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SAMMANFATTNING 
Eftersom företag ofta består av många avdelningar som tillsammans jobbar med samma 
projekt uppstår fler och fler svårigheter vid styrning av medarbetare och resurser. Till skillnad 
från företag som levererar en produkt som hela företaget står bakom kan det här handla om 
flera avdelningar med varsin produkt och varsin budget som mynnar ut i en slutprodukt. 
Företaget behöver här dels ha sätt att formulera en gemensam budget och dels att utveckla 
styrverktyg som ser till att denna budget efterlevs i största möjliga mån. Dessa styrverktyg 
kan vara alltifrån mer mjuka kvalitativa variabler till mer hårda kvantitativa. Med denna 
uppsats har vi valt ett försöka finna dessa styrverktyg och utifrån dem skapa en modell som 
skall vara till hjälp för företag likt det vi valt att undersöka. Denna undersökning har utgått 
ifrån en fallstudie av totalprojekteringsföretaget TM-Konsult. Genom att från ett aktörssynsätt 
intervjua de fyra olika teknikavdelningarna hos företaget har vi tillsammans med detta resultat 
och den insamlade teorin identifierat styrfaktorer som vi ansett vara lämpliga. Teorin som 
stött de val som är gjorda och faktorer som är funna har utgjorts av bland annat 
styrningsteorier, motivation, organisering och en projektrapporteringsteori i form av Earned 
Value Management. Detta mynnar ut i en modell för hur vi med stöd i teori och empiri anser 
att projekt kan drivas i totalprojekteringsföretag liknande vårt fallstudieobjekt. I stort 
innehåller modellen faktorer som en högre grad av dokumentering, mer utbildning, 
upprättande av milstolpar och införande av motivationsfaktorer.  
 
ABSTRACT 
When companies are composed of a large amount of departments that work in the same 
project more and more difficulties in controlling co-workers and resources arise.  Unlike other 
companies that deliver products that the entire company with all of its departments together, 
piece by piece, puts together it is here a case about each department making a fully 
marketable product with its own budget. The company will in the latter case need ways to 
formulate a budget that gather all departments and there products and to develop tools of 
control that will assure a reaching of budget. These tools of control can range from the more 
quantitative to the more qualitative tools. With this thesis we have set out to try to identify 
these tools of control and through them create a model for companies like the one we have 
chosen to investigate. This thesis has originated from a case study of the total construction 
company TM-Konsult. Through an actors point of view we decided to interview all the 
departments of the company in order to establish the tools of control we thought were the 
essential ones. Our collected theory has supported our choices we have made and the tolls that 
we have found.  These theories consisted of control theories, motivational theories 
organizational and project evaluation theories in the form of Earned Value management. This 
all results in a model supported by both theoretical and empirical data which through our 
point of view is the way projects in these type of companies could be controlled. In large the 
model and its factor consist of a higher degree of documentation, more education, usage of 
milestones and the use of motivational factors.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel diskuteras och förklaras det valda ämnesområdet och dess relevans i 
undersökningen. Därefter problematiseras ämnesområdet vilket mynnar ut i två syften. 
Syftena definieras och kapitlet avslutas med en disposition av hur resten av uppsatsen 
kommer att se ut. 
 
1.1 Anbudsstyrning i projekt 
Föreställ dig en vanligt enskild firma där det finns en anställd och en huvudsaklig tjänst som 
säljes till ett rörligt pris beroende på dess utformning. Den anställde har enbart sig själv att 
styra och kan med stor enkelhet fördela kostnader, intäkter och tid i företaget då dessa ofta är 
beroende av varandra, det vill säga kostnaderna är i många fall proportionellt rörliga med 
intäkterna och även av nedlagd tid. I sådana fall av styrning finns redan idag många 
hjälpmedel och verktyg för att både kunna styra kostnaderna samt förstå kausaliteten i hur 
förädlingsprocessen, det vill säga hur den horisontella förädlingen av tjänsten i verksamheten 
ser ut.  
 
Om däremot produktionen av tjänsten sker i samspel med alla eller några avdelningar genom 
företaget (figur 1) i projekt, uppstår en betydligt mer komplicerad styrning för företaget. I ett 
sådant projekt är avdelningarna alltid mer eller mindre beroende av varandra då alla 
tillsammans skall leverera en gemensam produkt. Detta gör det betydligt svårare att skapa 
styrverktyg, som till exempel nyckeltal, att styra projektet med. Högre krav ställs på rutiner 
kring kommunikation och interaktion och det uppstår även en betydligt mer komplicerad 
ekvation vad gäller relationen mellan kostnader och intäkter. Kanske de olika avdelningarna 
använder sig av helt olika resurser och har helt olika sätt att jobba på vilket skulle innebära att 
det finns flera inneboende verksamheter inom en och samma? Hur skall företaget till exempel 
i ett sådant fall på en kunds förfrågan kunna leverera ett fast pris på den samlade tjänsten i ett 
gemensamt projekt när en oklar syn på kedjan och dess styrning existerar?  
 

