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Sammanfattning 

Titel:  Projektlogistik vid bredbandsinstallation 

Program/Kurs: Logistik & Ekonomiprogrammet, Företagsekonomi C 

Författare:  Marcus Malmkvist och Jonas Andersen 

Handledare:  Peter Lindelöf och Hans Zimmerlund 
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Bakgrund:  Utvecklingen av IT-branschen, där ny teknik och nya tjänster ständigt 

  uppkommer, har lett till nya aktörer med olika specialiseringar. Den 

  ökade graden av specialisering leder till att dessa aktörer behöver 

  samarbeta med varandra i olika former av projekt. 

 

Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga i ett projekt för att nå målen så fort som 

  möjligt? Fler parter borde leda till försvårat samarbete, hur kan man 

  samordna på bästa möjliga sätt? Idag är det önskvärt för samtliga 

  parter inom projektet att korta ner ledtiden.  

Syfte:  Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vilka olika faktorer som 

  inverkar på projektets ledtid vid bredbandsinstallation. 

  Uppsatsens delsyfte är att analysera och utvärdera förutsättningarna 

  för samarbete mellan olika parter i projektet för bredbandsinstallation 

  och kunna ge en rekommendation.  

Metod:  För att kunna svara på problemformuleringen är uppsatsen uppbyggd 

  kring en kvalitativ metod med intervjuer för att få fram data. Till största 

  del används primärdata med en påbyggnad av sekundärdata. 

Teorier:  Teorier som används är; Kommunikationsprocessen,  

  Kommunikationsplan, Projektplanering & Projektplan, Effektivitet 

  genom samverkan, Kommunikation i ett nätverk. 

Empiri:  Empirin består av primärdata som inhämtats genom intervjuer. 
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Analys:  Analysen utgår från variablerna i den teoretiska referensramen; 

Kommunikation, Planering, Samverkan & information. Utifrån dessa 

analyseras empirin i förhållande till teorin.  

 

Slutsats:  I slutsatsen diskuteras det kring den projektprocess författarna beskrivit 

i arbetet. Författarna har kommit fram till att; kommunikation, 

planering och samverkan spelar stor roll för att kunna förkorta ned 

ledtiderna för projektet. Samarbete utöver företagsgränser blir 

nödvändigt. 
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Abstract 

 

English Title:  Project Logistics for broadband installation 

Programme/Course: Logistics & Economic programme, Business Economics C  

Authors:  Marcus Malmkvist and Jonas Andersen 

Tutors:  Peter Lindelöf and Hans Zimmerlund 

Key words:  Broadband, open nets, lead time, communication operator  

Background:  The development of the IT-industry, where new technologies and new 

  services continually arise, has led to new players with different 

  specializations. The increased degree of specialization means that these 

  players need to cooperate with each other in different types of projects. 

Problem definition: What factors are important in a project to achieve the objectives as 

  quickly as possible? More players should lead to cooperation 

  difficulties, how can you coordinate in the best possible way? Today, it 

  is desirable for all parties in the project to shorten down the lead time. 

Purpose:  The main purpose is to explore the different factors that affects the 

  project's lead time concerning broadband installation. The part 

  purpose, is to analyze and assess the conditions for cooperation 

  between different players in the project for broadband installation and 

  to provide a recommendation. 

Method:  In order to answer the problem definition, the paper is structured 

  around a qualitative approach with interviews to obtain data. Mostly, 

   the used data comes from primary sources with an extension of 

  secondary sources. 

Theories:  Theories that are used in the paper are: Communication Process, 

  Communication Plan, Project Planning & Project Plan, Efficiency through 

  collaboration,  Communication in a network. 

Empiric:  Empirical data consists of primary data collected through interviews. 
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Analysis:  The analysis is based on the variables from the theoretical frame of 

reference; Communications, Planning, Interaction & Information. From 

these variables, empirical data are analyzed in relation to the theory. 

 

Conclusion:  In the conclusion, the authors discuss about the projects process which 

is described in the paper. The authors have concluded that; 

communication, planning and collaboration plays a major role in order 

to shorten down the lead times for the project. Cooperation beyond 

enterprise boundaries becomes necessary. 
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1. Inledning 

 

 

I inledningsavsnittet ges en introduktion och bakgrund av branschens utveckling. Därefter 

presenteras en problemdiskussion samt problemformulering. Slutligen presenteras uppsatsens syfte 

samt avgränsningar. 

 

 

Uppsatsen kommer att handla om hur man förkortar ner ledtiden i ett projekt för 

bredbandsinstallation. Efter att det skett en avreglering inom telekombranschen under senare delen 

av 80-talet öppnades marknaden upp vilket ledde till att en mängd nya aktörer började verka på 

marknaden.1  

 

I och med att fler aktörer etablerade sig på marknaden så växte ett problem fram, ett problem som 

författarna har tagit del av efter att författarna samtalat med företaget OpenNet, där företaget 

säger; ”Vi ser idag problem med våra ledtider, från det att vi skriver ett avtal med en fastighetsägare 

tills att hyresgästen beställer en tjänst från tjänsteleverantören, vi har idag en genomsnittlig 

projekttid på cirka femton veckor”. 

 

Författarna har valt att se till installationen av bredband och vad som påverkar ledtiden för ett 

sådant projekt. 

Ju fler parter som är inblandade desto mer vikt måste man lägga vid samordning. Författarna 

kommer att kartlägga projektets olika delar för att sedan undersöka hur man bör göra för att få en 

bra samordning och på så vis korta ner ledtiden.  

 

Författarna tror att genom att kartlägga de olika parternas roll i projektet så kommer man kunna 

komma fram till förslag på hur projektet bör genomföras för att förkorta ledtiden.  

 

 

 

                                                                 
1
 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1991/92&bet=T810&dok_id=GF02T810 

2010-04-20 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1991/92&bet=T810&dok_id=GF02T810
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1.2 Bakgrund 

 

Som författarna nämnde i inledningen så blev startskottet för en avreglering av telekombranschen 

beslutat under senare del av 80-talet, men det dröjde ända fram till 1993 innan det verkligen började 

hända något. Då blev Televerket bolagiserat till Telia. Detta var startskottet för branschens 

frammarsch, flera olika operatörer började nu inta marknaden. Det råder delade meningar om hur 

vida en avreglering var bra eller inte. Avregleringen ledde dock till nya konkurrensmöjligheter i form 

av till exempel prispress då fler operatörer kunde verka. Det som talade emot var att det innan 

avregleringen inte fanns några alternativ och hade man klagomål visste man vem man skulle klaga 

hos. Ansvarsfördelningen var betydligt mindre komplicerad innan avregleringen. Man visste vem som 

skulle göra vad och det var inte flera olika aktörer inblandade.  

 

Andra exempel på avregleringar är avreglering av järnvägstrafiken som skedde 1998. Då tog 

regeringen beslutet att upphöra med det tidigare monopolet.  Anledningen till varför detta tas upp är 

att man kan se problem i form av att det blir etableringshinder på grund av kapacitetsbrist.  

I Svenskt Näringslivs rapport ”avreglering i motvind” så nämner författaren flera typer av problem 

som uppstår. Förr så betraktades till exempel telemarknaden och järnvägsmarknaden som naturliga 

monopol som inte kunde eller behövdes konkurrensutsättas. Med ökad internationalisering, 

förändrad efterfrågan och teknisk utveckling har förutsättningarna förändrats och branscherna blir 

idag uppdelade i flera olika typer av led. Ett annat problem som också uppkommer efter att ha 

avreglerat ett monopol och på så vis fått en fri konkurrens är att det fortfarande finns dominans 

problem. De gamla monopolen kan fortfarande vara väldigt starka, exempelvis SJ.2  

Samordningsproblem är också något som har fått betydelse. För att få en bra förståelse kan man 

jämföra eller göra en liknelse med byggbranschen där det skett en form av avreglering eller rättare 

sagt uppdelning, där man går från en entreprenad till flera små företag med anledning att man vill 

pressa priserna. Eriksson skrev 1997 att det inte är konstigt att det blir samverkan- och 

samordningsproblem. I och med långsiktiga strategiska val av samarbetspartners i nätverk mellan de 

olika aktörerna, kan värdeskapande processer generas.3 

Vikten av samordning betonas, som Eriksson skrev blir det lätt samordningsproblem vid en 

avreglering, när man går från en part till flera. 

                                                                 
2
 

http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/63FB8FBD52E7079EC1256F5E0047AE82/$File/P
UB200412-001.pdf 2010-04-13 
3
 http://www.cadiqsystem.se/pdf/morgodag-9.pdf 2010-05-07 

http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/63FB8FBD52E7079EC1256F5E0047AE82/$File/PUB200412-001.pdf
http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/63FB8FBD52E7079EC1256F5E0047AE82/$File/PUB200412-001.pdf
http://www.cadiqsystem.se/pdf/morgodag-9.pdf
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Om man ser bakåt i tiden så erbjöd telenätet enbart telefoni och det ledde då till att man inte fann 

något behov i att skilja tjänsten från själva nätet. 

 

Idag är läget ett helt annat, det är en annan infrastruktur där vi har ett telenät i form av ett 

bredbandnät som kan erbjuda betydligt fler typer av tjänster. Tjänster i form Ip-telefoni, Ip-TV och 

internet. 

Man ser idag i Sverige en stor förändring inom branschen. Från att ha varit väldigt teknikdriven till att 

bli mer och mer inriktad mot användaren i form av tjänster. Det avspeglar sig tydligt när man tar del 

av siffror som säger att branschen idag består av 2/3 tjänsteföretag.  

Som nämndes ovan så växer denna bransch, detta trots att det pågår en ständig prispress på grund 

av hård konkurrens. Anledningen till att branschen växer som den gör beror mycket på intäkter från 

tjänster och olika typer av koncept som är kopplade till produkter. 

Det finns idag en mängd olika internetoperatörer, statistik från 2009 visar att TeliaSonera är störst, 

de har 38 % av marknaden, därefter följer Comhem och Bredbandsbolaget med 13 % vardera.4 

 

Bredband är ett område som har utvecklats mycket under de senaste åren. 

Idag finns fyra olika sätt att använda bredband på. 

Dels kan man nå internet med hjälp utav sitt telefonnät, dvs. den ledning som är anknuten till en fast 

telefon i hemmet. Denna typ av bredbandsuppkoppling kallas för xDSL där den vanligaste varianten 

kallas för ADSL. En annan typ av uppkoppling kan ske med hjälp av kabel-TV-nätet. En nyare variant 

av internetuppkoppling är att den kan ske trådlöst med hjälp utav 3G-nätet som också används av 

mobiltelefoner. (För tillfället pågår även arbetet med ett nytt snabbare trådlöst nät, kallat 4G.) 

Den sista typen av bredbandsuppkoppling sker via fibernät.5 

Fibernätet fungerar rent tekniskt på ett annat sätt jämfört med xDSL som sker via kopparkablar. 

Informationen i en fiberoptisk kabel sker inte med hjälp utav elektrisk ström utan med ljuspulser.6 

 

När det är öppna nät så talar man om tre olika parter som verkar på marknaden. 

 Nätägaren. 

Den aktör som tillhandahåller själva infrastrukturen, dvs. de kablar som ligger i marken. 

Själva utrymmet för informationen och trafik på fiberkabeln hyrs av till exempel Stokab. 

                                                                 
4
 http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Svenskarnas -anvandning-av-telefoni-och-

Internet---Individundersokning-2009---PTS-ER-200928/ 2010-04-16 
5
 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Om-PTS/infomaterial/Om_Bredband.pdf 2010-04-16 

6
 http://www.stokab.se/templates/StandardPage.aspx?id=46 2010-04-16 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Svenskarnas-anvandning-av-telefoni-och-Internet---Individundersokning-2009---PTS-ER-200928/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Svenskarnas-anvandning-av-telefoni-och-Internet---Individundersokning-2009---PTS-ER-200928/
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Om-PTS/infomaterial/Om_Bredband.pdf
http://www.stokab.se/templates/StandardPage.aspx?id=46
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 Kommunikationsoperatören. 

Den aktör som hyr utrymmet på fiberkabeln av nätägaren. Kommunikationsoperatörens 

uppgift är att säkerställa att trafiken fungerar på fiberkabeln. Det utbud som erbjuds till 

kunderna är en såkallad öppen teknisk plattform, där olika tjänsteleverantörer i sin tur fritt 

kan konkurrera med varandra. 

 Tjänsteleverantörerna. 

Den som levererar den faktiskt tjänsten som t. ex internet, TV, telefoni med mera.7Exempel 

på sådana kan vara Visat och ComHem.  

Med ett öppet nät menas att nätet är öppet för tjänsteleverantörerna att fritt konkurrera med 

varandra så att kunden får en stor valmöjlighet. 

Motsatsen till öppna nät är slutna nät. Där bestämmer nätoperatören vilka tjänster som hushållen 

kan välja mellan, vem som får leverera tjänsterna och vad det ska kosta. Exempel på slutna nät är de 

kabel-TV-nät som ComHem bestämmer över. 

 

Vikten av att ha ett öppet nät sammanfattas nedan av hyresgästföreningen: 

”Idag när utvecklingen alltmer går mot en gemensam infrastruktur för telefoni, TV och  internet, vill 

Hyresgästföreningen att hushållen fritt ska få välja tjänster och leverantörer i öppna nät. Att inte få 

göra det är ungefär lika absurt som att någon annan bestämmer vilken morgontidning du ska läsa till  

frukost.”8 

 

Göran Marby och Dan Sjöblom, Generaldirektörer för Post och telestyrelsen (PTS) respektive 

Konkurrensverket skrev tillsammans en debattartikel den 8 april 2010. Där uppmanar de 

kommunerna att; 

”… följa de goda exempel på öppenhet som finns i många av stadsnäten och tydligt agera för att 

underlätta olika operatörers investeringar i bredbandsnät.”  

Det som de bägge Generaldirektörerna talar om är att man menar på att kommunerna bör; 

”… ge möjlighet för olika operatörer att få tillträde till stadsnätens fiber…”.9 

Alltså, för att främja konkurrens är ett öppet nät att föredra eller rent utav en nödvändighet. 

 

                                                                 
7
 http://www.stokab.se/templates/StandardPage.aspx?id=35 2010-04-16 

8
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/06/article/article20090603_100014433/%C3

%96ppna_n%C3%A4t.pdf 2010-04-14 
9
 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Press/Tal -

artiklar/debattartikel_pts_kkv_dagens%20samh%C3%A4lle100408_ny.pdf 2010-04-16  

http://www.stokab.se/templates/StandardPage.aspx?id=35
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/06/article/article20090603_100014433/%C3%96ppna_n%C3%A4t.pdf
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/06/article/article20090603_100014433/%C3%96ppna_n%C3%A4t.pdf
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/debattartikel_pts_kkv_dagens%20samh%C3%A4lle100408_ny.pdf
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/debattartikel_pts_kkv_dagens%20samh%C3%A4lle100408_ny.pdf
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Ett av de företag som verkar inom den här branschen med öppna nät är OpenNet. 

OpenNet är en kommunikationsoperatör som erbjuder sina tjänsteleverantörer en stor marknad och 

sina kunder en stor andel olika leverantörer att välja bland. 

Företaget grundades 2003 med huvudkontor i Gävle. Det finns även lokalkontor på andra platser i 

Sverige såsom i; Stockholm, Örebro, Karlstad och Göteborg. OpenNet är ett systerbolag till Fiberdata 

och har idag ca 90 medarbetare tillsammans. 

Som nämndes i inledningen är OpenNet den kommunikationsoperatör vars projekt författarna 

kommer att studera. 

 

Figur I. Bilden ovan beskriver kedjan av aktörer från nätägare till slutkund, och flödena av 

transaktioner och ansvar.10 

 

I ett projekt ingår det flera parter, det kan vara de som nämnts tidigare (nätägare, 

kommunikationsoperatör & tjänsteleverantör) men även andra typer av leverantörer exempelvis för 

installationen av bredband. Här finns t. ex de företag som tillhandahåller hårdvara i form av en switch 

vars funktion är att dela upp den inkommande fiberkabeln till de olika hushåll som finns i en 

fastighet. De företag som utför själva installationen i fastigheten tillkommer också i projektet.  

 

Det författarna menar med projektet är det arbete som löper från det att ett avtal slutits mellan en 

fastighetsägare och en kommunikationsoperatör till dess att arbetet är klart och 

hushållen/slutkonsumenten kan börja använda de tjänster som denne beställ, och tills de börjar 

betala för sin tjänst. Bilden nedan beskriver denna process i de sju steg som projektet innehåller. Det 

är denna process som författarna kommer att kartlägga för att se hur man på bästa sätt kan få ner 

ledtiden. Varje steg beskrivs mer ingående längre fram i arbetet.  

