnat äga 

rum som de anställda på företaget kan arbeta vidare med. Projektets resultat i form av en manual 

samt mall på mappstruktur har skapat en grund för ett förändringsarbete och kan fungera som 

verktyg för att motivera de anställda till att börja använda de nya rutinerna. Om 

implementeringsförslagen efterföljs kan dessutom förändringarna i rutinerna ske på ett 

lättarbetat och enkelt sätt utan att medföra stora uppoffringar för de anställda på företaget. Det 

är även viktigt att samtliga berörda parter informeras om de nya rutinerna, så enhetlighet kan 

införas, vilket är en uppgift ansvariga på företaget måste ta.  
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Bakgrund 

Emerson är en global leverantör av teknologibaserade produkter och tjänster. De marknadsför 

produkter och systemlösningar inom sju kundfokuserade affärsområden, varav ett är Process 

Management som har sitt huvudkontor i Karlstad. Emerson Process Management AB levererar 

produkter och tjänster inom processautomation. De tillhandahåller även projektutföranden, 

utbildning, support och service.  

Det system som Emerson Process Management AB använder för att överlämna avslutat projekt 

från projektledare till serviceorganisation, har idag flera brister som de vill ha hjälp att åtgärda. 

Som det ser ut nu har serviceorganisationen svårt att hitta den information som behövs för att 

utföra sitt arbete på bästa sätt och det finns i dagsläget ingen speciell mall för hur ett projekt ska 

lämnas över och hur det ska lagras.  

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med projektet är att utveckla en ny modell för projektöverlämning från projektledare till 

serviceorganisation efter projektavslut som både är enhetlig och där nödvändig information lätt 

ska kunna sökas upp av servicepersonalen. Även hur och var denna information, som innefattar 

olika dokument, ska sparas och lagras kommer ingå i projektet och en undersökning av befintliga 

system kommer genomföras. 

Den preliminära problemformuleringen för examensarbetet är: 

 Hur ska överlämnandet av projekt ske mellan projektledare och serviceorganisation? 

 Vilka system kan användas för att spara och lagra viktiga dokument? 

 Vilken information behöver personalen på serviceavdelningen ha tillgång till för att 

utföra sitt arbete? 

Mål 

Projektets mål är: 

 Att upprätta en enhetlig överlämning av projekt från projektledare till 

serviceorganisation, där nödvändig information finns lättillgänglig för 

serviceorganisationen efter avslutat projekt. 

 Att föreslå ett system för hur viktiga dokument ska sparas och lagras. 

 Att uppfylla företagets krav samt själv vara nöjd med arbetsinsatsen och resultatet av 

projektet. 

 Att resultatet ska anses vara genomförbart av både uppdragsgivaren och mig själv. 

Projektet avslutas med en projektredovisning och utställning i vecka 21 och sammanfattas i en 

akademisk rapport. 
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Avgränsningar 

Projektet kommer i första hand fokusera på att utveckla ett arbetssätt för överlämning av 

projekt. Ingen framtagning eller programmering av ett nytt program eller mjukvara kommer att 

inkluderas i projektet. En undersökning och utvärdering av befintliga överlämningssystem 

kommer istället genomföras för att se om något av de befintliga systemen kan uppfylla 

uppdragsgivarens krav. 

 

Organisation 

Projektets organisation illustreras nedan i figur 1. Projektledaren rapporterar till Jenny Skoglund 

som är handledare på Emerson Process Management AB och handleds av Monica Jakobsson på 

Karlstads universitet. Examinator är Leo de Vin på Karlstads universitet. Möten kommer ske 

kontinuerligt under hela projektets gång med både handledaren på företaget samt universitetet.  

 

 

Figur 1 – Projektorganisation 
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Kontaktuppgifter 

 

Projektledare: 

Susanna Ernebro 

Tel: 073 042 70 60 

E-post: susanna.kahn@gmail.com 

 

Uppdragsgivare: 

Emerson Process Management AB 

Besöksadress: Körkarlsvägen , 651 15 Karlstad 

Tel: 054-17 27 00 

 

Handledare på Emerson Process Management AB: 

Jenny Skoglund 

Tel: 054-17 27 72 

E-post: jenny.skoglund@emerson.com 

 

Handledare på Karlstads universitet: 

Monica Jakobsson 

Tel: 054-700 16 54, 070 690 58 80 

E-post: monica.jakobsson@kau.se 

 

Examinator på Karlstads universitet: 

Leo de Vin 

Tel: 054-700 25 44 

E-post: leo.devin@kau.se 
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Projektmodell 

Utförandet av examensarbetet kommer vara uppdelat i fyra olika faser; planering, förstudie, 

genomförande och avslutande. 