Figur 1 Beskriver arbetsflödets gång samt eventuellt beroende och interaktion 
 
1.2 Styrning och mätning 
Anbudsförfarandet för totalprojekteringsföretag kan ses som en process av förhållandevis 
osäkra beräkningar som kan vara svåra för anbudsledningen att förutspå. Enligt Tenstam 
(1992) finns fem huvudområden inom vilka totalprojekteringsföretag bedriver sin verksamhet 
nämligen arkitektur, konstruktion, VVS-projektering, el-projektering samt markprojektering. 
Dessa avdelningar behöver en klar målstyrning och tydliga varningssignaler när det börjar 
närma sig ett överskridande av budget. Ofta sitter avdelningarna bredvid varandra och jobbar 
tillsammans i samma projekt. I anbudet specificeras till exempel om betalningen ska ske via 
löpande räkning, om det skall finnas ett takpris, budgetpris (en ungefärlig prisnivå) eller om 
det skall finnas ett fast pris. Anbudet är belagt med risker att överskrida de kalkylerade 
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kostnaderna och därför sätts en rad begränsningar in i avtalet till exempel möjligheten att 
justera priset utefter löneglidningar (Nordstrand 1996). Riskerna för totalprojekteringsföretag 
är störst vid anbud till fast pris då överskridandet av budget direkt påverkar det egna 
resultatet. Totalprojekteringsföretag jobbar likt figur 1 i kedjor där det är av stor vikt att 
styrningen fungerar då det är ett fast pris som jobbas mot och varje avdelning löper risk att 
överskrida just sin projektbudget vilket påverkar den totala budgeten vilket ger många 
felkällor. 
 
Inom byggbranschen görs vid anbud mot fast pris detaljerade kostnadskalkyleringar för de 
delar, så kallade kostnadskategorier, som ska ingå i projekt. Överskridande av kostnaderna i 
enskilda kostnadskategorier kan indikera att problem senare kan uppstå med att hålla sig inom 
ramen för det givna anbudet. Kontinuerlig kontroll av kostnadskategorierna är därför viktig 
för att kunna förutspå den slutliga kostnaden, då det fasta priset medför att överskridning av 
budget direkt slår emot företagets egna resultat. Kostnaderna redovisas löpande på ett 
kostnadskonto som ställs mot graden av färdigställande. Vid bedömning av graden av 
färdigställande uppstår flera problem (Hendrickson, 1998). Vid rena byggprojekt är 
uppskattningen förhållandevis enkel då till exempel andelen resta väggar kvantitativt kan 
avgöras, men vid kunskapsintensivt arbete, till exempel av en arkitekt där arbetet är mycket 
svårare att mäta i kvantitativa termer blir bedömningen istället subjektiv och kan påverkas av 
både optimism och pessimism. För totalprojekteringsföretag som mestadels har 
ickekvantifierbara alternativt svårkvantifierbara aktiviteter blir tydliga mål och kontroll av 
dessa mycket viktiga då osäkerheten i den nuvarande finansiella statusen kan vara mer 
svårbedömd än hos andra företag. Att hitta objektivt mätbara mål till dessa områden är ofta 
problematiskt men mycket viktigt.  Risker med dåliga målvärden är att strävan går emot att 
uppfylla dessa istället för att belysa det slutgiltiga resultatet som det viktiga och därmed kan 
suboptimeringar kan uppstå (Lewis, 1998). 
 
1.3 Styrningsproblem i projekt 
Inom totalprojektering ter det sig naturligt enligt Tenstam (1992) för dessa företag, att ”ta 
hem” hela eller delar av den långa försörjningskedjan, det vill säga att ta på sig flera delar av 
teknikerna. Detta då han menar att det finns stora fördelar att ha hela kedjan nära 
sammankopplade och dessutom på samma fysiska plats. Warren (1992) påpekar att denna 
vertikala integration skapar konkurrensfördelar gentemot konkurrenter som bara har delar av 
verksamheten. Genom detta långa led som projektets olika avdelningar utgör ställs andra 
typer av krav på företagen inom den interna styrningen. Dessa företag får en betydligt mer 
komplicerad process än andra att styra samtidigt som anbudsjobb till fast pris ställer ännu 
större krav på att projektet styrs rätt, då detta skall fungera problemfritt utan att det uppstår 
interna styrproblem (Yamazaki, 1995). För att motverka dessa interna styrproblem bör därför 
tydliga styrverktyg hittas som både leder till en bättre styrning för varje avdelning men även 
för projektet i stort (ibid). 
 
Avslutningsvis går det att sammanfatta de frågor vi vill ha svar på i en frågställning. Hur 
behöver styrningen, både kvantitativt och kvalitativt, vid anbud mot fast pris i ett 
totalprojekteringsföretag se ut?  
 