                                                                 
10

 http://www.opennet.se/ 2010-04-21 

http://www.opennet.se/
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Projektets ledtid som idag kan ta upp emot 15 veckor. 

Figur II. Projektprocessen. 

 

  

Steg 1. Avtalet: Här skriver i detta fall OpenNet ett avtal med fastighetsägaren, ett avtal som säger att 

de som bor i fastigheten kommer kunna få tillgång till de olika tjänsterna som erbjuds. 

Steg 2.Projektledning: Här lämnar säljaren över ärendet till en projektledare. Projektledarens uppgift 

är att planera för arbetets genomförande. 

Steg 3. Stadsnät: Här ansluts fastigheten till stadens bredbandsnät 

Steg 4. Fastighetsnät: Här skall fastighetsnätet byggas. Säljaren har när avtalet skrivs, klart med en 

fastighetsnätsbyggare. 

Steg 5. Marknad: Nu börjar marknadsavdelningen på OpenNet att gå ut med information till 

slutkunderna om vilka tjänster som finns tillgängliga. 

Steg 6. Tjänsteleverantörer: efter att kunderna har tittat igenom vilka tjänster man vill ha så kopplas 

nu tjänsteleverantörerna in, i detta fall kan det till exempel handla om Viasat, Telia och Canal digital. 

Steg 7. Slutkund. Nu kan slutkunden börja använda sina tjänster och tjänsteleverantören börja ta 

betalt. (se figur I)  
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Det blir allt vanligare med öppna nät vilket medför att det blir fler och fler projekt inom området. 

Med fler projekt uppstår också behovet att effektivisering av projekt, då främst i form av att korta ner 

ledtiden för att kunna minska kostnaderna. 

Någonting som genast kommer upp när man talar om detta är hur samarbete och koordinering skall 

fungera. Bra samarbete är något som man lägger vikt vid, det säger sig självt att genom att 

samarbeta så kan man uppnå bättre resultat.  

 

I det projekt som pågår från det att en fastighetsägare tecknat ett avtal med en 

kommunikationsoperatör tills det att slutkonsumenten kan använda tjänsterna ingår idag en mängd 

olika parter. 

Varje part är specialiserad på en viss del i projektet. Då tjänsterna och tekniken blir mer avancerad 

leder det i sin tur till att det ingår olika företag som sköter olika delar inom projektet.  

 

Av ovan framgår att eftersom det idag blir allt vanligare med öppna nät så, blir det allt fler projekt. 

Dessa projekts ledtid blir till ett problem om tiden är allt för lång, längre projekt borde vara lika med 

högre kostnader. 
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1.3 Problemdiskussion 

 

Eftersom projektet innehåller flera olika parter så handlar det hela om samordning och koordinering 

av de parter som verkar inom projektet, att t. ex veta exakt när man kan börja arbeta med sin del och 

klarrapportera så att informationen går vidare i projektet. Ju fler parter som är med i projektet desto 

svårare blir det att få dessa att arbeta ihop och samarbeta på ett bra sätt. 

 

Ofta tar det, från det att avtal tecknas tills dess att tjänsterna går att ta betalt för, lång tid. En tid som 

blir till en nackdel för både kund och leverantör.  En lång ledtid borde leda till ökade kostnader. Bland 

annat i form av investeringar och kapitalbindningar, det vill säga att inkomsterna in blir fördröjda och 

på så vis borde kassaflödet bli lidande. En effektivisering av ledtiden skulle kunna bidra till en 

förbättring av kassaflödet. 

 

Eftersom de inte är ett och samma företag som utför varje steg i processen så blir det svårare att 

uppnå en kort ledtid då fler parter är involverade, det blir till en nackdel både för slutanvändaren och 

kommunikationsoperatören 

 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga i ett projekt för att nå målen så fort som möjligt? 

Fler aktörer borde leda till försvårat samarbete, kan man samordna på ett bättre sätt? 

Idag är det önskvärt för samtliga parter inom projektet att korta ner ledtiden.  

 

1.5 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vilka olika faktorer som inverkar på projektets ledtid vid 

bredbandsinstallation. 

Uppsatsen delsyfte är att analysera och utvärdera förutsättningarna för samarbete mellan olika 

aktörer i projektet för bredbandsinstallation och kunna ge en rekommendation.  
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1.6 Avgränsning 

Författarna tror att det i ett projekt kan finnas olika typer av problem som inverkar på att projektets 

ledtid blir lång. Vi har valt att avgränsa oss till de problemfaktorer som rör samverkan och 

samordning. 

Vi har även valt att avgränsa oss till projektet som rör Stockholmsområdet, då man använder sig av 

olika stadsnät beroende på vilken stad man agerar i. Själva projektet skiljer sig väldigt lite beroende 

på stad. 

 

1.7 Ordlista 

 

 
Driftstart: Den tidpunkt som lägenheterna kommer kunna börja använda sina tjänster. 

 

Öppna nät: Med ett öppet nät menas att nätet är öppet för tjänsteleverantörerna att fritt konkurrera 

med varandra så att kunden får en stor valmöjlighet. 

 

Fiber: Det är genom denna kabel som informationen skickas. Informationen i en fiberoptisk kabel 

sker inte med hjälp av elektrisk ström utan med ljuspulser.11 

 

Hårdvara: I denna uppsats så är hårdvaran switcharna. 

 

Switch: Man kan förenklat säga att en switch delar upp fiberanslutningen till flera stycken, en för 

varje lägenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

 http://www.stokab.se/templates/StandardPage.aspx?id=46 2010-04-16 

http://www.stokab.se/templates/StandardPage.aspx?id=46
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2. Metod 

 

 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt författarna använt sig av för att utföra arbetet. 

Inledningsvis presenteras kvantitativa och kvalitativa ansatser, angreppssätt och slutligen primär- 

och sekundärdata. Det presenteras även en diskussion kring valet av metod. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsens trovärdighet. 

 

 

2.1 Val av ansats 

 

För att kunna svara på problemformuleringen ”Vilka faktorer är viktiga i ett projekt för att nå målen 

så fort som möjligt?” och ” kan man samordna på ett bättre sätt?” har författarna valt en kvalitativ 

metod med intervjuer för att få fram data till uppsatsen. 

Detta för att kunna få fram så mycket data som möjligt som kan vara av sådant slag att man på 

förväg inte kunnat veta det och således inte heller kunnat ställa någon fråga. 

2.2 Kvantitativ eller kvalitativ ansats 

 

Empirin till en undersökning kan antingen hämtas ur en kvantitativ eller en kvalitativ metod. 

Dessa behöver dock inte stå helt emot varandra utan kan även kombineras. 

Den kvantitativa metoden kännetecknas av att man innan själva insamlingen av data gör ett 

frågeformulär med färdiga svar där respondenten får välja det svar som denne anser vara närmast 

sin egen åsikt. Man brukar kalla detta för hårda data. Fördelarna med kvantitativa data är att de är 

lättare att rangordna, föra statistik över samt presentera på ett lättförståligt sätt. Nackdelarna är 

istället att man inte får veta vad som ligger bakom människors handlingar och tankar, man får en 

snävare bild i vissa sammanhang och att flexibiliteten är låg. 

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av intervjuer och deltagande observationen där man kan föra 

diskussioner och ställa motfrågor till sina intervjuobjekt. De data man får fram brukar kallas för 

mjuka data. Fördelen med den kvalitativa metoden är att man kan få svar på saker som man kanske 

redan från undersökningens start inte kunde tänka sig, att ett möjligt problem kanske kan bero på 
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helt andra, underliggande, orsaker som man inte kunnat få fram med hjälp av en kvantitativ metod 

och att flexibiliteten är stor. Nackdelarna med en kvalitativ metod är att den tar ofta längre tid att 

göra och att den också kan vara svårtolkad.12 

2.3 Angreppssätt 

 

Författarna har valt ett deduktivt angreppssätt genom att utgå från det generella till det konkreta, 

dvs. från teori till empiri. Olika teorier testas med empiriska data. 

Det andra angreppssättet är det induktiva där man drar slutsatser från det specifika till det allmänna, 

alltså tvärtom gentemot det deduktiva angreppssättet, från empiri till teori. 13 

Författarna anser att genom att se till teorin för att sedan se till empirin kommer olika analyser och 

slutsatser kunna dras som inte kunnat göras vid omvänd ordning. Avslutningsvis anser författarna att 

det på så sätt genereras en bättre slutsats som i sin tur kan generera en bättre rekommendation som 

var uppsatsens delsyfte.  

 

2.4 Urval 

Urvalet består av val av olika personer som intervjuas som ingår i den projektprocess som beskrivits i 

bakgrunden. (Figur II). 

Detta för att kunna få ta del av åsikter från alla de parter som ingår i processen för att i slutändan få 

ett resultat som på bästa sätt visar verkligheten.  

Genom att på ett bättre sett spegla verkligheten anser författarna att slutsatsen får en större 

relevans och genomslag. 

2.5 Fallstudie  

 

Som uppsatsstrategi gör författarna en fallstudie av den projektprocess som tidigare beskrivits i 

arbetet. Uppsatsen avgränsas därigenom till att endast avse de sju steg som bilden över 

projektprocessen (Figur II, Sid nr. 14) visar.  

Fallstudien blir en enkelfallsstudie då den fokuserar på ett enstaka fall.   

Definiering av fallstudien blir således att alla de parter som ingår i projektprocessen också blir en del 

av arbetet med undantag för slutkunden som inte finns med i empirin eller alls behandlas i 

kommande avsnitt. Anledningen till detta är att författarna varken före eller efter uppsatsen ser 

någon vikt vid det med tanke på uppsatsens problemformulering eller syfte.   

 

                                                                 
12

 Johannesen, Asbjørn. Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003) 
13

 Lindblad, Inga-Britt. Uppsatsarbete – en kreativ process (1998) 
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2.6 Datainsamling 

2.6.1 Primärdata  

Primärdata är den data som författarna själva samlat in, i form av intervjuer. Detta är den stora delen 

av det insamlade materialet. 

Det finns två typer av strukturer man kan använda sig av vid intervjuer, den strukturerade och den 

ostrukturerade intervjun. Vid en strukturerad intervju bygger frågorna på en given ordningsföljd som 

man bestämt sig för innan intervjutillfället. Frågorna är alltså givna innan men frågorna är helt öppna. 

Det är en standardiserad typ av intervju där man då t. ex kan ställa samma frågor och på så sätt 

enklare analysera och tolka svaren. Nackdelen för den strukturerade intervjun är att man kan missa 

olika synpunkter som informanten har eftersom att man inte känner till dem och då inte heller kan 

fråga om dem. 

 

Den ostrukturerade intervjun kan mer liknas vid ett samtal där forskaren har mer av ett tema som 

denne vill undersöka. Strukturen är flexibel och kan ändras under intervjuns gång och komma att 

fokusera på saker man från början inte tänkt sig. 

Författarna kommer att använda sig av bägge typer av intervjuer, både strukturerade och 

ostrukturerade. Mestadels kommer den ostrukturerade intervjun att användas, där informanten fritt 

får berätta sin version och sina åsikter kring ett visst tema eller en viss fråga. 

Detta för att kunna belysa och få fram information som man annars kanske inte fått fram.14 

2.6.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som man själv inte samlat in utan läst sig till som då är framtagen till exempel 

av forskare såsom litteratur, artiklar och tidsskrifter15. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt så 

kommer författarna till viss del använda sig av sekundärdata, det är framförallt i bakgrunden i form 

av ren fakta som författarna har använt sekundärdata. Sedan används det också under kapitel tre, 

teorier. Där har författarna använt sekundärdata i form av litteratur. 

Sekundärdata är hämtad från Södertörns högskolas bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Gävle 

stadsbibliotek och Kungliga tekniska högskolans bibliotek. Författarna har använt sökord som IT-

branschens utveckling, bredband, kommunikationsoperatörer.  

                                                                 
14

 Johannesen, Asbjørn. Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003)  
15

 Johannesen, Asbjørn. Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003) 
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2.7 Uppsatsens trovärdighet 

 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att om författarna skulle göra om denna studie en gång till så skall samma 

resultat uppnås. I detta fall så kommer det bli svårt att få en hög reliabilitet om man ser till 

primärdata alltså intervjuer. Det kommer bli svårt att säga att informanterna kommer att svara 

samma sak vid nästa tillfälle. 

Sekundärdata däremot, har en väldigt hög reliabilitet då den litteratur som används finns på flera 

olika bibliotek vilket då leder till att den kan användas vid ett senare tillfälle. 

2.7.2 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet så menar man att det resultat som författarna kommer komma fram till, skall 

kunna tillämpas vid likartade förhållanden. Alltså, i detta fall så kommer resultatet inte enbart kunna 

hjälpa OpenNet, utan förhoppningsvis likartade projekt hos andra företag. Projekt är som bekant 

något som kan se väldigt olika ut, därför kan man inte generalisera och säga att det alltid fungerar på 

detta sätt. Det beror alltså helt på typen av projekt. Det skall också tilläggas att vårt mål blir att man 

kan vid liknande typer av projekt ska ta del av uppsatsen och lära sig något ut av den.  
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3. Teori 

 

I teoriavsnittet redogörs först för en teoretisk utgångspunkt som är grunden för valen av teorier. 

Därefter följer de teorier som författarna valt. Genom att först beskriva själv teorin och sedan 

beskriva teorins relevans för uppsatsen. Avslutningsvis presenteras en teoretisk syntes samt en 

teoretisk referensram. 

 

 

 

Uppsatsen syftar till att besvara problemformuleringen ” Vilka faktorer är viktiga i ett projekt för att 

nå målen så fort som möjligt? 

Fler aktörer borde leda till försvårat samarbete, kan man samordna på ett bättre sätt?” 

 

Uppsatsens syfte är att ” Att undersöka vilka olika faktorer som inverkar på projektets ledtid  vid 

bredbandsinstallation. Analysera och utvärdera förutsättningarna för samarbete mellan olika aktörer 

i projektet för bredbandsinstallation och kunna ge en rekommendation.”  

Idag så blir det allt vanligare att arbeta i projekt, detta leder till att det kommer fram mängder av 

förslag och teorier kring hur man bör arbeta för att uppnå det bästa resultatet. 

Eftersom det finns olika typer av projekt kan det leda till svårigheter kring hur valet av teorier då de 

är olika utformade beroende på vilket projekt det handlar om.  

Nedan tas de teorier upp som författarna anser vara mest väsentliga och tillämpbara för uppsatsen.  
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Författarna har valt att genom en bild visa på hur modellen för uppsatsen ser ut. För att återspegla 

till problemformuleringen som handlade om samverkan/koordination så visar bilden vart denna 

koordination uppstår.  

 

 

 

Figur III. Teoretisk översiktsbild. Figuren beskriver vart koordinationen uppstår. 
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3.1 Kommunikationsprocessen  

 

Nedan har författarna valt att beskriva teorin om kommunikationsprocessen. Denna teori handlar om 

hur de olika stegen för kommunikation kan se ut. Man kan säga att det är ett sorts flöde från starten 

hos sändaren tills det sker en återkoppling eller med andra ord en feedback. Man kan välja att kalla 

de olika delarna för ”verktyg”. Författarna väljer att kort beskriva verktygen i denna process som de 

finner relevanta för denna uppsats.  

 

Figur IV. Kommunikationsprocessen.16 

 

Bilden ovan visar en modell av kommunikationsprocessen. En modell som består av sex stycken steg 

som är direkt kopplade till varandra. Som författarna nämnde tidigare så kommer endast de stegen 

som är relevanta tas upp. 

Sändaren 

Den person som säger något. Om två personer står och samtalar med varandra och den ena kommer 

med ett meddelande eller påstående då är det denne som är själva sändaren. En sändare behöver 

inte bara vara en person, utan det kan också vara ett företag, exempel på det kan vara ett företag 

som kommit på en ny idé och låter de anställda ta del av denna idé, då blir företaget en sändare. 

I ett projekt kan en sändare vara en utav aktörerna i projektet. Aktören blir en sändare då han lämnar 

över sin uppgift/meddelande till nästa part. 