I planeringsfasen skrivs en projektplan för examensarbetet som även inkluderar en tidsplan för 

hela projektet. Projektledaren kommer även ha ett möte med handledaren hos uppdragsgivaren 

Emerson Process Management AB, där detaljer kring projektet, såsom tidsplanens upplägg och 

tidpunkter för fortsatta möten kan diskuteras.  

I förstudien kommer en undersökning av nuvarande överlämningsprocesser göras,  genom 

datainsamling från projektledare och andra delar av organisationen. En undersökning av 

befintliga överlämningsprocesser och system kommer utföras och kompletteras med 

information genom litteraturstudier i ämnet. Även intervjuer med personal på 

serviceorganisationen kommer göras för att kunna utforma en kravspecifikation och analysera 

förbättringsmöjligheter. 

I genomförandefasen kommer utvecklingen av en enhetlig modell för projektöverlämning samt 

olika alternativ på hur och var viktig information ska lagras att undersökas. Det kommer även 

undersökas om det behövs implementeras nya rutiner samt vilken utbildning som eventuellt 

skulle behövas av personalen vid användning av den nya modellen. 

I genomförandefasen kommer även den framtagna modellen att testas på ett projekt för att 

kunna utvärdera resultatet och göra eventuella ändringar innan slutresultatet presenteras. 

Avslutningsvis kommer en muntlig redovisning samt en projektutställning att äga rum någon 

gång under vecka 21. Rapportskrivning kommer att ske då tid finns genom hela projektets gång, 

men sammanställningen och färdigställandet av denna rapport kommer att ske i slutfasen. 

Projektet kommer följa stegen i PU-processen, som kan ses nedan i figur 2. Dessa steg kommer 

att inkluderas i tidsplaneringen och en utförligare specifikation på vilka moment som ska ingå i 

varje steg finns specificerat i en WBS i bilaga 2.

 

Figur 2 – PU-processens olika steg 

Utöver det som finns förklarat i projektmodellen, kommer kontakt med handledare på Emerson 

Process Management AB och handledare Monica Jakobsson på Karlstads universitet att ske 

löpande under projektets gång. 

 

Specificera
Generera 
koncept

Utvärdera 
och välj

Konstruera Verifiera Slutanpassa
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WBS 

WBS står för work breakdown structure och används för att dela in projektet i mindre, mer 

hanterbara delar samt att få en grafisk vy över samtliga delar i projektet. Alla de moment som 

planeras utföras i projektet har inkluderats och delats upp under de olika faserna i projektet. 

Projektets WBS kan ses i bilaga 2. 

 

Tidsplan och resursplan 

Tidsplanen ska underlätta för projektledaren att veta vilka moment i processen som ska utföras 

vid olika tidpunkter i projektet samt hur mycket tid som finns att tillgå för varje moment. Den ska 

även fungera som en överenskommelse mellan uppdragsgivare och projektledare. En resursplan 

görs sedan för att veta hur projektets timmar är fördelade utöver projektet.  

Kursen Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, 

MSGC12, läses på Karlstads universitet. Kursen går på vårterminen 2016, under veckorna 4 till 21 

och omfattar 22,5 högskolepoäng. Den första halvan av projektet, fram till och med vecka 12, 

kommer projektledaren arbeta med projektet på 50%. Andra halvan av projektet, från vecka 13, 

kommer arbetet ske på 100%. Hela examensarbetet innefattar 600 timmars arbete, varav cirka 

200 timmar av dessa är avsatta för rapportskrivning. 

 

Milstolpar 

En milstolpe är en mätbar prestation som är bestämd på förhand och som följs upp under 

projektets gång. Med hjälp av milstolpar kan projektledaren följa upp om ett visst resultat har 

uppnåtts vid en viss tidpunkt i projektet. Det gör det även lättare för projektledaren att få en 

översikt på om projektgruppen har uppnått önskade resultat samt för att kunna dela upp 

projektet i mindre mätbara mål. De milstolpar som är uppsatta för projektet och när de ska vara 

klara, kan ses i tabell 1 nedan.  