1.4 Syfte 

• Avsikten med uppsatsen är att identifiera faktorer som skall förbättra styrning av 
projekt i totalprojekteringsföretag vid anbudsförfarande mot fast pris. 
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• Att sedermera med dessa faktorer utveckla en anbudsanpassad styrningsmodell, som 
ska kunna fungera som en stödjande funktion för projekt i totalprojekteringsföretag. 
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2 METOD 
I detta kapitel kommer de metoder och angreppssätt som använts beskrivas och motiveras. 
Motivering baseras på hur metoderna bäst skall nå målöverensstämmelse med syftet. Även val 
av studieobjekt och problem som uppstått av metodvalen diskuteras. 
 
2.1 Val av fallstudieobjekt 
Istället för att utgå från ett intressant ämne och sedan hitta ett problem inom detta område 
valde vi istället att utgå från ett verkligt problem som presenterades för oss av vår 
uppdragsgivare Uminova, vilket är ett företag som tillhandahåller en pool av exjobb åt 
studenter. Uminova presenterade företaget TM-konsult AB för oss som sökte hjälp i att finna 
bättre styrningsverktyg för projekt när de jobbar med anbud till fast pris. De såg svårigheter i 
att koordinera arbetsprojektets olika delar och se till att varje avdelning håller sin budget och 
därmed den totala budgeten intakt. Svårigheten med styrning ökar i dessa typer av företag då 
de har en väldigt lång förädlingskedja uppbyggd av många avdelningar, det vill säga en kedja 
där produkten förädlas genom en lång process. Detta är ett problem som borde karakterisera 
inte bara bolag av samma typ som TM-Konsult utan även företag med liknande karaktäristika 
som också går mellan anbud mot fast pris och ackord och har en lång 
tjänsteförädlingsprocess. 
 
Utifrån detta högst verkliga problem försökte vi sedan hitta relevanta teorier som skulle passa 
in. Det första syftet som ställdes var att hitta viktiga styrfaktorer ur befintlig teori och det gav 
oss anledning att fördjupa oss inom teorier kring styrning och specifikt målstyrning i projekt. 
Målet var som nämnts att finna styrfaktorer utifrån teori och empiri som skall vara till gagn 
för företaget TM-Konsult och även liknande företag. För att uppnå detta skapades en 
analysmodell utifrån teorin som fungerade som ett ramverk för att analysera den insamlade 
empirin. Ur detta försöktes sedan de specifika styrfaktorerna hittas och sedan sammanställas i 
en anpassad modell. En önskan med undersökningen är företag inom 
totalprojekteringsbranschen med likartad verksamhet som TM-Konsult skall kunna dra nytta 
av vårt resultat. 
 
2.2 Undersökningsansats 
Just eftersom vi i denna uppsats har utgått från befintliga teorier kring det valda 
ämnesområdet för att skapa förståelse och en grund för den fortsatta analysmodellen har vi 
enligt Holme & Solvang (1997) använt oss av en deduktiv ansats. Detta är enligt Patel & 
Davidsson (1994) generellt när forskaren utgår från befintliga teorier och härleder slutsatser 
ur dessa som kan testas mot verkligheten. Målet var hela tiden att just utifrån intressanta 
teorier kring det valda ämnesområdet hitta teoretiska verktyg som skulle kunna passa in i det 
valda studieföretaget. Eftersom vi dock också ville utveckla en modell från verkligheten så 
kom vi även in på induktion. Detta i just fallet med den teoretiska och empiriska modell vi 
ville skapa. Induktionsansats innebär just, enligt Patel & Davidsson (1994), att forskaren utgår 
från verkligheten för att sedermera skapa sig nya teorier. 
 
Eftersom vår undersökning innebär en nära kontakt med de intervjuade och där stor hänsyn 
tas till deras personliga åsikter och svar karakteriseras uppsatsen av aktörssynsättet Vi ville till 
exempel försöka hitta likheter och olikheter mellan aktörerna i samma frågor där det fanns 
möjligheter att åsikter och uppfattningar skulle gå isär. Holme & Solvang (1997) förklarar det 
som ett förhållningssätt för undersökaren när någon vill belysa den enskilde individens 
värderingar och undersöka hur aktören uppfattar sin situation och vilka eventuella åsikter 
denna har om den. Vi ville i undersökningen speciellt vad gäller interaktionen mellan 
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avdelningar försöka få fram de personliga åsikterna kring just hur samarbetet fungerar och hur 
de olika avdelningarna respekterar varandra och håller sina löften sinsemellan.  
 