Meddelande 

Ett meddelande kan se ut på flera olika sätt, det kan till exempel vara en uppsättning ord, bilder eller 

symboler. Man belyser att en människa kan tolka ett meddelande på helt olika sätt och detta är 

viktigt att ha i åtanke. Det sker ofta att man utgår från att det sända meddelandet kan ha samma 

budskap som det meddelande man tidigare mottagit från samma part vilket gör att man kan tolka 

meddelandet fel.  

 

                                                                 
16

 Palm, Lars & Windahl, Sven. Kommunikation i praktiken (1996) 
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Återkopplingen 

Återkopplingen kan man definiera som meddelandets effekt, som sändaren kan ta del av och 

kontrollera så mottagaren har uppfattat saken rätt. 

Den bästa återkopplingen får du om det bara är 2 personer som har samtalat, desto fler personen 

som har tagit del av meddelandet på vägen, desto större risk blir det att någon har tolkat det fel och 

på så vis sänt det vidare med fel innehåll. 

Ju mer du vet om den personen som du skickar meddelandet till desto bättre kan du anpassa dig till 

denne för att uppnå ett bra resultat.17  

Relevans för uppsatsen 

Författarna anser att denna modell/teori har en hög relevans om man ser till syftet, att undersöka 

vilka olika faktorer som inverkar på projektets ledtid vid bredbandsinstallation. Projektet som 

författarna har valt att studera innehåller sju stycken steg. Dessa steg innehåller också olika parter 

som är med och påverkar. Detta leder då till att kommunikationen mellan dessa parter är väldigt 

betydande. Genom att kommunicera på ett bättre sätt mellan de olika parterna så tror författarna 

att man kommer kunna korta ner ledtiden för hela projektet. De tre delarna i 

kommunikationsprocessen som författarna anser är relevanta är som nämnts ovan sändare, 

meddelande och återkopplingen. För att kunna visa på relevansen i uppsatsen går författarna nedan 

kort igenom dessa tre steg. 

Sändarna i detta fall kommer vara flera olika, eftersom projektet innehåller olika parter där varje part 

löser sin uppgift för att sedan skicka den vidare till nästa part. Meddelande här tror författarna att 

man kommer kunna komma fram till att det kan finnas brister mellan parterna i form av att man 

missuppfattar varandra. Meddelandet som mycket väl kan vara ett mål kan förändras under loppets 

gång. Detta kan man dock ta reda på relativt enkelt genom feedback, sändaren kommer kunna 

kontrollera vad som sagts och i detta fall kommer författarna kunna få insyn i om meddelandet 

ändras på vägen och hos vilka parter det sker. 

 

3.2 Kommunikationsplan 

 

I alla projekt är det viktigt att se till att kommunikationen fungerar på ett tillfredställande sätt. Det är 

då viktigt att man har ett slags verktyg för att kunna arbeta med kommunikation. Detta verktyg är 

kommunikationsplanen som fungerar som ett sätt att kvalitetssäkra projektprocessen. 

Syftet med kommunikationsplanen är dels att säkerställa att projektet och att de resultat man 

                                                                 
17

 Palm, Lars & Windahl, Sven. Kommunikation i praktiken (1996) 
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kommer fram till kommuniceras till organisationen och att man skapar ett gemensamt engagemang. 

Dessutom fungerar kommunikationsplanen genom att förbereda en organisation inför olika 

kommande händelser och genom att informera och på så vis motverka misstänksamhet och 

förändringsmotstånd. 

 

Målgrupp Budskap Tidsram Vem Kanal Feedback 

Vem skall ha 

informationen? 

Syfte och 

mål med 

budskapet. 

När skall det 

kommuniceras? 

Lägg sedan in 

detta resultat i 

projektplanen. 

Vem skall 

kommunicera? 

Hur skall det 

kommuniceras? 

Hur skall projektet 

få feedback på 

kommunikationen? 

Figur V. Kommunikationsplanen.18 

Som bilden visar är det viktigt att ha klart för sig vilken som är målgruppen, vilka som skall ta del av 

information. Vidare är det viktigt att man kommunicerar rätt saker till målgruppen och för att kunna 

göra det är det nödvändigt att man har ett klart syfte och mål med varför man skall skicka 

information till en viss målgrupp. T. ex kanske en ledningsgrupp inte behöver få en väldigt detaljerad 

beskrivning av ett projekt utan det räcker med att veta statusen med projektet, hur långt man 

kommit. 

Att veta när man skall ge information är av största vikt, att ge för tidigt är dock bättre än för sent. 

Alla måste veta vem som skall kommunicera, så att arbetet med kommunikationen inte fallerar på 

grund av att man inte vet att man själv är ansvarig för att se till att information skickas. Man behöver 

också bestämma på vilket sätt det ska ske, kanske via ett intranät, epost eller per telefon? 

Avslutningsvis, för att kunna lära sig något kring hur man kan förbättra kommunikationen är det 

viktigt att man får feedback på hur det har skötts. Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? 

 

Relevans för uppsatsen  

Kommunikationsplanen känns som en naturlig del att ha med och att använda sig av. Att veta till vem 

man ska kommunicera, med vad man ska kommunicera, när man skall kommunicera, vem ska skicka 

informationen och hur har en stor relevans för uppsatsen. Med hjälp utav kommunikationsplanen 

anser författarna att man lättare kan strukturera upp en projektprocess och se till att 

informationsflödet kan skötas mer strukturerat. 

                                                                 
18

 Wisén, Jan. Lindholm Börje. Effektivt projektarbete. (2004)  
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3.3 Projektplanering & Projektplan 

 

Innan man kommer igång med ett projekt är det viktigt att man gör en ordentlig planering innan.  

Planeringen skall mynna ut i en projektplan vars syfte är att vara en riktningsvisare/styrinstrument 

för projektet. En bra planering som i sin tur bidrar till en bra projektplan kan spara mycket 

extraarbete som kan gå åt att lösa framtida problem som kan uppkomma utav en dålig projektplan. 

Oftast är det tiden som missbedöms. 

Projektplanen delas in i sju olika delar, författarna har valt att ta upp de delar som anses vara 

relevanta för uppsatsen.19  

 

Bakgrund, syfte och mål. 

I bakgrunden ingår t. ex behov och problem. Syftet ger svar på vad avsikten med projektet är. 

Måldelen i en projektplan är väldigt viktig och det gäller att få med sig de olika deltagarna i projektet 

på en gemensam målbild. Man kan också ha etappmål, mindre mål på vägen vars syfte är att man 

lättare kan stämma av hur långt man kommit. Etappmålen får inte flyta ihop utan behöver vara 

avgränsade ifrån varandra. 

 

Åtgärdsplan 

Åtgärdsplanen är indelad i de olika etappstegen. Där skall framgå t. ex vem som är ansvarig för att 

den etappen genomförs. Med åtgärdsplanen är det även lätt att stämma av hur långt av man har 

kommit och vad som är kvar att göra. Med åtgärdsplanen kan alla deltagare få inblick i hur långt 

arbetet fortskridit. 

 

Resursplanering 

De resurser som kan behöva planeras för, kan vara; arbetstid, pengar, maskiner etc. En budget är det 

vanligaste sättet att resursplanera med.  

 

Tidsplanering 

Tidsplaneringen är en mycket viktig del i projektarbetet. Det första steget är att bestämma en starttid 

och en sluttid för arbetet, sedan ser man på vilka olika aktiviteter som behöver utföras inom den 

givna tidsramen. Här är det viktigt att se vilka aktiviteter som är beroende av varandra, en speciell 

aktivitet kanske inte kan genomföras förrän en annan redan är klar. I det tredje steget lägger man in 

de fasta tidpunkter man känner till, t. ex om en viss projektdeltagare enbart kan vid ett tillfälle. Sedan 

börjar man bakifrån, när projektet skall vara klart, och jobbar sig bakåt för att se när man behöver 

                                                                 
19

Lööw, Monica . Att leda och arbeta i projekt; en praktisk handbok om att lyckas i projekt (2003) 
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starta. Ett bra verktyg för den här typen av tidsplanering är Gantt-schema eller PERT-schema.  

Information 

Det gäller att se över vilka informationskanaler som man skall använda sig av inom projektet. 

Vilken kanalen är (e-post, telefon, möten etc.) är mindre viktig, det viktiga är att alla vet hur 

kommunikationen skall ske och vem som skall ge den. 

 

Relevans för uppsatsen 

Författarna anser att denna teori har en väldigt hög relevans för uppsatsen. Genom att ha en 

projektplan, så blir det betydligt enklare att följa upp och genomföra projektet. I detta fall där 

författarna tar upp problemet kring hur man ska kunna samordna bättre så tror författarna att en 

projektplan skulle vara ett bra alternativ, eftersom det då inte kommer råda några tvivel om vem 

som ska kontakta vem och vad som är nästa steg i projektet. Författarna hoppas och tror att efter 

empirin är insamlad så kommer man kunna göra en tydlig koppling till teorin om projektplanen, som 

sedan kommer att tas upp i analysen.  En annan fördel med denna teori är att projektet blir väldigt 

strukturerat, eftersom man delar in det i kapitlen som tas upp ovan.  

 

 

3.4 Effektivitet genom samverkan 

 

I olika typer av försörjningskedjor är olika typer av företag involverade i att skapa ett värde till en 

slutkundsmarknad. Dessa typer av processer sträcker sig oftast utanför det egna företaget, man 

samarbetar tillsammans med andra organisationer. De aktiviteter som det egna företaget gör i denna 

typ av försörjningskedja eller process blir således beroende av de aktiviteter som de andra företagen 

gör i processen. 

Stig-Arne Mattsson menar att ”en uppenbar möjlighet att effektivisera ett företags verksamhet och 

material- och betalningsflödena i dess försörjningskedjor är därför att samverka så att aktiviteterna 

kan utföras på ett så integrerat och samordnat sätt som möjligt.” 

Han menar också att för att kunna uppnå den här samverkan mellan företag är det nödvändigt med 

ett effektivt informationsutbyte. 

Olika typer av teknologier för utbyte av information finns. Vad som kan saknas är snarare en vilja att 

dela med sig av information från alla parter. För att lyckas med detta krävs oftast; öppna attityder, 

förtroende och någon form av partnerskap. Här kan en fokusering på långsiktiga relationer vara 

viktigt snarare än att man tänker sig enstaka transaktioner.  

Samverkan definieras som ”synkronisering och samordning av affärsprocesser så att effektivare 
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materialflöden kan åstadkommas i försörjningskedjorna och så att en effektivare resursanvändning i 

de värdeförädlande företagen kan åstadkommas.”  

Synkronisering handlar om att, för att kunna uppnå just ett högt resursutnyttjande, behöver det egna 

företagets aktiviteter samordnas med aktiviteter i andra företag eftersom att de är beroende av 

varandra.  

Olika resurser i försörjningskedjan har olika kapaciteter som kan vara väldigt olika, ett exempel kan 

vara att man kanske kan producera olika mycket. Om t. ex företag A producerar 100 stycken 

produkter i veckan och det i varje produkt behövs en viss komponent som företag B producerar men 

företag B kan bara producera 50 stycken komponenter i veckan. Detta innebär då alltså att företag A, 

pga. företag B också enbart kan producera 50 stycken produkter i veckan. Företag B i det här 

förenklade fallet sitter alltså på en underkapacitet och blir en trång sektion i försörjningskedjan. 

Här krävs en kapacitetsbalansering. Antingen kan företag A minska sin kapacitet till att också enbart 

kunna producera 50 stycken produkter i veckan eller så kan företag B öka sin kapacitet till att kunna 

producera 100 stycken komponenter i veckan. I bägge fall handlar det om strategiska och taktiska 

beslut som får långtgående konsekvenser. 

 

 

Därför, menar Stig-Arne Mattsson, att samarbete och överenskommelser om vilka kapacitetsnivåer 

man bör ha för att kunna tillfredställa en slutkundsmarknad är viktigt samt att ”det krävs ett 

informationsutbyte över företagsgränserna.”  

Tiden från det att man lägger en order till dess att leverans sker kan ofta vara ganska lång och det är 

inte ovanligt att den behovstidpunkt, alltså när leverans ska ske, har ändrats pga. olika inverkande 

faktorer som t. ex att en annan leverantör blivit försenad. 

Här är det viktigt att ha en ständig kontakt med sin leverantör under tiden för att i möjligaste mån 

kunna påverka denne om att kunna ändra tiden för leverans så att den överensstämmer med tiden 

för behov. 20 

 

Relevans för uppsatsen: 

Författarna anser att det som Stig-Arne Mattson säger, att man ska lägga vikt vid samverkan, har en 

väldigt hög relevans för vår uppsats. Det projekt som författarna vill effektivisera innehåller olika 

parter, så det ter sig naturligt att få dessa olika parter att sträva åt samma håll. Stig-Arne Mattson 

lägger vikt på informationsutbyte. Författarna tror att genom att ha ett bättre informationsutbyte 

                                                                 
20

 Mattson, Stig-Arne. Logistik i försörjningskedjor. (2002) 
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mellan parterna som är involverade så kan man effektivera projektet. Om A ser vikten av vad B gör så 

kommer det underlätta för B. Alltså om informationsutbytet går som det ska så tjänar båda parterna 

på det. 

Eftersom författarna tror att det stora problemet eller rättare sagt lösningen på problemet handlar 

om just samverkan och informationsutbyte så blir det en koppling till det Stig-Arne Mattsson säger 

och denna koppling blir naturlig.     

 

 

3.5 Kommunikation i ett nätverk 

 

Man kan urskilja tre viktiga roller som kommunikationen har i ett nätverk, dessa roller är: 

- Koordinering 

- Kunskapsuppbyggande 

- Påverkan 

Den koordinerande roll som kommunikationen har handlar om att knyta samman de olika aktiviteter 

som sker i ett nätverk. Man behöver veta vilka aktiviteter som har utförts, vilka som utförs för 

stunden och vilka aktiviteter som kommer att utföras. Man länkar alltså samman aktiviteterna för att 

kunna få en bra helhetsbild. Ett bättre informationsflöde/utbyte kan även leda till att man kan 

utnyttja sina resurser på ett bättre sätt, vilket exempelvis kan leda till minskade lagernivåer och 

därmed en lägre kapitalbindning. På så sätt leder en bättre koordination till minskade kostnader. 

Lars-Erik Gadde och Håkan Håkansson menar att ”När det gäller aktörsdimensionen så har behovet 

av koordinering ökat över tiden. Orsaken till detta är den tilltagande graden av specialisering. När 

aktiviteterna i nätverket delas upp på allt fler aktörer ökar behovet av koordinering mellan de olika 

parterna.” 

 

Den andra rollen som kommunikationen har är den kunskapsuppbyggande. Genom att känna till olika 

resursers egenskaper kan man på bästa sätt kombinera olika resurser. Man kan även t. ex hitta nya 

kombinationsmöjligheter med de olika resurser som finns tillgängliga. 

Den tredje rollen som kommunikationen har är den påverkande. 

Exempelvis kan man påverka en aktör åt ett visst håll som gör att effektiviteten totalt sett i nätverket 

kan ökas när anpassningar görs till de olika aktiviteterna. 
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Slutligen menar Lars-Erik Gadde och Håkan Håkansson att information och kommunikation är väldigt 

viktiga faktorer för effektivitet i ett nätverk. 21 

 

Relevans för uppsats: 

Som författarna diskuterade i problemformuleringen så handlar processen väldigt mycket om 

koordination och samverkan. För att kunna förbättra dessa punkter så blir informationsflödet otroligt 

viktigt. Har man inte ett bra informationsflöde så bidrar det till förseningar, förseningar som sedan 

gör att ledtiden blir längre. I början av detta kapitel kan man utläsa en bild som handlar om hur 

författarna ser på problemet. Genom denna figur så knyter författarna också an teorier som just 

handlar om kommunikation och koordinering. Gadde och Håkansson skriver också att genom att ha 

en bättre koordinering kan kostnaderna minska, författarna nämnde tidigare som ett problem att ju 

längre ledtiderna är desto högre blir också kostnaderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
21

 Lars-Erik, Gadde & Håkansson, Håkan. Professionellt inköp (1998) 
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3.6 Teoretisk syntes 

 

Författarna har utarbetat en teoretisksyntes för att på bästa sätt kunna besvara 

problemformuleringen som var följande. ”Vilka faktorer är viktiga i ett projekt för att nå målen så fort 

som möjligt?” 

Kan samarbete vara en faktor till att förkorta projektets ledtid? 

De fem teorier som har funnits vara intressanta är kommunikationsprocessen, kommunikationsplan, 

projektplan, kommunikation i ett nätverk och effektivitet genom samverkan.  