 

Grindhål 

Ett så kallat grindhål är ett uppföljningstillfälle med projektets uppdragsgivare, där 

uppdragsgivaren har möjlighet att utvärdera projektet. Vid grindhålen kontrolleras projektet och 

uppdragsgivaren måste ofta godkänna vissa steg i projektet innan projektgruppen kan gå vidare. 

De grindhål som är uppsatta för projektet och när de ska vara klara, kan ses i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1 – Milstolpar och grindhål i projektet 

Projektfas Milstolpar Färdigt datum Grindhål 

Planering Möte med uppdragsgivare 2016-02-04 Få ok på projektplan 

Planering Möte med handledare 2016-02-08 Få ok på projektplan 

Planering Projektplan klar 2016-02-08 Projektplan godkänd 

Förstudie Förstudien klar 2016-03-24 Förstudien ska 
definiera en 
problemformulering 

Genomförande Inlämning metodikdelen 2016-03-21 Delrapport godkänd 

Genomförande Delredovisning 2016-03-23 Delredovisning 
godkänd 

Genomförande Genomförandet klart 2016-05-06  

Avslut Utkast slutrapport klar 2016-05-16 Feedback på utkastet 

Avslut Muntlig redovisning v.21 Redovisning godkänd 

Avslut Projektutställning v.21 Utställning godkänd 

Avslut Slutrapport klar 2016-05-30 Slutrapport godkänd 

 

Gantt-schema 

För att få en grafisk bild av hur projektets aktiviteter är uppdelade samt löptiden på de olika 

aktiviteterna och hur de förhåller sig till varandra görs ett Gantt-schema. De olika aktiviteterna i 

projektet skrivs in på Y-axeln och projektets löptid från projektstart till avslut skrivs in på X-axeln. 

För varje aktivitet fylls en stapel som går från den tidpunkt aktiviteten startar till den tidpunkt 

där aktiviteten är tänkt att sluta. Gantt-schemat för projektet kan ses i bilaga B. 

 

Resursplan 

En resursplan gjordes för att se hur mycket tid som ska läggas på varje fas i projektet. Det är 

medvetet beräknat på färre timmar än de avsatta 600 timmarna, detta för att det ska finnas en 

buffert på cirka 60 timmar att portionera ut om någon fas tar längre tid än beräknat. 

Resursplanen ses i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 – Resursplan 

Fas Planering Förstudie Genomförande Avslut Totalt 

Antal timmar 40 h 180 h 200 h 120 h 540 h 

 

Kommentarer till tidsplan och resursplan 

Gantt-schemat, som kan ses i bilaga 3, är väldigt övergripande och innehåller inte så mycket 

detaljer, mer än de olika milstolparna och grindhålen. En uppdelning av projektets fyra faser; 

planering, förstudie, genomförande samt avslut finns representerade i Gantt-schemat, men inga 

detaljerade moment under varje fas finns med. Detta för att det är svårt att förutse exakt vilka 
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moment som projektet kommer bestå av innan förstudien är genomförd. En tydligare, mer 

detaljerad tidsplanering kommer att göras vid start av varje ny fas och Gantt-schemat kommer 

därför att uppdateras och utvecklas under projektets gång när fler detaljer kring projektet är 

specificerade. Resultatet från förstudien kommer bidra till att projektet får en tydligare riktning 

och att projektledaren får en klarare bild av hur projektet kommer fortlöpa. 

I resursplanen är endast tiden för de olika faserna bestämd. Även här kommer en mer detaljerad 

planering av tiden göras innan varje fas börjar och det kommer finnas möjlighet för ändringar om 

det visar sig nödvändigt. 

 

Riskbedömning  

För att identifiera de mest allvarliga riskerna i projektet görs en riskbedömning enligt 

miniriskmetoden. En miniriskanalys består av två huvuddelar, en del där riskerna uppskattas och 

identifieras samt en del där det planeras vilka åtgärder som ska genomföras för att kontrollera 

eller eliminera dessa risker. Med hjälp av denna metod kan riskerna bedömas var för sig, 

jämföras med varandra och förebygga att riskerna inträffar för att undvika försening av 

projektet. 