Givet de förutsättningar som gavs kring uppdraget gjordes en fallstudie på vårt 
undersökningsobjekt. Undersökningen hade som mål att ge oss de komplexa och djupa svar vi 
sökte som enligt Zikmund (2000) karakteriserar en fallstudie. Mindre vikt läggs vid denna typ 
av undersökning på kvantifierbara svar, vilket kan leda till en högre grad generalisering, 
istället läggs större vikt vid att få en djupare förståelse för det specifika fallet. Målet var hela 
tiden att verkligen gå på djupet och finna faktorer som särskiljer företaget och dess olika 
avdelningar. 
 
Med hänsyn till att vår undersökning var en fallstudie och att undersökningen var av 
explorativ karaktär, vilket innebär att söka finna en djupare förståelse för problemet och inte 
bara beskriva det som Zikmund (2000) menar, ter det sig naturligt att vår undersökning är av 
kvalitativ karaktär. Vi söker finna den ökade förståelsen och helhetsbilden som Holme & 
Solvang (1997) efterlyser hos kvalitativa undersökningar. Vi ansåg att de skulle ha varit 
sämre att utföra en mer kvantitativ studie, det vill säga en studie som fokuserar på insamlade 
kvantifierbara data, då vi tror att det hade begränsat både aktörernas svarsbenägenhet och 
utförlighet av svar. 
 
2.3 Litteraturstudie 
Inläsning av litteratur gjordes för att få en teoretisk referensram som var applicerbar på 
problemet. Detta skedde genom studier av litteratur och vetenskapliga artiklar relevanta för 
vårt problemområde. Lämplig litteratur hittades genom sökningar i biblioteksdatabaser och i 
onlinebiblioteket ”Ebrarys” databas. Källor från vetenskapliga artiklar hittade vi genom 
sökningar i artikeldatabaserna ”Business Source Elite” och ”Emerald”. Sökningar har även 
gjorts på sökmotorn ”Google” med avgränsningar gjorda till universitetsdomäner. De sökord 
som huvudsakligen användes var project management, evm, earned value management och 
construction management, Ouchi (1979), antingen enskilt eller i kombination med varandra.  
 
2.4 Datainsamlingsmetod  
Vi har fått full tillgång till både personal och de uppgifter som vi ansåg vara relevanta för vår 
uppsats och vi valde därför att använda oss av besöksintervjuer. Vi har också kunnat kontakta 
de intervjuade i efterhand för att utreda oklarheter. Besöksintervjuer tar enligt Dahmström 
(1991) alltid lång tid att genomföra men är ibland nödvändig då intervjuaren kan ställa relativt 
sett fler och krångligare frågor jämfört med andra alternativ. Oklarheter i frågorna kan klaras 
ut och svaren på öppna frågor blir ofta utförligare (ibid). Vid personliga intervjuer finns en 
stor risk för den så kallade intervjuareffekten, där kvaliteten på svaren påverkas av osäkerhet 
inför intervjuaren vad gäller känsliga frågor, egen prestige etcetera. Intervjuerna gjordes 
utefter en intervjuguide som finns bifogad i bilaga 2. För att få så uttömmande svar som 
möjligt skickade vi information om innehållet i intervjun till intervjuobjekten i förväg så att 
även uppgifter som inte finns färskt i minnet skulle kunna undersökas. Aktörer valdes efter 
rekommendation från den verkställande direktören. Aktörerna bestod av dem som var 
ansvariga för anbudsberäkningarna och för driften av den löpande verksamheten på de olika 
avdelningarna, i vårt fall avdelningscheferna på arkitektavdelningen, el-avdelningen, 
konstruktionsavdelningen samt VVS-avdelningen. Då enbart tre av avdelningscheferna var på 
plats vid vårt besök gjordes den sista intervjun via telefon. Intervjuerna spelades in för att 
göra sammanställningen lättare och för att försäkra oss om att ingenting hade uppfattats fel. 
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2.5 Analysmetod 
Analysen har utgått ifrån en femdelad analysmodell bestående av dimensioner ”Styrning”, 
”Anbud och projektplanering”, ”Interagering”, ”Mätning och avstämning” och ”Incitament”. 
Med dessa dimensioner koppade till projektstyrning i totalprojekteringsföretag som arbetar 
mot fast pris som grund har relevanta teorier sammanställts. Teorin har i sin tur legat till 
grund för de frågor som ställdes i empirin. I vår analys har de mönster i empirin som i teorin 
framstod som kritiska för utvecklingen och utfallet av ett projekt försökt synliggöras.  
 