Som modellen nedan visar så handlar det om att korta ner ledtiden för projektet, för att kunna göra 

det så har författarna valt att ta upp de fem nämnda teorierna.  

Författarna har då optimerad ledtid för projektet i centrum, denna påverkas av de fem teorierna. 

Projektplanen tror författarna är en stark bidragande faktor för att kunna korta ner ledtiden. Utan ett 

projektschema kommer det vara svårt att veta när de olika parterna skall komma in i projektet. De 

två teorierna som visas under kommunikation handlar om att genom att kommunicera på ett bättre 

sätt så kommer man relativt enkelt att kunna förändra ledtiden. Så slutligen kan sägas att genom att 

använda sig av ovanstående teorier så hoppas författarna att det kan hjälpa till att få svar på 

problemformuleringen. 

 

Figur VI. Teoretisk syntesbild. Figuren beskriver hur samverkan, kommunikation samt planering 

påverkar projektets ledtid samt vilka teorier dessa bygger på. 
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3.7 Teoretisk referensram  

 

Syftet med uppsatsen är att ” Att undersöka vilka olika faktorer som inverkar på projektets ledtid vid 

bredbandsinstallation. 

Analysera och utvärdera förutsättningarna för samarbete mellan olika aktörer i projektet för 

bredbandsinstallation och kunna ge en rekommendation.”  

Författarna har sammanställt en teoretisk referensram för att kunna och uppnå syftet. 

Från den teoretiska syntesen så har man faktorer som görs om till mätbara variabler för att sedan 

kunna använda dessa variabler i empirin 

 

Teori Faktor Variabel 

Kommunikationsprocessen Kommunikation Fungerar kommunikationen, med tanke på 

att det inte bara är internkommunikation 

utan också kommunikation mellan de olika 

aktörerna som verkar inom detta projekt. 

Hur ser den ut idag, kommer författarna 

kunna förändra projektet? På vilket sätt kan 

den förbättras? Genom att använda sig av 

kommunikationsprocessen så tror 

författarna att man på ett bättre sätt 

kommer se vilka delar i själva processen 

som man kan förbättra. 

Projektplan Planering Hur går planering till idag, har man en klar 

projektplan eller ”vi gör som vi alltid har 

gjort”. Om författarna skulle framställa en 

ny projektplan, kan det hjälpa till? 

 

Kommunikationsplan Planering Genom att gå igenom de olika stegen i 

planen så borde det leda till klarhet? Det är 

nästintill ett krav att veta vem/vad/hur. Om 

alla har olika syn på dessa steg så kommer 

inte projektet kunna fungera effektivt.  
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Effektivitet genom 

samverkan 

Samverkan & 

information 

En gränsöverskridande information kan vara 

avgörande för att kunna nå samverkan och 

därigenom förbättra effektiviteten. När man 

kan arbeta tillsammans på ett bra sätt kan 

effektiviteten bli bättre. 

 

Kommunikation i ett 

nätverk 

 

Kommunikation 

 

Kommunikationen har i nätverket tre roller; 

koordinerande, kunskapsuppbyggande & 

påverkande. Med koordineringen ser man 

vilka som utför vilka aktiviteter och när de 

utförs. Den kunskapsuppbyggande handlar 

om att känna till vilka resurser som finns i 

nätverket. Den påverkande faktorn har att 

göra med att man kan t. ex påverka en aktör 

i nätverket. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel så kommer uppsatsens empiri att redovisas. Först en kort introduktion om 

tillvägagångssättet, sedan en företagspresentation. Underrubriker i detta kapitel kommer att bli 

utdrag från de olika stegen i processen. 

 

 

Författarna har valt att redovisa vår empiri genom att utgå från projektets processbild. Denna 

process består som bekant av sju stycken steg. Nedan så kommer empirin från varje steg att 

redovisas.  

 

 

Figur VII, Projektprocessen. 

De personer som författarna har valt att intervjua har olika positioner och verkar inom olika företag 

men till största delen så är det anställda på OpenNet.  

Med tanke på att författarna har delat in processen i sju stycken steg så blir det naturligt att kontakta 

personer som ingår i någon utav stegen för att få klarhet i hur just det steget ser ut. Exempelvis s teg 

2 projektledning, där har författarna intervjuat två stycken projektledare. 
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4.1 Företagspresentation  

 

Presentation av studieobjektet OpenNet  

OpenNet grundades år 2003, som ett systerbolag till fiberdata. Företaget har sitt huvudkontor i Gävle 

och tillsammans med Fiberdata har man idag ca 90 anställda. OpenNet är en så kallad 

kommunikationsoperatör, vilket innebär att de ansvarar för tjänsteutveckling, drift och 

tjänsteinnehåll. Man jobbar idag aktivt som partner, med utbyggnad av det så kallade öppna nätet. 

Man är idag en ledande förmedlare av tjänsteutbud för telefoni, samhällstjänster, internet och tv. 

Fungerar som ett alternativ till de monopolnät som idag finns, och blir på så vis en samhällsnytta.  

OpenNet hjälper fastighetsägare, kommuner och stadsnät att förverkliga öppna nät. Man kopplar 

många olika leverantörer till flera kunder, vilket gör att man får ett stort utbud av tjänster och på så 

vis också valfrihet.  OpenNet har idag kontor på flera platser i Sverige. Göteborg, Stockholm och 

Karlstad är några utav dem.22 
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 www.opennet.se 2010-05-25 

http://www.opennet.se/
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4.2 Avtal 

 

Första steget i processen är avtalet. Ett avtal som säljaren och fastighetsägaren kommer överens om. 

När fastighetsägaren skrivit under avtalet så kan man säga att startskottet för hela projektet har gått. 

Den personer som från OpenNet`s sida är inblandade i avtalet är säljaren. Säljaren har till uppgift att 

informera kunden om vad som gäller. 

Den första kontakten som tas, kan ske på tre olika sätt.  

- Kunderna kan göra en intresseanmälan (förfrågan) på hemsidan.  

- Stundtals så sker det utskick från OpenNets sida. 

- Ringstugan, alltså telefonförsäljare kan i vissa fall gå in och boka möten med kunden.  

 

Efter att kunden har varit i kontakt med OpenNet för första gången så bokar säljaren in ett möte. 

Eftersom bostadsrättsföreningar inte har möte så många gånger om året så kan det ta tid, från det 

att säljaren har den första kontakten med föreningen tills att det första mötet sker. I de fallen där 

kunderna söker upp en säljare så brukar tiden till första mötet vara kortare, då det är 

bostadsrättsföreningen som visat intresse för att låta en säljare komma och förklara hur allting 

fungerar. Det tar idag från första kontakten med kund tills det att avtalet är undertecknat, 

någonstans mellan åtta till fjorton veckor. 

 När tiden väl är inne för ett första möte, så handlar mötet i stora drag om information. Säljaren går 

igenom vilka OpenNet är och vad de står för. Vid dessa möten så informeras kunden om hur tekniken 

fungerar, alltså hur man bygger upp fastighetsnätet och hur fibern kommer in till huset.  

Fastighetsägaren eller föreningen tar sedan själva beslutet hur de vill göra med byggnationen, det 

finns tre olika alternativ.  

- Kunden kontaktar själv en fastighetsnätbyggare, och sköter på så vis all kontakt själv. 

- Kunden låter OpenNet sköta all kontakt. 

- Kunden hör med OpenNet vilka som de rekommenderar. Ofta kan det vara så att kunden jämförde 

fastighetsnätsbyggarna som OpenNet rekommenderar med sådana som dem själv kontaktat. Just 

bara för att se så inte det blir en massa påslag. 

 

 Nästa steg i processen för säljaren blir att kontakta Stokab, som levererar fibern.  Stokab har idag i 

Stockholm en leveranstid på ca 4 veckor.  Det datum som Stokab säger sig kunna leverera är det 

datum som blir starten för projektet. Det optimala skulle vara om fastighetsnätsbyggarna kunde 

börja bygga precis samtidigt som Stokab levererar, detta skulle leda till att nå den optimala ledtiden.  

Idag skriver säljaren avtalet innan han har kontaktat Stokab, i avtalet kan det till exempel stå att 

Stokab kommer leverera inom 6-8 veckor (med risk för försening).  
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I Stockholms innerstad har Stokab fasta fiberhyror, man kan säga att de har byggt upp Stockholm 

som ett rutnät där hyrorna varierar beroende på vart i detta rutnät fastigheten ligger. 

 

Efter att avtalet är klart  skall säljaren lämna över arbetet till projektledaren, det är då väldigt viktigt 

att projektledaren får alla uppgifter. Man ser gärna att säljaren har tagit in personuppgifter på de 

boende och/eller föreningen. Dessa uppgifter ska helst också skickas till marknadsavdelningen, så att 

de kan förbereda för ett kommande utskick. Desto mer information säljaren kan vidarebefordra 

desto lättare blir det för de kommande parterna i projektet 

 

 

  

 

 

 

 

    2-3 veckor               Varierar (upp till kund) 1-2 veckor                       1-2 veckor 

 

Figur VIII. Säljarens tidslinje   
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4.3 Projektledning 

 

Det andra steget i processen är projektledningen. Här tar en projektledare över från säljaren. Det 

första en projektledare gör är att se över det avtal som har slutits mellan kunden och säljaren. Utifrån 

det vet projektledaren vad som ska göras. En annan sak som projektledaren gör direkt är att beställa 

hårdvaran (switchen) som skall användas. Leveranstiden för att få hem utrustningen kan normalt 

ligga mellan sex till åtta veckor. Ibland kan utrustningen finnas på lager, då kan den gå ut direkt. 

Man eftersträvar dock inte att ha hårdvara på lager, på grund av kapitalbindningar, men ibland är så 

fallet. 

Projektledaren får reda på om det behöver byggas ett fastighetsnät i fastigheten och vem som i 

sådana fall kommer att bygga det. Man kan se det som tre olika fall. 

I det första fallet kan det vara så att det inte behöver byggas något fastighetsnät i fastigheten 

eftersom att det redan finns ett befintligt. 

I det andra fallet ber fastighetsägaren eller en bostadsrättsförening OpenNet om att kontraktera en 

fastighetsnätsbyggare. 

I det tredje fallet anlitar fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen själva en 

fastighetsnätsbyggare, ibland på rekommendation av OpenNet.  

 

Om ett fastighetsnät skall byggas så har projektledaren kontinuerlig kontakt med det företag som 

genomför arbetet. Det gäller att försöka få byggnationen att klaffa med när man får hem hårdvaran 

så att dessa kommer in i rätt tid. En annan tid att passa är den tid där stadsnätet kopplas in till 

fastigheten. Den informationen får projektledaren från säljaren som i sin tur redan kontaktat 

exempelvis Stokab som är ett av två företag i Stockholms innerstad som har hand om stadsnätet. 

Deras leveranstider ligger i innerstaden normalt på mellan 6 till 8 veckor. För innerstaden finns 

ramavtal som säger vilka leveranstider och vilka priser det är som gäller. Går man utanför Stockholms 

innerstad så får man kontakta Stokab och se vad de säger. 

När projektledaren sett över avtalet, beställt hårdvaran, vet vem som bygger fastighetsnätet och sett 

vad som gäller från Stokabs sida så hålls ett uppstartsmöte. 

Uppstartsmötet är som en informationsträff för styrelsen i fastigheten. Där medverkar 

projektledaren samt företaget som bygger fastighetsnätet. 

Driftstarten, det datum när allting kopplas in och är klart att använda kan ske på två sätt. 

Dels så kan det vara en fast driftstart, d.vs... att man först gör klart varje lägenhet innan man sedan 

kopplar in alla samtidigt. 

Dels så kan det vara en löpande driftstart. Det innebär att man vartefter som lägenheterna blir klara 
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kopplar in dem så att de kan börja använda tjänsterna vartefter. Ofta gör man en löpande driftstart 

när det rör sig om en större mängd lägenheter. 

Projektledaren utgår från en mall där data fylls i av de olika aktörerna som stadsnätet, 

fastighetsnätsbyggarna och projektledaren. Denna mall lämnas i slutet över till driften som tar över 

ärendet när allt är klart. Där ingår den information om kunden som driftavdelningen behöver ha för 

att kunna hjälpa kunden i framtiden. 

När driftstarten har gått lämnar projektledaren över, förutom till driftavdelningen, också till 

marknadsavdelningen. 

Projektledaren förvarnar även ibland marknadsavdelning direkt efter att denne fått in ett avtal som 

ska börja beredas. På så sätt kan marknadsavdelningen börja förbereda sitt arbete tidigare. 

Hela den tid det tar från det att ett avtal tecknas till dess att driftstarten är klar uppskattar 

projektledaren till att vara cirka 10 veckor. 

 

Man använder sig av en databas där alla adressuppgifter finns tillgängliga, här kan de olika 

tjänsteleverantörerna se om olika kunder kan nyttja deras tjänster. Om t. ex en kund ringer till en 

specifik tjänsteleverantör och frågar om denne kan beställa en viss tjänst är det bara för 

tjänsteleverantören att gå in i databasen för att se om så är fallet. I dagsläget uppdateras databasen 

3 gånger i veckan men det planeras att det i framtiden skall göras dagligen. 

  

 

 

 

 

 

                  1dag   4-6 veckor   1 vecka 

Figur IX. Projektledarens tidslinje.  
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4.4 Stadsnät 

 

Stokab är en nätägare som verkar i Stockholmsområdet, de ägs till 100 % av Stockholms stad. 

Innanför tullarna är Stokab den ende aktör som får lägga ned och dra fiberkablar. Anledningen till 

detta är att man inte vill ha en rad olika aktörer som kan behöva gräva på ungefär samma ställe för 

att dra egna kablar som istället kunde ha gått gemensamt. Det är alltså för att minska antalet 

grävarbeten i Stockholms innerstad som man har valt att ha det på detta sätt. 

Stokab levererar något som man kallar för svartfiber, man erbjuder inga egna tjänster till slutkunder 

utan man hyr enbart ut utrymme på de egna kablarna till olika företag. Mestadels hyr man ut till olika 

operatörer (ca 60 %), resten hyrs ut till t. ex banker, media, offentliga inrättningar som t. ex sjukhus. 

Den här modellen som man arbetar efter startade på 1990-talet, efter telemarknadens avreglering. 

Stokab fick då även använda befintlig kanalisation till sina fiberkablar. 

Affärsidén går ut på att; bygga, driva och hyra svartfiber. 

När man skall få in fibern i kabeln så spolar man in den och behöver således inte gräva ner någonting 

mer. 

När en kund till Stokab, t. ex en kommunikationsoperatör, hyr fibernätsförbindelser så kan denne 

välja olika servicenivåer; bas, premium eller guld. De olika servicenivåerna har att göra med hur 

snabbt Stokab är på plats för att avhjälpa något fel som uppstått.  

Alltså, desto mer man betalar, desto högre service får man. 

Hyran som kunden betalar kan baseras lite olika. Den kan t. ex baseras på ett avstånd, om man vill ha 

fiber mellan två punkter räknar man helt enkelt på avståndet mellan dessa punkter. 

Stokab delar in fastigheterna som man ska leverera till i ”Offnet” och ”Onnet”. Om en fastighet är 

Onnet, innebär detta att det finns fiber fram till fastigheten och det behöver enbart installeras 

hårdvara i källaren och detta görs av kommunikationsoperatören för att det sedan ska gå och 

använda med förutsättning att det finns ett fungerande fastighetsnät i huset. 

Om en fastighet istället är Offnet, innebär det att det inte finns fiber fram till fastigheten. Här 

behöver man alltså dra fram fibern till huset. Kostnaden för det varierar för hur långt det är att dra 

och hur mycket jobb som behöver göras. Befinner man sig inom Stockholms innerstad finns det dock 

ett maxpris som säger att det inte får kosta över 28 000 kr.  

Tiden det tar att dra fram fibern till huset kan variera alltifrån 8 – 16 veckor i länet. Befinner man sig 

återigen inom Stockholms innerstad finns här en maxgräns som säger att det inte får ta mer än 8 

veckor. Tiden det tar beror mycket på att det behövs många olika tillstånd för att få gräva. 

Det kan också bero på andra faktorer som har med själva grävningarna att göra som om det t. ex 

finns tjäle i marken.  Dessa tillstånd söker man hos trafikkontoret som har en samordningsroll. 

Är en fastighet istället Onnet, dvs. att det redan finns ett befintligt nät på adressen och därmed 
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behöver man bara koppla upp fiberförbindelsen. Det tog tidigare ca 4 veckor men har idag kortats 

ned till 2 veckor pga. effektiviseringar. 