I tabell 3 finns en sammanställning på de riskfaktorer som identifierats i projektet. Det har tagits 

hänsyn till hur stor sannolikhet det är att en risk uppstår (S) samt konsekvensen för varje risk (K). 

Med hjälp av dessa två kriterier kan sedan en riskfaktor räknas ut (R). 

Sannolikheten för att en risk kommer inträffa uppskattas från 1 till 4, där 4 betyder att det är 

stor sannolikhet och 1 att det är liten. Konsekvensen uppskattas även den från 1 till 4, där 4 

betyder att det ger allvarliga konsekvenser på projektet och 1 minde allvarliga. Riskvärdet (R) 

räknas ut genom att multiplicera sannolikheten (S) med konsekvensen (K) och ju högre riskvärde, 

desto större och alvarligare risk är det. Med hjälp av dessa kriterier har sedan åtgärder för 

samtliga fel kunnat föreslås.  
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Tabell 3 – Riskbedömning för projektet 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Tidsbrist 2 4 8 Planera extra tid mellan varje fas i projektet 
för att ha en buffert om tidsplanen spricker. 
Följa upp tidsplanen. 

Projektet tar fel riktning 2 3 6 Kontinuerliga avstämningar med 
uppdragsgivare, handledare samt noggrann 
kontroll av milstolpar. 

Förstudien ger inte nog med 
information för att kunna fortsätta 
projektet på ett bra sätt 

2 4 8 Ta hjälp av uppdragsgivare eller handledare 
för att hitta kompletterande information. 

Projektmålen är svåra att uppnå 2 3 6 En avgränsning av projektet görs. 

Projektplanen håller inte 1 3 3 Strukturera upp och planera arbetet 
noggrant. Vara realistisk i tidsplaneringen 
och föra loggbok. 

Tidsplanen krockar med grupparbeten i 
annan kurs som läses parallellt 

1 2 2 Försöka hitta alternativa lösningar. 
Prioriteringen ligger på examensarbetet.  

Oväntad händelse, ex. en handledare 
slutar/blir sjuk, svårighet med 
kommunikation 

1 4 4 Försöka hitta en ersättare. Fortsätta med de 
underlag som finns, hitta andra vägar för 
nödvändig information. 

Långvarig frånvaro, t.ex. sjukdom 1 4 4 Arbeta hemifrån så mycket det går. 
Omarbeta tidsplanen. Eventuellt begränsa 
projektmålen eller i värsta fall avsluta 
projektet vid ett senare tillfälle. 

Förlorad data/information 2 4 8 Alltid spara en backup på Google Drive. 

Svårighet att hitta informanter 
/personer att intervjua 

2 4 8 Boka möten i förväg med involverade 
personer och se till att de är tillgängliga 
under projektet. 

Idégenereringarna ger inga 
tillfredställande lösningar 

3 3 9 Ta hjälp av fler personer. Ha kontinuerliga 
avstämningar med företaget. 
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Dokumenthantering  

Alla dokument och information som används i projektet kommer att sparas på egen dator samt 

på Google Drive.  

En projektsida skapas på It’s Learning för de dokument som handledaren ska ta del av. 

Analoga dokument scannas in och sparas även dem på egen dator samt på Google Drive. 

Alla dokumentnamn kommer döpas med uppgiftens/momentets namn, projektledarens namn 

samt efter vilken version av dokumentet det är. 

Tidsrapportering i form av loggbok sker manuellt i pappersform och sammanställs sedan digitalt i 

slutet av projektet. 
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Projektstart

Projekt-
planering

Projektplan

Möte med 
Emerson

Möte med 
handledare KAU

Delredovisning 
metodikdelen

Rapport på 
metodikdelen

Förstudie

Informations-
insamling

Intervjuer

Analys

Krav-
specifikation

Service 
Blueprint

Koncept-
generering

Systematisk 
koncept-
genererin

Brainwriting

Mindmapping

Speedstorming

Eliminering och 
utvärdering

Eliminering

Viktning

Uppdrags-
givarens 

synpunkter

Slutgiltigt val

Slutanpassning

Test

Behovsanalys

Implementering

Avslut

Muntlig 
slutredovisning

Projekt-
utställning

Slutrapport
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