2.6 Metodproblem 
 
Validitet 
Validitet är enligt Dahmström (1991) ett sätt att se om det som vi skall fråga efter verkligen är 
det vi får svar på. Det är betydligt svårare att mäta validiteten på kvalitativa variabler än på 
kvantitativa. När det som i vårt fall gäller kvalitativa intervjuer gäller det att göra frågorna 
genomarbetade och tydliga så att de inte går att missuppfatta. Om vi ändå misstänker att 
feltolkningar har skett har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor eller göra förtydliganden. 
Inspelningen av intervjun gjorde att vi i efterhand kunde analysera om någon fråga verkade 
feltolkad. Vi kunde då förbättra validiteten genom att gå tillbaka och begära ett förtydligande. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet är enligt Dahmström (1991) ett mått på variansen hos svaren. Den intervjuades 
sinnestillstånd kan ha betydelse för svaren. Trötthet, motivation och stress kan påverka svaren 
varpå en uppföljning av intervjun med något omformulerade frågor kan göras för att 
kontrollera att svaren är konsekventa. Då våra intervjuer bland annat har till uppgift att utröna 
vilka problem som finns kan en tendens att intervjuobjektets svar påverkas av personlig 
prestige finnas. Vem som ställer frågorna har också betydelse. Frågorna kan uppfattas på olika 
sätt beroende på vem som ställer dem (Lekvall & Wahlbin, 1993). 
 
Vi lade märke till en ökad öppenhet desto längre intervjuerna pågick. Efter ett tag verkade 
aktörerna slappna av mer och ge ärligare svar. Ett exempel på detta är intervjun med 
Nordmark där det först framkom att det inte fanns så stora problem med att hålla sig inom 
budget, men efterhand framkom att budget oftast överskrids. Vi antog att detta var ett resultat 
av ökad öppenhet, men detta skulle kunna ha bekräftas med en kompletterande intervju. 
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3 TEORI 
Detta kapitel börjar med att gå igenom vissa av de teorier som finns kring styrning. Därefter 
tas mer tjänsteföretagsspecifik styrning upp för att sedan inrikta sig mot styrning i projekt. 
Den avslutande teorin tar upp hur företaget skall förhindra suboptimeringar och förbättra 
kommunikation. Avslutningsvis sammanfattas de, enligt oss, viktigaste delarna av teorierna i 
en egenformulerad analysmodell som sedan används i empiri och analyskapitlet.  
 
Det teorier som tagits upp i referensramen beskriver hur projekt fungerar och hur företaget 
styr dessa. För att ge exempel på kvantifierbara styrningshjälpmedel lyfts ”Earned value 
management” fram för att konkretisera hur styrning kan se ut i projekt. Kring dessa teorier 
lyfts även mer mjuka teorier in som förhoppningsvis skall ge fler infallsvinklar och förbättra 
den slutgiltiga analysmodellen genom att även betona beteendeaspekter och svårigheter vid 
mätning i styrning. 
 
3.1 Anbud till fast pris 
Vid projektjobb där det arbetas mot anbud till fast pris är det lätt att förstå vikten av att 
anbudsuträkningen blir så noggrann och korrekt som bara är möjligt. Lock (2003) menar att 
detta inte bara är väsentligt för anbud mot fast pris utan även anbud där priset är rörligt. Enligt 
Lock (2003) är nyckeln till framgång vid beräkning av anbud att specificera projektets 
kostnader så precist som det bara går. Risken att det blir fel kan aldrig reduceras till noll men 
med högre nivå av specificering av aktiviteter desto högre grad av säkerhet kan projektets 
kostnader räknas ut (ibid). Ett sätt enligt Lock (2003) att få den grad av specificering som 
behövs är att bryta ner projektet och dess olika delar på mindre och mindre nivåer av 
aktiviteter, vilket gör att en bedömning för varje aktivitets kostnader och tid kan beräknas. 
Bajari & Steven (2001) illustrerar skillnaderna mellan anbud till fast pris och anbud till rörligt 
pris i tabell 1 nedan. Där syns det att det ligger mest i projektföretagets intresse att vid fast 
pris minimera och planera kostnaderna då ett överskridande av budget drabbar dem själva och 
att de är känsliga för förändringar vilket borde skapa incitament för en noggrannare planering. 

Tabell 1 Skillnader mellan anbud till rörligt pris och till fast pris (Bajari & Steven, 2001) 

 
 

Jämförelse av Fast pris 
kontra Rörligt pris Fast pris Rörligt pris 
Huvudsaklig risk ligger på Projekteringsföretag Köpare 
Incitament för kvalité Mindre Mer 
Köpadministration Mindre Mer 
Bra att minimera Kostnader Tid 
Dokumentation Mer Mindre 
Flexibilitet för förändringar Mindre Mer 
Spänningar i relationen Mer Mindre 

3.2 Projekt 
Heerkens (2001) definierar projekt som ”ett bemödande som man tar sig an för att nå ett 
specifikt mål”.  Vidare visar han på vissa karakteristika för projekt som att de till exempel är 
temporära, det vill säga har en start tidpunkt och ett slut. Projekt är också unika bemödanden 
och engångsföreteelser som därmed inte kan göras om på samma sätt med samma människor 
och i samma miljö. Vanligtvis menar författaren att det sällan finns ekonomisk förtjänst i att 
inneha historisk information av tidigare projekt, just eftersom att unikheten ger låg 
jämförbarhet. Dock är förtjänsten större i företag som arbetar med liknande projekt och med 
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samma organisering. Heerkens (2001) och även Lock (2003) påpekar att på grund av 
projektens ofta diversifierade natur finns en alltid närvarande inneboende risk med varje 
projekt, det vill säga varje projekt innehar säregna karakteristika som är svåra att förutspå och 
planera för. Projekt är resursslukande vad gäller tid, pengar, råvaror och arbetskraft vilket 
betyder att en tydlig styrning av projektet behövs (Lock, 2003). 
 