Tidslinje för onnet  

 

  

 

 

 

 10 dagar, oftast 3-4         2 veckor  

Figur X:I. Tidslinje för stadsnät om fastigheten är Onnet. 

Tidslinje för offnet  

 

 

 

 

 

  10 dagar, oftast 3-4   upp till 8 veckor 

Figur X:II. Tidslinje för stadsnät om fastigheten är Offnet. 
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4.5 Fastighetsnätsbyggare  

 

Författarna har intervjuat ett större och ett mindre företag som arbetar med att bygga fastighetsnät. 

Fastighetsnätsbyggaren kontaktas vanligen av exempelvis en bostadsrättsförening som vill bygga ett 

fastighetsnät och önskar få en offert på vad det skulle kunna kosta för dem att bygga nätet. Oftast 

ligger fokus hos föreningen på pris och inte så mycket på tekniken. 

Den mindre fastighetsnätsbyggaren jobbar inte så mycket mot bostadsrättsföreningar eftersom de 

upplever att det ofta kan vara krångligt och svårt att arbete med dessa. Ofta kan det vara svårt att få 

tag på rätt person att prata med samt att det ofta är många tekniska bitar som behöver förklaras 

ganska ingående. Det tar helt enkelt lång tid och är bökigt. 

Den större fastighetsnätsbyggaren tycker att det kan vara svårt att lämna en offert eftersom det är 

många faktorer som spelar in på vad det kan kosta och hur mycket arbete som behöver läggas ned. 

Därför brukar man lämna en grov uppskattning på priset och vill man ha en mer precis prisbild får en 

tekniker åka ut och se hur det ser ut på plats eftersom det skiljer sig mycket från fastighet till 

fastighet. 

Antingen kan det finnas fiber in till fastigheten eller också så gör det inte det. 

I det första fallet, om fiber finns fram till fastigheten anser den mindre fastighetsnätsbyggaren att det 

mer är en fråga om en orderhanteringsprocess som kan ta tid. Själva arbetet med att dra 

fastighetsnätet går fort och är bara beroende på hur fastigheten ser ut samt hur många lägenheter 

som finns. 

I det andra fallet, om fiber inte finns fram till fastigheten så måste stadsnätet, t. ex Stokab, dra fram 

fiber till fastigheten. Här upplever den mindre fastighetsnätsbyggaren att det kan ta tid och ofta 

fastna hos Stokab i upp till cirka 6 veckor.  

 

Det kan också vara så att en viss operatör får ensamrätt att leverera en viss tidsperiod men då istället 

hjälper till att finansiera fastighetsnätet. Väljer man den öppna lösningen får man fritt välja vem man 

vill ha som leverantör. Här får man dock finna en egen lösning av finansieringen av fastighe tsnätet, i 

gengälld har man istället möjlighet att få billigare tjänster. 

Den större fastighetsnätsbyggaren arbetar mestadels mot större projekt och fastighetsnätsägare som 

t. ex kommunala fastighetsbolag. 

Det större företaget upplever också att det ibland kan vara svårt att anpassa sig till mindre 

föreningar, det är stora projekt och stora fastighetsägare som man är duktigast på. 

Flexibiliteten menar den större fastighetsnätsbyggaren dock varierar mycket beroende på i vilket läge 

man befinner sig och om man helt enkelt har personal att tillgå eller inte. 
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Det kan ju också vara så att ett större företag kan uppnå stordriftsfördelar och lättare kan flytta om i 

sin personalstyrka mellan olika pågående projekt. En annan fördel med att vara stor är att operatörer 

som verkar på flera orter också då kan anlita samma fastighetsnätsbyggare på alla sina orter om 

företaget finns representerat där. 

Om man ser till den process som går åt att bygga nätet så anser den större fastighetsnätsbyggaren 

att det är enklast och smidigast om man själv har blivit kontrakterad och har ensam kontakt med 

fastighetsägaren.  

Det andra fallet är om en kommunikationsoperatör också är inblandad. Då upplever man att det kan 

ta mer tid. Ofta vill kommunikationsoperatören hålla ett uppstartsmöte med bostadsrättsföreningen 

eller fastighetsägaren och då tar det längre tid innan arbetet kan komma igång. 

Det är dock viktigt att poängtera att man alltid bygger åt fastighetsägaren eller föreningen och inte åt 

kommunikationsoperatören. 

 

Själva byggtiden anser det större företaget kan skilja väldigt mycket. Det handlar om olika 

förutsättningar. Hur många lägenheter som finns i fastigheten och själva fastighetens konstruktion är 

två viktiga faktorer. Ett exempel på byggtid kan vara att det först tar 1 vecka för varsel , där man 

kontaktar kunderna för att bestämma tid och datum för installationen. Sedan kan det ta 3 veckor att 

genomföra själva arbetet och slutligen 1 vecka för dokumentation. Det blir sammanlagt då alltså cirka 

5 veckor. Men som redan poängterats kan det skifta mycket från fall till fall. 

 

Den större fastighetsnätsbyggaren upplever också att det kan ta tid för Stokab att koppla in en 

fastighet till stadens fibernät. Man har förståelse för detta eftersom det är många tillstånd som 

behövs och mycket som kan behöva planeras för att genomföra byggnationen. 

Det datum som man beräknar vara klar med fastighetsnätet försöker man på bästa sätt att ha i 

anslutning till det datum som Stokab beräknar dra in fibern till fastigheten. Den mindre 

fastighetsnätsbyggaren försöker vara klar med fastighetsnätet innan Stokab är klara med att dra in 

fibern så att föreningen eller fastighetsägaren kan få sina tjänster så snabbt som möjligt.  

 

Bägge företagen upplever att det tar lång tid innan en affär med en bostadsrättsförening kan vara 

klar. Ofta beror det på att bostadsrättsföreningens styrelse inte har den befogenheten om att fatta 

det beslutet om att kontraktera en viss installatör, det är ett beslut som ofta måste tas vid en 

årsstämma. Styrelsen brukar mer samla in information för ett beslutsunderlag. Ofta kan det också 

vara så att föreningen ber fastighetsnätsbyggaren om råd av olika slag. 
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Ofta ber man då kunden att ta kontakt med en operatör som bättre kan svara på vad som är bäst för 

kunden. Valet för kunden står då mellan ett öppet eller ett slutet nät. Väljer man den slutna 

lösningen blir man uppbunden till en aktör under en bestämd tid. 

 

 

 

     

 

 

 

 

  Beror på när datum för driftstart Cirka 5 veckor, (beroende på fastigheten) 

Figur XI. Tidslinje för fastighetsbyggaren. 
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4.6 Marknad 

 

Marknadsavdelningen tar över från projektledaren när kunden, dvs. en bostadsrättsförening eller en 

fastighetsägare blivit driftsatt. Marknadsavdelningen har tidigare tagit del av information om när 

kunden kommer att bli driftsatt i en statusrapport som skickas varje vecka från projektledaren. 

Det kan också gå till så att säljaren redan direkt efter att avtal tecknats kan höra av sig till 

marknadsavdelningen för att dela med sig av informationen om att en ny kund är på väg in. På så sätt 

kan marknadsavdelningen förbereda sig.  

När marknadsavdelningen får reda på när en kund kommer att bli driftsatt (via statusrapporten) så 

skickar man ut något som man kallar för Driftkort 1. På Driftkort 1 finns information om OpenNet 

samt var man kan vända sig om man vill ha mer information. Det framgår också vilken månad eller 

vecka som kunden kommer bli driftsatt så att denne får kännedom om detta i tid. 

Helst ska denna information gå iväg så tidigt som möjligt, ca 1 – 1½ månader innan driftstart. 

1 – 2 dagar efter att Driftkort 1 gått iväg påbörjar man att ringa runt till alla kunder för att följa upp 

med mer information om de olika tjänster som erbjuds samt att höra efter vad kunderna är 

intresserade av att beställa för olika tjänster. 

När en kund sedan blivit driftsatt och är klar att använda tjänsterna så skickas Driftkort 2 ut där det 

framgår att man nu är ansluten. Kortet skickas ut direkt i anslutning till driftstarten, helst samma dag. 

Kunden får ta del av mer information om vart denne skall vända sig för att kunna beställa de olika 

tjänsterna såsom TV, telefoni och Internet om man inte redan gjort det. 

Det kan ta upp till cirka 10dagar från en beställning till leverans.  

 

Som en extra informationsåtgärd skickar man ibland ut en turnébuss med ett antal personer som kan 

knacka dörr och hålla informationsmöten med de boende, för att de boende ska veta vad som 

erbjuds och hur det kommer att fungera. Man erbjuder även installationshjälp. Turnén skall vara på 

plats innan eller samma dag som en driftstart sker. Om man skickar ut turnén beror lite på hur stor 

föreningen kan vara och vad de kommit överens med säljaren om. 

När en kund går över till OpenNet:s öppna nät byter man oftast från att tidigare haft en annan 

leverantör, en konkurrent, där man oftast har en bindningstid på de tjänster man beställt. 

Bindningstiderna kan variera mellan exempelvis cirka 1 månad och upp till cirka 6 månader. Ofta 

ligger bindningstiden någonstans mittemellan, runt 3 månader. 

Marknadsavdelningen hjälper kunden med en fullmaktshantering för att säga upp sin tidigare 

leverantör när de väljer tjänsteleverantörerna; Bahnhof, Alltele eller Bredband2. 

De andra tjänsteleverantörerna sköter den fullmaktshanteringen själva.  
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Kunder som idag är uppbundna med avtal till en tidigare leverantör blir erbjuda ett antal 

gratismånader så att de kan börja använda de nya tjänsterna direkt utan att behöva betala dubbla 

månadsavgifter (abonnemangsavgifter). 

Desto snabbare marknadsavdelningen får reda på när driftstarten kommer att ske, desto snabbare 

kan Driftkort 1 skickas ut, och därefter kan man börja ringa runt direkt. Desto snabbare detta sker, 

desto snabbare kan man hjälpa kunderna att gå över och hjälpa dem med bindningstiderna och med 

fullmaktshanteringen som innebär att kunden överlåter åt OpenNet eller någon av de andra 

tjänsteleverantörerna att säga upp sina tidigare abonnemang. 

 

Underlaget för faktureringen hämtas från ett datasystem (CECS), för att detta skall fungera måste all 

dokumentation finnas tillgängligt i detta program. Saknas vissa delar så kan heller inte någon faktura 

skickas iväg. 

För marknadsavdelningen är det viktigt att det driftstartsdatum som de får är korrekta, annars går fel 

information iväg till kunden. Det är också viktigt att dokumentmallen som tidigare beskrivits finns 

klar med person och kontaktuppgifter, annars kan det ta marknadsavdelningen lång tid att gå igenom 

och lägga in dessa uppgifter.  

 

  

 

 

  

 

    1 vecka  1-1,5 månad                     1-2 dagar 

Figur XII. Marknadsavdelningens tidslinje. 
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4.7 Tjänsteleverantören  
 

Det sista steget i projektprocessen innan det helt och hållet slutar med slutkunden är 

tjänsteleverantören. Alltså, den eller de företag som erbjuder själva de tjänsterna som kunden sedan 

nyttjar i form av t. ex Internet, telefon eller TV. 

 

Författarna har intervjuat en tjänsteleverantör för att höra hur det går till när de kommer in i 

processen. 

Det fungerar på så sätt att när en fastighet blivit driftsatt så får tjänsteleverantören reda på detta via 

kommunikationsoperatörens marknadsavdelning. Informationen går alltså ut först när det är möjligt 

för slutkunden (de boende i t. ex en bostadsrättsförening) att ansluta sig. 

Ibland kan informationen gå ut tidigare, alltså innan en fastighet blivit driftsatt, detta menar 

tjänsteleverantören dock sker sporadiskt och inte konsekvent. 

När tjänsteleverantören får kontakt med kunder så går det oftast till på det viset att kunderna hör av 

sig till tjänsteleverantören direkt för att beställa tjänster. 

Man kollar då med kommunikationsoperatören att allt fungerar för kunden som det ska och att det 

är möjligt att leverera tjänsten. Från det att kunden hört av sig för att beställa tjänsten tar det 

normalt cirka 1 – 2 dagar innan tjänsten är klar att levereras. 

Det bästa, sett från tjänsteleverantörens sida, är att rekrytera helt nya kunder som inte redan har 

någon annan leverantör. 

 

Får man en ny kund som redan är kund hos någon konkurrent finns det oftast en bindningstid hos 

den tidigare leverantören som ofta kan ligga på ca 3 månader. 

Om man antar att så är fallet, att bindningstiden är på 3 månader så tar det alltså från det att 

tjänsten är beställd tills dess att kunden börjar nyttja och betala för tjänsterna (förutom de 1 – 2 

dagarna för administration), 3 månader. 

Därför, anser tjänsteleverantören, att desto tidigare man får veta av kommunikationsoperatören att 

en ny fastighet håller på att bli driftsatt, desto tidigare kan man börja förbereda sig och kanske 

rekrytera kunder redan innan en fastighet blivit driftsatt för att på så sätt kunna korta ned den tiden 

från det att kunden kan börja använda tjänsterna till dess att kunden faktiskt också gör det.  
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  1-2 dagar från att kund har hört av sig  

 

Figur XIII. Tjänsteleverantörens tidslinje. 

Eftersom det skiljer sig mycket hur snabbt tjänsteleverantören kommer i kontakt med kund så har 

författarna valt att skapa en tidslinje från det att kunden hör av sig tills att tjänsten kan börja 

användas fullt ut. Detta gäller om kunden ej har någon bindningstid till en annan leverantör.  
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Nedan visas en figur över de sammansatta ledtiderna. 

 

 

 

 
Figur XIV, Schema över aktiviteterna i projektet. 
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5. Analys 

 

Här kommer författarna att analysera den empiri som togs upp i föregående kapitel. Analysen 

sker med utgångspunkt från de variabler som togs upp i den teoretiska referensramen.  

 

 

5.1 Kommunikation 

 

Eftersom det ingår flera olika parter i projektet som författarna har valt att studera närmre, så blir 

också kraven på kommunikationen betydligt högre. Efter att författarna samtalat med projektledare 

vid OpenNet så har man kommit fram till att man kan skilja mellan två olika typer av kommunikation, 

dels så blir det viktigt att ha en fungerande internkommunikation men också den externa 

kommunikationen har stor betydelse. Den interna kommunikationen är idag från säljaren till 

projektledaren och vidare till marknadsavdelningen. Vid intervju med marknadsavdelningen så 

framgick det tydligt att för att kunna korta ner en ledtid, så blir kontakten mellan projektledaren och 

marknadsavdelningen betydande. Det framgår också att kommunikationen mellan dessa två 

personer måste fungera utan problem, annars uppstår det förseningar. Man kan säga att 

avsändarens roll, alltså projektledarens, blir att så tydligt och klart som möjligt skicka vidare sitt 

meddelande, ett meddelande som skall innehålla fullständig information. Om det fattas information 

så leder det också till att marknadsavdelningens arbete blir lidande.  

Ett bra exempel på det är när korrekta adressuppgifter inte finns, alltså när projektledaren eller 

säljaren inte har lagt in adresser för de kommande kunderna, då blir det extra mycket jobb för 

marknadsavdelningen då de måste sitta och leta rätt på dessa. Där kan man tydligt se att 

meddelandet som skickas inte är fullständigt vilket på en gång leder till förseningar. 

Projektledarna använder sig utav en dokumentationsmall, denna mall ska sedan lämnas vidare till 

marknadsavdelningen när ärendet är slutfört. Om inte mallen är ifylld på rätt sätt eller att det fattas 

information blir det genast förseningar. Kommunikationen mellan projektledare och säljare mot 

marknadsavdelningen, har en alltså en stor betydelse för projektets ledtid. 
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För att kunna se om meddelandet har gått fram på rätt sätt använder man sig av en återkoppling. Om 

mallen är fullständigt ifylld behöver inte marknadsavdelningen kontakta projektledarna igen. Då kan 

man konstatera att meddelandet har gått fram och återspeglingen från marknad blir att 

meddelandet har samma innehåll som när det lämnade säljare eller projektledaren.  

Det har också visat sig att en annan internkommunikation som har betydelse är den mellan säljaren 

och marknadsavdelningen. Vid intervju med säljare har det framkommit att man ibland skickar den 

informationen som man har om kunderna direkt till marknadsavdelningen. Det behöver alltså inte 

alltid vara så men det är att föredra. En avsändare i form av säljaren kan skicka ett meddelande i 

form av ett dokument till mottagaren som blir marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen påpekar 

att det optimala hade varit att säljaren alltid skickar detta dokument, då slipper man arbetet att leta 

upp adresser. Kommunikationen mellan de två parterna kan förbättras men fungerar idag på ett helt 

okej sätt. 