3.3 Styrning 
Anthony & Govindarajan (2001) beskriver ekonomistyrning som en process där ledningen för 
ut sina strategier på de anställda och har kontroller som hjälper dem att se till att strategierna 
efterlevs. Författarna skriver att ledningen när de styr sina anställda behöver en flora av 
verktyg för att kontrollera vart det ekonomiska systemet är på väg. Det som enligt Anthony & 
Govindarajan egentligen är grunden i styrningen är hur ledningen skall få de anställdas mål att 
ligga i linje med företagets, det vill säga hur ledningen skall uppnå målöverrenstämmelse 
mellan anställda och företag. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke då ledningen designar 
styrningssystem (ibid). Om ledningen designar system som inte leder till 
målöverensstämmelse kan det få implikationer som resursslöseri, dysfunktionalitet och låg 
motivation (ibid). 
 
Projekt kan ta olika storlekar och olika tidshorisonter, vilket borde ge olika typer av styrning. 
Anthony & Govindarajan (2001) beskriver ekonomistyrning sett ur tre olika perspektiv på tre 
olika horisonter. Det första perspektivet är den strategiska styrningen där företaget på lång 
sikt, det vill säga flera år in i framtiden, planerar de strategier och mål verksamheten skall ha. 
Det andra perspektivet är taktiskt styrning, en styrning som sträcker sig några månader framåt 
i tiden och upp till ett år. Den taktiska styrningen används för att koordinera och styra 
verksamhetens aktiviteter. Det tredje perspektivet är den kortare operativa styrningen, det vill 
säga den dagliga styrningen av verksamheten. Denna styrning av verksamheten sägs enligt 
författaren gälla upp till tre månader. Det mest använda styrningsperspektivet för projekt inom 
totalprojektering torde vara den mer operativa då projekt ofta inte är längre än några månader 
men givetvis bör även inslag av taktisk styrning finnas och då speciellt vid längre projekt.  
 
Anthony & Govindarajan (2001) utvecklar begreppet operativ styrning genom att definiera 
det som processen där det försäkras om att de utlysta uppgifterna görs som de är tänkta och på 
ett effektivt sätt. Enligt Anthony & Govindarajan handlar den operativa styrningen om att se 
till att de aktiviteter som utförs uppfyller de uppsatta reglerna och att hålla kontroll på siffror 
som är knutna till dessa. 
 
3.3.1 Styrning i tjänsteföretag 
Kännetecknande för tjänsteföretag är enligt Anthony & Govindarajan (2001) att de producerar 
en vara som inte går att ta på, inte går att lagra och är unik. Tjänsteföretag skiljer sig mot 
tillverkande företag i och med att de är betydligt mer kunskapsintensiva och att det mesta 
värdet sitter hos de anställda och inte hos själva tekniken (ibid). Något som är viktigt just i 
styrning av projekt är att hitta tydliga faktorer att styra emot vilket försvåras av ett 
tjänsteproducerande företag eftersom det är svårt mäta kvalité och effektivitet av 
produktionen (ibid). De tillverkande företagen använder sig mycket av nyckeltal som är 
kopplade till det satsade kapitalet som är bundet i tillgångar och stödjer tillverkningen, medan 
tjänsteföretagen behöver andra nyckeltal då det i deras verksamheter finns få kapitalvaror. I 
byggprojekt bör därför andra nyckeltal och verktyg kunna hittas för att hålla tillverkning 
under kontroll (ibid). 
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3.3.2 Styrning och organisering i projekt 
Heerkens (2001) definierar projektstyrning som ”applicerandet av kunskap, färdigheter, 
verktyg och tekniker för att kunna möta och uppnå projektkraven”. Lock (2003) poängterar att 
syftet med projektstyrning är till för att förutse och förutspå så många risker och problem som 
möjligt och att sedan planera och organisera aktiviteter för att på det mest framgångsrika sätt 
genomföra projektet. För att sedan kunna styra projektet är det också en förutsättning att 
företaget är organiserat på rätt sätt för att få de bästa förutsättningarna. (Heerkens, 2001) 
Enligt Heerkens (2001) kallas ofta denna organisering för projektteam, vilket i rena 
projektsammanhang kan ses som en mikrodel i den totala organiseringen i företaget. Viktigt i 
projekt är just enligt Heerkens (2001) att det finns en plan eller ett projektschema att styra 
emot vilket enligt författaren skall fylla tre syften, beräkna totala längden av projektet, 
informera teamet om vad, vem och när saker skall göras samt för att skapa en övergripande 
bild där det går att följa projektets utveckling och historia. Heerkens (2001) väljer att dela upp 
projektstyrningen i fyra olika faser: startfasen, planeringsfasen, exekveringsfasen och 
avslutningsfasen. I denna undersökning behandlas i största del själva exekveringsfasen och 
hur den styrs, det vill säga den fas som behandlar det löpande arbetet och hur projektet 
behöver styras för att nå uppsatta mål. 
 