Efter att ha intervjuat fem stycken parter i denna process, så påpekar alla vikten av 

kommunikationen mellan de parter som agerar i projektet. Författarna har förutom personerna på 

OpenNet även pratat med fastighetsnätsbyggare, stadsnätsägare och en tjänsteleverantör. Efter 

samtal med stadsnätsägaren så framgår det att det är viktigt att ha en bra kontakt med 

fastighetsägaren så man hela tiden kan kontakta och kommunicera på ett snabbt och smidigt sätt,  

utan att hela tiden behöva gå genom kommunikationsoperatören. Även fastighetsnätsbyggaren 

betonar vikten av att ha en bra kontakt med projektledaren och fastighetsägaren, stöter man på 

problem eller om man har frågor så skall man veta vem man ska kontakta och den man kontaktar ska 

ha ”koll på läget”.   

 

Författarna tog tidigare upp att bland projektledarens första uppgifter är att kalla till ett 

uppstartsmöte. Detta möte har man dels för att få igång en bra kommunikation mellan de olika 

parterna och dels för att informera.  

Man ska se alla dessa parter som tagits upp som aktörer i ett nätverk. Det hela blir en fråga om 

koordination mellan dessa olika parter. Nedan visas en bild på hur detta nätverk ser ut och hur 

kommunikation uppkommer mellan parterna. 
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Figur XV. De olika aktörerna bildar ett nätverk. 

Det hela handlar alltså om kommunikation i ett nätverk. Fastighetsnätsbyggaren betonar vikten i att 

ha en fungerande kommunikation dels mot fastighetsägaren men man måste också veta när 

stadsnätsägaren kommer att ansluta till huset och i vart i huset. Denna kommunikation går idag 

väldigt mycket genom projektledaren, han blir lite utav en spindel i nätet.  

En del i det här nätverket är kommunikationen mellan fastighetsnätsbyggaren och fastighetsägaren. 

Fastighetsnätsbyggaren säger att det kan se ske på två sätt, antingen så har de direktkontakt med 

kunden, alltså föreningen eller fastighetsägaren men det kan också vara så att de kommunicerar 

genom kommunikationsoperatören. Kommunikationen mellan OpenNet och tjänsteleverantören är 

en viktig del då inkomsterna först inkommer efter att kund har tecknat avtal med en 

tjänsteleverantör.  
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5.2 Planering 

 

 Man kan börja med att säga att för att ett projekt ska lyckas och att man ska kunna uppnå målen så 

måste det hela planeras. En projektplanering är något som bör finnas för att få en överblick över 

aktiviteterna. Redan innan projektet drar igång så skall alla veta vilka uppgifter de har i projektet och 

hur saker som överlämning till nästa part skall gå till. Efter samtal med marknadsavdelningen så 

framgick det att i vissa fall kan det vara så att den som lämnar över den första informationen om 

kunderna till marknad ibland är olika. Det kan vara säljaren men det kan också vara projektledaren. 

Som författarna nämnde tidigare är det en stor fördel att ha klart för sig vem som skall göra vad.  

Dokumentmallen som författarna tidigare nämnde hjälper till att tydliggöra rollerna inom projektet, 

varje part för in sin information som sedan överlämnas till nästa som för in sin information och så 

vidare.  

Som det förklaras i tidigare kapitel så kan en projektplan se ut på olika sätt. Författarna har valt att ta 

ut de viktigaste delarna, och med uppgifter som författarna fått förklara hur de olika parterna ser på 

projektet. 

De utvalda delarna är: 

1) Bakgrund, syfte och mål. 

2) Åtgärdsplan, vem gör vad? Hur långt har man kommit och vad är kvar? 

3) Resursplanering, hårdvara, arbetstid. 

4) Tidsplanering, avtal till slutkund. Vilka aktiviteter är beroende av varandra. 

5) Information, dokumentmall. Hur får alla reda på informationen.   

 

Bakgrunden för att ett projekt startar är att säljaren varit i kontakt med en kund. 

Säljaren som författaren intervjuat sa att denna kontakt tas på tre olika sätt. 

Antingen att kunden gör en intresseanmälan på hemsidan, att det sker reklamutskick från OpenNet 

eller slutligen att man genomför telefonförsäljning och bokar in möten med kunder. Behovet för 

kunden om en ny tjänst för Internet, telefon och TV finns då alltså eftersom de visat sig intresserade. 

Förmodligen är då kunden intresserad av att kunna erbjuda de boende ett öppet nät.  Vid 

intervjuerna har det framgått att man inte direkt har definierat klara etappmål utan mer ser 

projektet som en process från start till mål. Däremellan sker olika avlämningar mellan avdelningar 

och personer som i sig blir som olika slags etappmål.  
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Åtgärdsplan: 

Vid intervju med främst projektledarna har det framkommit att det finns en form av åtgärdsplan, när 

man gör vad, t. ex att efter det att projektledaren tagit del av ett avtal direkt beställer hårdvaran. 

Man använder sig också av någonting som kallas för dokumentmallen. Där fylls alla uppgifter i av de 

olika aktörerna om vad som gäller specifikt för den kund man för tillfället arbetar med. Med den kan 

man gå in och se på de olika delarna som t. ex adress och kontaktuppgifter till kunden och vilken typ 

av installation det rör sig om. 

Författarna har vid intervjuerna inte uppfattat det som att man kan få en tydlig bild av hur långt 

projektet har kommit och var det exakt för tillfället befinner sig i processen.  

 

Resursplanering: 

De resurser som man kan behöva planera för är exempelvis den hårdvara som projektledaren 

beställer. Författarna har vid intervju med projektledarna fått veta att man ibland kan ha viss andel 

på lager som man kan använda och då inte behöver skicka en beställning på nytt material. 

Att ha ett lager är dock ingenting som eftersträvas utan det kan mer röra sig om tillfälligheter om att 

en viss switch inte behövdes och nu istället kan användas vid ett annat projekt. 

 

Tidsplanering: 

Tidsplanering är något som inte kan ske omedelbart eftersom att det kan vara ganska beroende på 

vilka datum som de andra aktörerna som fastighetsnätsbyggaren och stadsnätet har. Författarna har 

vid intervjun med marknadsavdelningen fått ta del av att man är ganska beroende av det datum som 

man får av projektledningen som driftstartsdatum eftersom detta är någonting som 

marknadsavdelningen jobbar efter och skickar ut information till kunden om. 

Vilka olika ledtider som finns skiljer sig beroende på vilken aktör författarna intervjuat, det finns olika 

uppfattningar i t. ex hur lång tid det för stadsnätet i Stockholm att koppla in en fastighet. 

De olika aktiviteter som sker i projektet, exempelvis inkoppling till stadsnätet eller byggnationen av 

ett fastighetsnät är viktiga att hålla reda på hur dessa fortlöper för att se att de håller tiden. 

Författarna har vid intervjuerna tagit del av att det är lättare för projektledaren att hålla reda på och 

hålla kontakten med fastighetsnätsbyggare än andra. Detta beror troligtvis på att man arbetat mer 

med vissa än andra och således lärt känna den organisationen och de människor som man indirekt 

arbetar tillsammans med. 
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Information: 

Informationen är en viktig del och knyter an till det som beskrevs ovan i tidsplaneringen. Det är 

viktigt att hålla reda på hur de olika aktiviteterna i projektet fortlöper. 

Författarna har vid intervjuerna fått reda på att det ibland kan vara oklart vem som ska skicka 

informationen till exempelvis marknadsavdelningen. De upplever det som att informationen kan 

komma från olika håll, ibland från säljaren och ibland från projektledaren. 

Ett annat exempel på information som skickas vidare är informationen mellan marknadsavdelningen 

och tjänsteleverantören. Efter intervju med tjänsteleverantören så framgår det att ju tidigare 

tjänsteleverantören kan få information från marknadsavdelningen desto tidigare kan också dem 

påbörja sitt arbete, vilket leder till en totalt kortare ledtid.  
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5.3 Samverkan och information 

 

För att förklara vikten av samverkan i detta projekt har Författarna skapat en översiktsbild över de 

aktiviteter som utförs inom OpenNet. Samverkan är som tidigare nämnts, något som författarna 

trodde redan innan intervjuerna var en viktig del i detta projekt. Nu när allt är sammanställt så har 

det visas sig att detta också är fallet.  

 

 

   

 

 

Fastighetsägaren      FNB              Stadsnätet   FNB   Fastighetsägaren     Tjänsteleverantören       Kund    

Figur XVI. Aktiviteter inom OpenNet. 

 

Ovan visas en bild som beskriver de olika aktiviteterna inom OpenNet, sedan ingår det olika parter inom 

varje aktivitet. Stig-Arne Mattson säger att ”en uppenbar möjlighet att effektivisera ett företags 

verksamhet är samverka så att aktiviteterna kan utföras på ett så integrerat och samordnat sätt som 

möjligt”.  Vid den första aktiviteten, avtalet, ingår det två stycken parter förutom säljaren, nämligen 

fastighetsnätsbyggaren och fastighetsägaren. Som nämndes i tidigare kapitel så kan det gå till på olika sätt 

när det avgörs vem som skall bygga nätet. Vid samtal med säljare betonas vikten av en bra relation med 

sin fastighetsnätbyggare, idag inser man genom att kunna samverka på ett bra sätt kan man få ner 

ledtiderna.  

Den mindre fastighetsnätsbyggaren som författarna har intervjuat påstår också att de kunder som denne 

har en bra relation med alltid går före en kund som antingen är helt ny eller en som det inte har fungerat 

så bra med tidigare. Det blir alltså olika prioriteringar beroende på hur bra samverkan fungerar mellan 

fastighetsnätsbyggaren och säljaren (alternativt fastighetsägaren). 

Det sker också en viss samverkan mellan själva kunden (fastighetsägaren) och säljaren. Ju bättre kontakt 

säljaren får med kunden ju snabbare blir avtalet färdigt. Säjaren menar att valet av fastighetsnätsbyggare 

Avtal 

(Säl jaren) 

Projektledning 

(Projektledare) 

Marknad 

(Marknadsavdelningen) 
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har mycket att göra med tidigare erfarenheter från denne. Fungerar samarbetet bra så jobbar man gärna 

tillsammans igen. 

Aktivitet två, projektledning, som utförs av en projektledare och där aktörerna är, en projektl edare, 

stadsnätsägaren, fastighetsnätsbyggaren och fastighetsägaren. Här har det genom intervjuer framkommit 

att samverkan spelar en otroligt stor roll. Beskrivningen av en projektledare som en spindel i nätet 

kvarstår. Man kan säga att här handlar det framförallt om samverkan mellan projektledaren ut till de olika 

parterna. Skulle det vara så att det inte fungerade så bra mellan projektledaren och någon utav parterna 

så skulle det leda till förseningar för alla de andra parterna. Vid intervju både med projektledaren men 

också med fastighetsnätsbyggaren så framgår det också att ett bra sätt att kunna korta ner ledtiden för 

detta projekt, skulle kunna vara att man ser vikten av varandras arbete. Att fastighetsnätsbyggaren är 

medveten om, att om han säger ett datum då han skall vara klar med arbetet men sedan inte håller detta 

datum, då blir det problem för de andra parterna. Mycket handlar om att genom en bra samverkan så 

inser parterna varandras roll i projektet och tar på så vis hänsyn till detta när beslut skall tas. Det säger sig 

självt att om man har jobbat med någon som förstår vikten av ens arbetsuppgifter och som man har bra 

kontakt med, då bemöter man honom på samma sätt. Det blir en win-win situation. Eftersom parterna i 

detta projekt är så bundna av varandra för att nå ett slutresultat så blir samverkan viktigt. Genom att säga 

att de är bundna av varandra menar författarna att till exempel för att kunden ska kunna nyttja 

bredbandet så krävs det inte bara ett fastighetsnät utan stadsnätsägaren måste ha sett till så att det finns 

fiberförbindelse till huset. 

Aktivitet tre, marknadsavdelningen, där parterna är tjänsteleverantörerna och kunden men framförallt 

också själva marknadsavdelningen. Stig-Arne Mattson påpekar att genom samverkan kan man 

effektivisera, något som författarna tror sig kunna nyttja även inom denna aktivitet.  

Marknadsavdelningen måste dels kunna samverka med de parter som beskrivs ovan men också med de 

parter som finns inom företaget. Arbetet för marknadsavdelningen börjar inte förrän information har 

kommit från säljare eller projektledare. För att uppnå den effektivisering som Stig-Arne pratar om måste 

information skickas vidare till marknadsavdelningen så fort som den uppstår. Samverkan spelar en stor 

roll här, då man är beroende av att andra gör det som de skall för att man själv ska kunna starta sitt jobb. 

Efter samtalet med marknadsavdelningen så framgick det att den första informationen de får kommer 

ibland från säljaren och ibland från projektledaren. Detta kan ställa till problem eftersom det inte alltid är 

samma. En annan part i denna aktivitet är tjänsteleverantören. Vid intervju med dem så framgår det som 

nämndes ovan att man ser potentiella förbättringsmöjligheter i att information skall kunna skickas 

snabbare mellan dessa. Man ser idag kommunikationsbrister som ibland kan leda till förseningar, 

förseningar som stoppar upp det totala projektets ledtid.   
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6. Slutsats & diskussion  

 

 

I detta kapitel presenteras svaret på problemformuleringen med hjälp av det material som tidiga re 

presenterats. 

Vidare förs en diskussion om hur man på bästa sätt kan agera. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning samt kritisk granskning av uppsatsen. 

 

 

6.1 Slutsats 

 

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer är viktiga i ett projekt för att nå målen så fort 

som möjligt? 

Fler aktörer borde leda till försvårat samarbete, kan man samordna på ett bättre sätt? 

Idag är det önskvärt för samtliga parter inom projektet att korta ner ledtiden. 

 

Författarna har kommit fram till att de faktorer som blir viktiga för att korta ner ledtiden, alltså nå 

målen så fort som möjligt för projektet är: 

 

Rollfördelning/planering: Ju klarare roller desto lättare blir arbetet för samtliga. Inser man vikten av 

andras arbete och vet hur andra arbetar så blir man också medveten om hur man själv bör arbeta. 

Tydliga mål: Varje part, eller person inom parten måste veta exakt vad dennes uppgift är. Det blir 

viktigt att alla strävar åt samma håll och vill nå samma slutmål.  

Kommunikation: En dålig kommunikation leder till fördröjning i ledtiderna. Något som bör fungera 

utan problem är kommunikation, dels den kommunikation som pågår internt men också 

kommunikationen mellan parterna i projektet. För att kunna samordna på ett bättre sätt, tycker 

författarna att de punkter som togs upp ovan är viktiga faktorer. Att förbättra dessa punkter, tror 

författarna skulle leda till kortare ledtider genom förbättrad samordning.  
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6.2 Diskussion 

  

Författarna har valt att använda sig av den sjustegsprocess som tidigare har visats, dels under 

bakgrunden men också empirin. Nedan kommer det att redovisas en diskussion för varje steg i 

processen. Den mest väsentliga informationen inom varje steg är också den som kommer att 

användas. 

 

Avtalet: Som tidigare nämnts så handlar detta steg mycket om kommunikation, en kommunikation 

mellan säljaren och marknadsavdelningen, projektledaren, fastighetsnätsbyggaren och givetvis 

kunden. Säljaren är den första som kommer i  kontakt med dessa parter. Om man börjar med 

säljarens kontakt gentemot fastighetsnätsbyggaren så fungerar det idag så att man har lite olika 

företaget som bygger nätet, men med fokus på två stycken i Stockholmsområdet. Någonting som 

författarna tror kommer kunna förbättra kontakten med fastighetsnätsbyggaren är om man istället 

inom Stockholmsområdet inriktade sig på ett djupare samarbete med endast ett företag, istället för 

att ta lite olika från gång till gång. Ett djupare samarbete tror författarna skulle leda till  större 

leveranssäkerhet i form av säkrare projekttider. Det skulle då också bli lättare att tillsammans med 

fastighetsnätsbyggaren utarbeta fasta priser för byggandet. Det skulle också underlätta arbetet för 

säljarna då det inte var upp till var och en att bestämma och knyta nya kontakter utan alla gör på 

samma sätt. Det skulle då uppfattas som om man hade ett klarare mål gentemot säljarna. Säljarens 

kontakt mot stadsnätsägaren fungerar idag på ett bra sätt. Vid intervju med dessa två parter så 

framgår det att tiderna från det att säljaren har bekräftat en beställning tills dessa att stadsnätet kan 

komma med ett datum för då fibern finns i huset varierar. Enligt säljaren kan det ta upp till en vecka 

och enligt stadsnätsägaren så tar det 24 timmar. Här går bilden isär vad gäller leveranstider av 

fibernät. Sammanfattningsvis anser författarna att säljarens roll i det som ovan beskrivits idag 

fungerar på ett bra sätt men med möjligheter att förbättra, då främst inom kontakten med 

fastighetsnätsbyggaren.  