3.4 EVM- Earned Value Management  
Earned value management (EVM) är ett projektstyrningsverktyg för att kontinuerligt 
analysera hur ett projekt ligger till i förhållande till de mål som är uppsatta i projektplanen 
Webb (2003). Det beskrivs av författaren som ett sätt att värdera det jobb som hittills är gjort 
och att förutspå hur framtiden kommer att se ut, genom integrerad kostnads och tidsstyrning 
mot både kostnads och tidsmål. Kim, Welse & Duffey (2003) beskriver EVM som ett verktyg 
för att kombinera analys av kostnads- och tidsavvikelser för att hjälpa projektledare att se hur 
ett projekt fortskrider.  Anbari (2003) anser även att det går att använda EVM för att beräkna 
vad som ska betalas för outsourcade aktiviteter samt för beräkning av faktureringsbelopp vid 
jobb mot löpande räkning. Flemming & Koppelman (2003) skriver att på stora projekt går det 
med hjälp av EVM flera år i förväg se om ett projekt är på väg åt fel håll. 
 
Webb (2003) hävdar att genom att använda sig av mätbara avstämningspunkter kan 
projektledningen få en bättre bild av projektets fortskridande och behöver inte som författaren 
menar är vanligt, gissa sig till hur projektet ligger till. Detta är speciellt viktigt när kunder har 
klara krav på när arbete ska vara klart eller kanske till och med en deadline med viteskrav vid 
överskridande som till och med är inskrivet i kontraktet. Då går det med större exakthet att 
förutspå både vad slutkostnaden kommer att hamna på och när projektet kommer att vara 
färdigt. Då görs stora vinster i förtroende och parterna slipper pinsamheter när tidsplanen har 
dragits över. (ibid) 
 
Med hjälp av EVM kan det tidigt upptäckas och varnas om budget är på väg att överskridas 
eller om tidsplanen i ett projekt har tendenser att överstiga plan (Alvarado, Silverman & 
Wilson, 2004). Genom att tidigt upptäcka problem kan insatser snabbare sättas in innan det är 
för sent. Besluten kan då bli mer genomtänkta och välgrundade och en situation som är på väg 
åt fel håll har större chans att räddas. Mer precisa analyser av framtiden kan också vara starkt 
efterfrågade av uppdragsgivare och kunder (ibid). Anbari (2003) skriver att EVM tidigt ger 
indikationer på att avvikelser från plan har skett och att det belyser var resurser ska sättas in 
för att rätta till felen. Det hjälper projektledare och ledning att se inom vilka övriga delar 
neddragningar är möjliga och hur strategin ska förändras för att rädda situationen (ibid). 
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Earned Value Management lämpar sig enligt Webb (2003) speciellt för projekt som har 
följande kännetecken: 

• Ett klart definierat mål. 
• En tydlig väg för att nå målet. 
• Sträcker sig över en längre, fastställd tidsperiod. 
• En hög grad av kunskapsintensivt arbete. 
• En hög grad av kreativt arbete. 
• En formaliserad managementstruktur. 
• Kostnads och tidsbegränsningar. 

 
Kim et al. (2003) beskriver fyra framgångsfaktorer för att implementering av EVM ska 
lyckas. 

• Stöd från ledningen. Ledningen måste skapa engagemang och acceptans för EVM och 
bidra med tillräckligt med resurser för införandet för att mottagandet ska bli bra. 

• Utbildning. Alla medarbetare måste utbildas i både EVM och de tekniska hjälpmedel 
och dataprogram som behövs, annars tappas lätt intresset. 

• Flexibilitet. Alla delar av EVM passar inte för alla avdelningar. Det måste finnas 
utrymme för att anpassa metodiken utefter den egna arbetsgången. 

• Projektledarens kompetens. Projektledaren måste vara extra väl bevandrad i 
metodiken och ska förstå och kunna lära ut den till övriga projektdeltagare. 