 

Projektledaren är nästa steg i processen. En av projektledarens första uppgifter är att beställa in 

hårdvara i form av switchar. Denna beställning tar idag cirka 4-6 veckor innan den är levererad. 

Här blir det en fråga om man skall lagerföra eller ej. Det finns både för och nackdelar. Fördelarna 

med att ha på lager är att tiden på 4-6 veckor försvinner. Istället har man en stor nackdel av att det 

blir en kapitalbindning. Dessa två får man ställa mot varandra och sedan utvärdera vad som passar 
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OpenNet bäst. Efter att hårdvaran är levererad så skall dessa monteras för att man ska kunna 

driftstarta. Något som har framgått av intervjuer med projektledarna är att man ser lite olika på 

detta. Det är ingen regel att alltid köra löpande driftstart utan man har ofta en fast driftstart. Efter 

vad författarna har erfarit så borde en löpande driftstart vara att föredra då inkomsterna kommer in 

fortare då delar av fastigheten blir driftsatt. Speciellt viktigt med en löpande driftstart blir det när det 

är större fastigheter eller flera, där en installation tar längre tid. Författarna anser alltså att detta är 

någonting man bör införa som en regel, att man alltid använder sig av en löpande driftstart om det är 

tekniskt möjligt. 

Stadsnätet tror författarna som tidigare redovisas inte har så mycket att tillföra en förkortni ng av 

ledtiden. Självklart om de ändrar om sina rutiner eller effektiveras, vilket de också gör. Detta leder till 

att den totala ledtiden kan minskas. Man ska komma ihåg att tiden som stadsnätsägaren idag 

behöver för att kunna fibersätta en fastighet ligger på 10 dagar i innerstaden om det är Onnet. För 

fastighetsnätsbyggaren tar det längre tid. Oavsett om dessa dagar skulle minskas så skulle det bli 

svårt att minimera den totala ledtiden. Författarna har efter intervju med stadsnätsägaren fått bilden 

av att det idag arbetas mycket med att effektivisera internt, vilket skulle leda till fördelar för andra 

parter. 

 

Nästa steg i processen blir fastighetsnätsbyggaren. Här tror författarna precis som det skrevs under 

avtalet, att det handlar väldigt mycket om kommunikation och relationer. Det har också framgått 

genom intervjuer att man gärna ser att samarbeten och möjligheten till kontakt med en 

kommunikationsoperatör ska vara bra. Ju bättre kontakt man har desto lättare blir det att samköra.  

Författarna tror att genom att sätta lite press på en fastighetsnätsbyggare, att helt enkelt säga att det 

måste vara klart ett visst datum och verkligen bevaka så att de följer det som är sagt, kommer 

ledtiderna att minska. Har en fastighetsnätsbyggare lovat en driftstart ett visst datum och sen inte 

håller detta, då leder det till bekymmer för andra parter i projektet. Författarna har fått den 

informationen att så kan fallet ibland vara. Genom att informationen skulle tydliggöras och att 

fastighetsbyggarna hade mer press på sig att verkligen hålla driftstartsdatum så skulle det totala 

ledtiden förkortas.  

 

Steget efter fastighetsnätsbyggaren blir marknadsavdelningen. Denna del i projektet ser författarna 

som en del som har en stor förbättringspotential. Här handlar det mycket om rollfördelning och även 

kommunikation och samverkan. En viktig punkt inom detta område blir rollfördelningen om vem som 

sköter den första kontakten med marknad. Det har framgått av intervjuer att det idag är olika vem 

som kontaktar marknad när man har en ny kund och vet när driftstart skall ske. Författarna anser att 

det optimala skulle vara om så fort säljaren vet att en ny kund är på gång skulle denna skicka över en 
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lista till marknadsavdelningen. En lista som skulle innehålla person- och adressuppgifter för de nya 

kunderna. Detta skulle leda till att marknadsavdelningen skulle i mycket god tid kunna förberedda ett 

utskick eller till och med ibland skicka ut driftkort 1 på en gång. Ju fortare informationen hamnar hos 

marknadsavdelningen desto fortare kommer arbetet med kunderna igång, vilket leder till en kortare 

ledtid. Man bör se vikten av att marknadsavdelningen ska få reda på en kommande driftstart så fort 

som det bara går. Med förtydligande av rollfördelningarna så menar författarna framförallt att det 

handlar om att alla vet vem som ska skicka informationen vidare till marknadsavdelningen och att 

man inte gör lite olika utan det bör vara klara direktiv. En viktig del för marknadsavdelningen är att 

hjälpa kunder med att avsluta sina tidigare abonnemang med en såkallad fullmaktshantering. Desto 

tidigare detta görs, desto snabbare får man in betalande kunder till företaget. Detta beskrivs närmre 

nedan.  

 

Tjänsteleverantörernas del i projektet kommer in sent i processen. Egentligen först när en fastighet 

är driftsatt går informationen från marknadsavdelningen vidare till tjänsteleverantören. Författarna 

har vid intervjun med tjänsteleverantören fått erfara att informationsflödena som går till dom från 

kommunikationsoperatörerna har en förbättringspotential. 

Författarna tror att så fort kommunikationsoperatören vet att en bostadsrättsförening eller en 

fastighetsägare är på väg in att bli kund så kan man kommunicera detta vidare till 

tjänsteleverantören. Då får denne en möjlighet att börja förbereda inför olika 

marknadsföringsåtgärder som kan få till följd att kunden går över snabbare efter att ha fått tillgång 

till att beställa tjänster. Som författarna tidigare beskrivit med uppsägningstiderna, att de nya 

boende redan oftast har olika abonnemang med olika långa bindningstider, är det viktigt att så tidigt 

som möjligt lägga fram de nya alternativen som kunden kommer att erbjudas och hjälpa kunden att 

avsluta de abonnemang som redan finns. Desto snabbare man kan få igång hanteringen med att 

avsluta abonnemangen, desto snabbare kommer man att få en betalande kund och på så vis pengar 

in till företaget. Författarna tror alltså sammanfattningsvis att om man så tidigt som möjligt 

informerar tjänsteleverantörerna så att de kan börja förbereda sitt arbete och att man även så tidigt 

som möjligt börjar avsluta de abonnemang som redan finns, så kommer kommunikationsoperatören 

och tjänsteleverantören snabbare att få in betalande kunder. 
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7.3 Figurer 
 

Figur I: Flöden av transaktioner och ansvar , http://www.opennet.se/texter/read.php?id=123576 

 2010-04-21 

Figur II: Projektprocessen.  Egen bild.  

Figur III: Teoretisk översiktsbild. Egen bild.   

Figur IV: Kommunikationsprocessen  Palm, Lars & Windahl, Sven. Kommunikation i praktiken       

(1996)  

Figur V: Kommunikationsplan Wisén, Jan, Lindholm Börje. Effektivt projektarbete. 

(2004)  

Figur VI: Teoretisk syntes.  Egen bild.    

Figur VII: Projektprocessen  Egen bild.  

Figur XIII: Säljarens tidslinje  Egen bild   

Figur IX: Projektledarens tidslinje Egen bild 

Figur X:I Stadsnät Onnet  Egen bild 

Figur X:II: Stadsnät Offnet  Egen bild 

Figur XI: Fastighetsnätsbyggarens tidslinje Egen bild. 

Figur XII: Marknads tidslinje  Egen bild 

Figur XIII: Tjänsteleverantörens tidslinje Egen bild 

Figur XIV: Schema över aktiviteter  Egen bild.  

Figur XV: Aktörerna bildar ett nätverk Egen bild. 

Figur XVI: Aktiviteter inom OpenNet Egen bild. 

http://www.opennet.se/texter/read.php?id=123576
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7.4 Intervjuer 

 

Vissa av dessa personer har författarna varit i kontakt med vid ett flertal tillfällen, men valt att bara 

skriva ut datum för första intervjutillfället.  

Titel  Företag   Datum 

Säljare   Kommunikationsoperatör  2010-05-10 

Projektledare I Kommunikationsoperatör  2010-05-05 

Projektledare II Kommunikationsoperatör  2010-05-24 

Marknadschef  Kommunikationsoperatör  2010-05-24 

Försäljningschef Stadsnätsägare  2010-05-27 

Verkställande direktör Mindre fastighetsnätsbyggare 2010-05-19 

Projektledningschef Större fastighetsnätsbyggare  2010-05-20 

Marknadschef  Tjänsteleverantör  2010-05-31  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1  
 

Sammanfattning av intervju med säljare på OpenNet. 

 

Idag finns det i princip tre sätt som OpenNet kommer i kontakt med sina kunder på: 

 

- Kunderna kan göra en intresseanmälan (förfrågan) på hemsidan.  

- Stundtals så sker det utskick från OpenNets sida. 

- Ringstugan, alltså telefonförsäljare kan i vissa fall gå in och boka möten med kunden. 

 

Steg 2 efter att man kommit i kontakt med kunden, blir att boka ett möte, där i detta fall Henrik 

träffar styrelsen för den bostadsrättsförening som det gäller.  Vid detta möte så informerar säljaren 

vilka OpenNet är och ger en översiktlig bild om vad det handlar om. En form av informationsträff. 

Från det att säljaren har kommit i kontakt med bostadsrättsförenigen tills att första mötet blir av, kan 

idag ta ganska lång tid då bostadsrättsförningen inte allt för ofta har sina möten. 

Idag så tar det från första kontakt med kund till det att ett avtal knyts mellan 8-14 månader.  

En kund kan göra olika typer av val när man pratar om fastighetsnätsbyggandet, dels så kan dem låta 

OpenNet sköta allt jobb med val av företaget eller så tar dem hand om den biten själv. Alternativt att 

OpenNet föreslår ett antal olika fastighetsnätsbyggare som bostadsrättsföreningen bör välja mellan. 

Eftersom det ingår i avtalet vilka som skall bygga nätet och kostnaderna för det så är det säljaren som 

har den första kontakten med nätbyggarna. 

 

Nästa steg i processen för säljaren blir att kontakta stadsnätsägaren, som levererar fibern.  

Stadsnätsägaren har idag i Stockholm en leveranstid på cirka 4 veckor.  Det datum som 

stadsnätsägaren säger sig kunna leverera är det datum som blir starten för projektet. Det optimala 

skulle vara om fastighetsnätsbyggarna skulle börja bygga precis samtidigt som stadsnätsägaren 

levererar, detta skulle leda till att nå en optimal ledtid.  

Idag så skriver Henrik avtalet innan han har kontaktat stadsnätsägaren, i avtalet kan det till exempel 

stå att stadsnätsägaren kommer att leverera inom 6-8 veckor (med risk för försening).  

I Stockholms innerstad så har stadsnätsägaren fasta fiberhyror, man kan säga att dem har byggt upp 

Stockholm som ett rutnät där hyrorna varierar beroende på vart i detta rutnätt fastigheten ligger.  

 

Efter att avtalet är klart så är det viktigt att projektledaren tar vid, säljaren lämnar då över till 

projektledaren. Det som säljaren lämnar över innehåller följande: 

- Medlemsförteckning 

- Vilka bygger det interna nätet 

- Vilken typ av nät  
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8.2 Bilaga 2 
 

Sammanfattning av intervju med en projektledare på OpenNet. 

Det första Projektledaren gör, är att se över hur avtalet ser ut. Vad är det som skall göras. Han delar 

upp det i olika delar och konstaterar vad åtagandet för OpenNet är. Ett sådant här åtagande kan vara 

infrastrukturen i fastigheten. 

Man kan säga att det finns tre olika fall vid byggandet av det interna nätet i fastigheten.  

1) Det finns ett redan befintligt nät som man kan nyttja. 

2) Där fastighetsägaren ber OpenNet att kontraktera en nätbyggare. 

3) Där fastighetsägaren själv bestämmer vilken nätbyggare som skall involveras.Kan dock vara så att 

OpenNet, kommer med förslag på lämpliga företag. 

Grundtanken är att fastighetsägaren skall ha ett nät redan innan OpenNet kommer in i bilden.  

 

Nästa steg för projektledaren blir att beställa material i form av Switchar och kabel. Denna beställning 

görs så fort man har sett över avtalet. Beställningen tar i regel sex veckor. Hårdvaran beställs idag 

direkt från fabrik och man använder sig idag utav två olika typer av switchar.   

Det viktiga blir att om fallet är att OpenNet får i uppgift att anlita en installatör så är det viktigt att 

besluta när byggandet ska starta, så att det klaffar med när man får hem utrustningen. 

Stadsnätsägaren levererar till OpenNet, och är det en leverans i innerstaden så finns det ramavtal som 

säger vad som gäller i form av leveranstid osv. Utanför staden så får man helt enkelt vänta och se vad 

stadsnätsägaren säger.  

Den kortaste ledtiden för projektet uppkommer då det redan finns fiber i huset och det lokala nätet 

redan är uppbyggt. Det är även så att säljaren har kontakt med fastighetsbyggaren och 

stadsnätsägaren, eftersom det i avtalet ingår uppgifter kring dessa. Det är säljaren som väljer vilken 

som bygger det interna nätet beroende på önskemål från fastighetsägaren. (samma som nämndes 

ovan). 

Under själva projektets gång så har projektledaren ständig kontakt med byggaren.  

Man kan säga att steg två för projektledaren blir att hålla i ett uppstartsmöte, där projektledaren, 

representant från byggnationen av fastighetsnätet och fastighetsägaren eller föreningen deltar. 

 

 

Det finns två varianter på driftstarten: 

- Löpande driftstart, där inkopplingen av lägenheter sker gradvis. Alltså man kör igång de lägenheter 
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som är klara, även fast alla lägenheter inte har installerats klart.   

- Fast driftstart, hela fastighetsnätet skall vara klart innan man kör igång lägenheterna. 

Marknadsavdelningen på OpenNet tar idag emot information från projektledaren när ett avtal har 

undertecknas. Nästa gång projektledaren kommer i kontakt med marknadsavdelningen är när 

installationen är klar. Då kan marknadsavdelningen skicka ut informationen som kunderna behöver för 

att kunna välja tjänsteleverantör.  

Informationen som skickas från marknadsavdelningen till tjänsteleverantören sker idag automatiskt, 

genom ett program som heter ”Cecs”.  
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8.3  Bilaga 3 
 

Sammanfattning av intervju med en projektledare på OpenNet. 

Idag så finns det fyra stycken projektledare inom OpenNet. Placerade på olika orter inom Sverige. 

Projektledarens arbete startar när han tagit del av avtalet som säljaren har fått undertecknat av 

fastighetsägaren. Det första projektledaren gör är att lägga en beställning av hårdvaran. Tiden det tar 

för att få hem denna varierar men kan ligga inom intervallet 6 till 8 veckor. Ibland kan fallet vara att 

man har vissa saker hemma på lagret vilket då gör att man inte behöver lägga en beställning, om så 

är fallet så går processen betydligt fortare. 

Projektledaren får dessutom ta del av vilket företag som kommer att bygga nätet i fastigheten, om 

fallet är att ett sådant nät behöver byggas. 

Kontakten med fastighetsnätsbyggaren sker under hela tiden med projektledaren, tiden för att bygga 

brukar kunna passa med den tiden det tar att beställa switchen så att dessa klaffar med varandra. 

Så fort hårdvaran har blivit leverad så kontaktar projektledaren sina tekniker som då åker ut och 

installerar dessa, vanligtvis så sker detta på en gång.  

Projektledaren har en mall som han utgår ifrån, en mall där data fylls i ifrån de olika aktörerna, bland 

annat stadsnätet, nätbyggarna och projektledarna.  Denna mall lämnas sedan över till driften, 

eftersom den innehåller olika uppgifter som driften är intresserade av att veta. Man kan säga att all 

fakta om kunden och all annan info som man bör känna till finns i denna mall.  

Tre gånger i veckan så uppdateras databasen, detta gör att tjänsteleverantörerna kan se om det har 

kommit in några nya kunder. Om en kund ringer till en tjänsteleverantör så kan dem gå in och se om 

kunden kan nyttja deras tjänster.  

 

Idag kan det ofta vara ett glapp, från det att fastighetsnätsbyggaren är klar tills att kunden kan 

komma igång och använda internet, detta beror lite på vilken typ av driftstart som man använder.  

Man använder sig inte alltid av en löpande driftstart som innebär att vartefter en lägenhet är färdig 

så kan den kopplas på. Alternativet som man använder sig av är en fast driftstart där man väntar tills 

alla lägenheter är klara innan man kopplar på.  

Projektledaren uppskattar idag tiden från det att ett avtal knyts tills att slutkund kan börja använda 

tjänsterna till en ungefärlig tid på max 10veckor. 

När projektledaren är klar så lämnar han över till marknadssidan och driften som då tar över ärendet.  
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1    2               3                  4  

 

  4-6 veckor     2-3dagar 1 dag  

 

1) Projektledaren tar vid och lägger en beställning på hårdvaran 

2) Hårdvaran levereras.  

3)  Montering av utrustning sker  

4)  Efter montering är klar och mallen ifylld så lämnar projektledaren över till marknad. 

 

Så slutligen kan man säga att den totala projekttiden från avtal till marknad är ca 7 veckor lång.  
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8.4 Bilaga 4  

 

Sammanfattning av intervju med stadsnätsägaren Stokab. 

 

Stokab är en nätägare som verkar i Stockholmsområdet, de ägs till 100 % av Stockholms stad. 

Innanför tullarna är Stokab den ende aktör som får lägga ned och dra fiberkablar. Anledningen till 

detta är att man inte vill ha en rad olika aktörer som kan behöva gräva på ungefär samma ställe för 

att dra egna kablar som istället kunde ha gått gemensamt. Det är alltså för att minska antalet 

grävarbetet i Stockholms innerstad som man har valt att ha det på detta sätt. 

Stokab har inga egna grävmaskiner eller personal till det utan man anlitar helt och hållet olika 

underentreprenörer som sköter den biten. 

Stokab levererar något som man kallar för svartfiber, man erbjuder inga egna tjänster till slutkunder 

utan man hyr enbart ut utrymme på de egna kablarna till olika företag. Mestadels hyr man ut till olika 

operatörer (ca 60 %), resten hyrs ut till t. ex banker, media, offentliga inrättningar som t. ex sjukhus. 

Den här modellen som man arbetar efter startade på 1990-talet, efter telemarknadens avreglering. 

Stokab fick då även använda befintlig kanalisation till sina fiberkablar. 

Affärsidén går ut på att; bygga, driva och hyra svartfiber, visionen är densamma som den för 

Stockholms Stad; Ett Stockholm i världsklass. 

Stokab ligger längst ned i värdekedjan genom att man inte levererar några egna tjänster. 

När man skall få in fibern i kabeln så spolar man in den och behöver således inte gräva ner någonting 

mer. Det ligger tre stycken 110mm rör i varje huvudrör. 

I Stockholm finns det flera olika knutpunkter där olika stadsnät möts och där man kan byta tjänster 

med varandra på ett lätt och smidigt sätt.  

När en kund till Stokab, som t. ex en kommunikationsoperatör, hyr fiber så kan man välja olika 

servicenivåer; bas, premium eller guld. De olika servicenivåerna har att göra med hur snabbt Stokab 

är på plats för att avhjälpa något fel som uppstått.  

Alltså, desto mer man betalar, desto högre (snabbare) service får man. 

Dessa servicenivåer kallas för SLA, Service lever agreement.  

Hyran som kunden betalar kan baseras lite olika, den kan t. ex baseras på ett avstånd om man vill ha 

fiber mellan två punkter så ser man helt enkelt på avståndet, hur långt det är mellan dessa punkter. 

Stokab delar in fastigheterna som man ska leverera till i ”Offnet” och ”Onnet”. Om en fastighet är 

Onnet, innebär detta att det finns fiber fram till fastigheten och det behöver enbart installeras 

hårdvara i källaren för att det sedan ska gå att använda med förutsättning att det finns ett 

fungerande fastighetsnät i huset. Stokab har som mål att 90 % av alla fastigheter inom Stockholms 

innerstad skall vara Onnet i slutet av 2011.  
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Om en fastighet istället är Offnet, innebär det att det inte finns fiber fram till fastigheten. Här 

behöver man alltså dra fram fibern till huset. Kostnaden för det varierar för hur långt det är att dra 

och hur mycket jobb som behöver göras. Befinner man sig inom Stockholms innerstad finns det dock 

ett maxpris som säger att det inte får kosta över 28 000 kr.  

Tiden det tar att dra fram fibern till huset kan variera alltifrån 8 – 16 veckor. Befinner man sig 

återigen inom Stockholms innerstad finns här en maxgräns som säger att det inte får ta med än 8 

veckor. Tiden som tar beror mycket på att det behövs många olika tillstånd för att få gräva. 

Det kan också bero på andra faktorer som har med själva grävningarna att göra som om det t. ex 

finns tjäle i marken och det blir svårt att gräva.  Dessa tillstånd söker man hos trafikkontoret som har 

en samordningsroll. 

Är en fastighet istället Onnet, dvs. att det redan finns fiber fram till huset är det mer en fråga om en 

orderhanteringsprocess samt den installation som behöver göras i källaren. Denna tid tog tidigare ca 

4 veckor men har idag kortats ned till 2 veckor pga. effektiviseringar. 

När t. ex en kommunikationsoperatör vill ha reda på vad det kommer att kosta så begär de först en 

offert från Stokab. När de sedan gör själva beställningen ska det ta 24 timmar innan Stokab kan säga 

ett datum där fastigheten kan få fiberförbindelse. 
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8.5 Bilaga 5 
 

Sammanfattning av intervju med den mindre fastighetsnätsbyggaren. 

Om fiber finns i fastighet: 

Finns det fiber fram till huset är det snarare en fråga om en orderhanteringsprocess. Själva arbetet 

med att installera och dra fastighetsnätet kan gå fort. Det beror dock på en rad olika faktorer som t. 

ex kan vara hur många lägenheter som finns i fastigheten, hur själva fastigheten ser ut etc. 

Om fiber ej finns i fastighet: 

Då måste Stokab eller Skanova dra fram fiber till fastigheten. Här kan ärendet ta lång tid, upp emot 

sex veckor innan det kan vara klart. 

 

 

Om man skall dra ett fastighetsnät till en bostadsrättsförening kan det vara en ganska lång process i 

och med att det kan vara svårt att få tag på rätt person att prata med i föreningen samt att det ofta 

är mycket tekniska saker som kan behöva förklaras. 

Smidigast i de fallen är om man har en och samma kontaktperson som utses av styrelsen som får 

sköta all kontakt med fastighetsnätsbyggaren. 

Beslutsprocessen i en bostadsrättsförening är en väldigt lång process eftersom det ofta rör sig om en 

ganska stor investering från deras sida och de ofta då också vill ta in många offerter. 

 

När det gäller just offertdelen så kan man behöva veta vilka priser som stadsnätsägaren har för hyra 

av deras fiberkablar. I Stockholm så har stadsnätsägaren, Stokab, delat ni i olika områden där man 

har fasta priser. 

 

Fastighetsnätsbyggaren försöker i det här fallet att vara klar med fastighetsnätet innan Stokab eller 

Skanova kopplar in fastigheten till fibernätet. Fördelen blir då att företaget eller 

bostadsrättsföreningen får sina tjänster snabbare än att de efter att t. ex Stokab kopplat in får vänta 

på att fastighetsnätsbyggaren ska komma och koppla in. 
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8.6 Bilaga 6 
 

Sammanfattning av intervju med den större fastighetsnätsbyggaren. 

 

När den större fastighetsnätsinstallatören kommer i kontakt med en bostadsrättsförening så brukar 

det gå till på så sätt att föreningen kontaktar företaget direkt och ber om en offert, det är nästan 

alltid fokus på priset och inte på själva tekniken.  

En exakt offert kan vara svår att lämna då det kan variera mycket från fall till fall. Man brukar därför 

lämna mer av en grov uppskattning av vad det skulle kunna kosta för föreningen. Vill man ha mer 

underlag för offert åker en tekniker ut för att se hur det ser ut på plats just eftersom det varierar 

väldigt mycket från fastighet till fastighet. 

Man upplever att det kan ta lång tid innan en affär med en förening kan vara klar. Ofta har inte en 

bostadsrättsförenings styrelse den befogenhet att fatta beslut om att kontraktera en installatör utan 

det är ett beslut som måste tas på en årsstämma. Styrelsens uppgift kan mer vara av den typen att 

samla in information till ett beslutsunderlag. Det är heller inte ovanligt att kunder som varit i kontakt 

med en kommunikationsoperatör kontaktar fastighetsnätsbyggaren och frågar om råd och pris för att 

sedan kunna gemföra.  

Det är vanligt att man ber kunden att kontakta en operatör, så att kunden vet vad dem ska ha och 

vad som vore bäst för dem.  

Valet kan ofta stå mellan ett öppet eller ett slutet nät. Ett slutet nät innebär då att en ope ratör som 

t. ex Tele2 eller Telia får ensamrätt till att leverera tjänster men står då för en del av kostnaden att 

bygga fastighetsnätet.  Ensamrätten styrs av det avtal som parterna träffar och kan t. ex ligga inom 

intervallet 3-5 år. Den andra lösningen är ett öppet nät där föreningen får stå för 

investeringskostnaden men istället får välja fritt och kan få billigare tjänster. 

 

Den större fastighetsnätsbyggaren jobbar mestadels med större projekt och stora fastighetsägare 

som t. ex olika kommunala fastighetsbolag. När man är ett större företag kan det i vissa fall vara 

svårare att kunna anpassa sig efter mindre bostadsrättsföreningar, större upphandlingar och kunder 

kan i viss mån passa en större aktör bättre. För att lättare kunna ta jobb hos fastigheter/kunder med 

mindre antal lägenheter så kan en organisationsförändring vara på sin plats.  

Flexibiliteten hos alla installatörer varierar mycket beroende på tillfälle, går det så går det. Det kan 

också vara så att ett företag med fler installatörer kan uppnå stordriftsfördelar, eftersom man kan 

flytta runt installatörerna mellan de olika arbetsplatserna. En annan stordriftsfördel som man ser är 

att operatörer ofta uppskattar att man finns på flera orter, eftersom dem då vet vad som gäller och 

behöver inte leta efter några nya fastighetsnätsbyggare.  
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Om man ser till processen att bygga själva nätet så kan företaget självt vara kontrakterat direkt av en 

fastighetsägare och då upplever man att går det smidigast, när man har ensam direkt kontakt. Det 

andra fallet är när t. ex en kommunikationsoperatör kan vara inblandad, då upplever man att det kan 

ta lite längre tid. Ofta vill kommunikationsoperatören hålla uppstartsmöten med fastighetsägaren 

eller bostadsrättsföreningen innan man börjar bygga och då kan det dra ut mer på tiden. 

Byggtiden kan skilja väldigt mycket, beroende på förutsättningar som antal lägenheter, fastighetens 

konstruktion osv. För att försöka säga något ungefärligt så kan man räkna med 1 vecka varsel, alltså 

där man kontaktar kunderna och bestämmer tid och datum för installation. Sedan 3 veckor för själva 

installationen och slutligen 1 vecka för dokumentation. Detta blir totalt fem veckor, men som sagt 

väldigt svårt att säga något exakt.  

Tiden som det tar för t. ex Stokab att koppla in en fastighet till fibernätet i marken kan ta lång tid. 

Detta har man förståelse över eftersom det är många tillstånd som kan krävas för att få bygga. 

Det datum som man beräknar vara klar med byggandet av fastighetsnätet försöker man på bästa sätt 

att ha i anslutning till det datum som stadsnätsägaren beräknar att vara klara med att dra in fibern till 

fastigheten.  Det är viktigt att poängtera att man inte bygger åt kommunikationsoperatören utan åt 

fastighetsägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

8.7 Bilaga 7 

 

 

Sammanfattning av intervju med marknadsavdelningen på OpenNet 

 

Marknadsavdelningen kan ta del av informationen om att en ny kund är på väg in på två sätt. 

Det ena sättet är att projektledaren lämnar över kunden till marknad efter att kunden är driftsatt och 

allting är klart. 

Det andra sättet är att säljaren kontaktar marknadsavdelningen själv efter det att ett avtal tecknats 

för att ”förvarna” om att det kommer att komma in en kund. På så sätt har marknadsavdelningen tid 

att kunna förbereda. 

Om marknad t. ex får veta att en driftstart kommer att ske om 1,5 mån så skickar man direkt ut det 

man kallar för ”Driftkort 1”, där framgår information om OpenNet samt var man kan vända sig om 

man vill ha mer information som t. ex internet, telefon, sms och mail. 

Det framgår även när man kommer att få tillgång till tjänsten. 

När en fastighet blivit driftsatt skickas ”Driftkort 2” ut. På driftkort 2 framgår att man nu är ansluten 

och får information om vart man skall vända sig för att köpa de olika tjänsterna som t. ex TV, telefoni 

och Internet. På första kortet står det vilket datum som driftstarten kommer att ske. När korten har 

kommit ut så startar ringstugan sitt jobb. Ringstugan kontaktar då kunderna genom telefon.  

Som en extra informationsåtgärd skickar man ibland ut en turné med ett antal personer som kan 

knacka dörr och hålla informationsmöten med de boende, just för att de boende ska veta vad som 

erbjuds efter att driftstarten är igång. Denna turné ska vara på plats innan eller samma dag som en 

driftstart har skett.  

Detta beroende på hur stor föreningen kan vara och vad säljaren kommit överens med kunden om. 

 

Vad som avgör om marknadsavdelningen får veta det först från en säljare eller om det går först när 

det är klart via projektledaren varierar. Så fort marknad får in en dokument mall  så startar arbetet  

 

Oftast är den nya kunden redan kund hos någon annan konkurrent som t. ex Comhem. Hos dessa 

företag har man en bindningstid som kan variera alltifrån 1 mån upp till 6 mån. Ofta kan det ligga på 

3 mån. Marknadsavdelningen sköter uppsägningen åt kunden med en fullmaktshantering. 

Man fakturerar idag genom ett program som heter cecs, för att kunna fakturera så ska all 

dokumentation in i detta program, om det är så att vissa delar saknas så kan heller inte fakturan gå 

iväg.  

Det optimala för marknad skulle vara om datumen för driftstarten skulle vara mer exakta, på så vis så 

vet man när man ska börja informera kunderna. Sen blir det också väldigt viktigt att det i 

dokumentmallen finns klara person och kontakt uppgifter. Annars kan det bli så att personal från 

marknad blir tvungna att lägga ner en massa tid på att få fram dessa uppgifter.  
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8.8 Bilaga 8 
 

Sammanfattning av intervju med en tjänsteleverantör. 

 

Man har samarbete med kommunikationsoperatörerna på olika plan. 

Exempel på samarbeten kan vara marknadssatsningar samt tekniskt samarbete. 

 

Tjänsteleverantören får veta att en fastighet blivit driftsatt via kommunikationsoperatörens 

marknadsavdelning. Själva informationen går alltså ut efter det att en fastighet har möjlighet att 

ansluta sig. Ibland kan man få reda på att en fastighet kommer att anslutas redan innan så blivit 

fallet, det sker dock inte konsekvent. 

 

Kunder hör oftast av sig till tjänsteleverantören för att beställa tjänster. 

Tjänsteleverantören stämmer då av med kommunikationsoperatören, så att allt stämmer och funkar 

med den kunden som vill beställa tjänsten. 

Från det att kunden hört av sig så tar det normalt 1-2 dagar innan tjänsten är igång. 

Man uppfattar det som att det kan gå bättre att rekrytera nya kunder än de som redan är kund hos 

någon konkurrent. Det kan bli bökigt med de kunder som redan är kund hos någon annan med tanke 

på exempelvis bindningstider etc.  

 

Desto tidigare tjänsteleverantören får veta att en fastighet är på väg in att bli kund hos 

kommunikationsoperatörer desto tidigare kan man börja förbereda sitt arbete med att rekrytera 

kunder. Man kan alltså säga att en första initial information om att en ny kund är på väg in i systemet 

vore bra för tjänsteleverantören. Desto tidigare man kan få reda på adresser och andra 

kunduppgifter desto snabbare kan man komma igång med sina åtgärder.  

 