 
EVM lämpar sig enligt Webb (2003) speciellt för anbudsuppdrag till fast pris där de 
projekterande företaget i förväg tillsammans med sin uppdragsgivare har kommit överens om 
och satt upp mål och innehåll i projektet. Till aktiviteterna ska ett värde kunna hänföras och 
en ordningsföljd för hur aktiviteterna skall ske ska kunna sättas upp. Information om hur 
aktiviteterna är beroende av varandra ska också framträda tydligt. Det lämpar sig inte för 
projekt med en hög grad av osäkerhet, där planeringen kan ändras utefter vägen. (ibid) 
 
3.4.1 Genomförande 
För att EVM ska fungera tillfredställande krävs enligt Webb (2003) effektiv planering samt 
kostnads och övervakningssystem. Införandet av EVM innebär en ökad kontroll av de 
anställda vilket kan medföra problem i form av en känsla av att vara ständigt övervakad. 
Införandet innebär många gånger problem då stora förändringar av arbetssätt kan krävas. De 
anställda involveras mer i planeringsfasen som också ska vara mycket detaljerad. Deras tids- 
och kostnadsredovisning måste vara disciplinerat objektiva för att ge en rättvisande bild av 
verkligheten, något som enligt Webb kan vara mycket svårt .  
 
Kim et al. (2003) beskriver också de anställdas bristande engagemang och projektledarnas 
bristande förståelse för EVM som vanliga orsaker till misslyckande. För att underlätta 
införandet trycker Webb (2003) på att ny programvara, gärna med en integration mellan 
redovisnings- och planeringssystemen kan behöva införskaffas, något som ofta kan vara 
mycket kostsamt.  
 
Webb (2003) delar upp arbetet med EVM i fyra delar. I den första delen, organisering, 
definieras problemet och det undersöks hur mycket resurser som ska sättas av till projektet. 
För att identifiera vilka aktiviteter som kommer att behövas, används en ”(Contract) Work 
Breakdown Structure”, ”Nedbrytning av aktiviteter i projektet”, (C)WBS.  Webb (2003) 
beskriver WBS som ett verktyg för att identifiera och klassificera innehållet i ett projekt på ett 
rationellt och lättförståeligt sätt. Delarna ska kunna övervakas kostnads-, tids- och 
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innehållsmässigt. WBS specificerar bara vilket arbete som ska göras, inte i vilken ordning. 
När WBS-fasen är över ska omfattningen av projektet enkelt kunna överskådas och en 
ungefärlig kostnad ska kunna räknas ut. Om det gäller projekteringsföretag skriver Webb att 
ledningen även ska kunna placera ut de olika aktiviteterna på olika avdelningar för beräkning 
av anbud. För att en WBS ska vara effektiv måste projektet delas upp logiskt och rationellt. 
Strukturen ska vara enkel att följa och vara hierarkiskt uppdelad. Lägre nivåer i samma 
kategori ska gemensamt kunna summeras till en gemensam rubrik. (ibid) 
 
I den andra delen, planering och budgetering, schemaläggs alla aktiviteter i en projektplan 
(Webb, 2003). Alla aktiviteter ska här brytas ner till en så låg nivå att de är möjliga att mäta 
(ibid). Lewis (1998) hävdar att nedbrytning av aktiviteter till en låg nivå är extra viktig i 
projekt där stora delar av kostnaderna kan hänföras till kunskapsintensivt arbete. Dessa 
aktiviteter är extra svåra att mäta då resultatet av arbetet är svår- alternativt icke kvantifierbart 
(ibid). Anbari (2003) påpekar att nedbrytningen av aktiviteter är viktigt för att det noga ska 
kunna avläsas vad som verkligen är gjort och för att undgå hamna i vad han kallar ”95 % klart 
och stanna där för alltid-syndromet”. Aktiviteterna ska enligt Webb (2003) i denna fas 
planeras in tidsmässigt och ordningsföljden ska specificeras. Detta kan vara svårt om projektet 
innehåller en stor del av experimentell och innovativ verksamhet där det kan vara svårt att 
förutspå när stora framsteg kommer att nås. Det försvåras ytterligare om uppdragsgivaren har 
en benägenhet att ändra på projektets innehåll efter hand. I detta steg ska enligt Webb (2003) 
milstenar identifieras. Då projekt kan bedrivas av flera inblandade som kan vara beroende av 
att andra har färdigställt sina arbetsuppgifter för att kunna fortskrida med sitt eget arbete 
måste del-deadlines användas likt de milstenar som Webb (2003) menar. 
 
Det tredje steget består av löpande redovisning under projektets gång. Det arbete som är 
nedlagt på en aktivitet redovisas löpande, gärna dagligen, tillsammans med de kostnader som 
kan hänföras till densamma. (Webb, 2003) 
 
Den fjärde delen är analys av de kostnader som har redovisats. Analys av både den 
ekonomiska och den tidsmässiga situationen görs här. För att kunna säga något om den 
nuvarande positionen behövs svar på ett antal frågor: 

• Hur stort budgeterat värde har det arbete som är gjort? 
• Hur stort verkligt värde har lagts ner på avklarat arbete? 
• Hur lång tid var avsatt i tidsplanen åt det gjorda arbetet? 
• Hur lång tid har det avklarade arbetet tagit? 

(Webb, 2003) 
 
Vid beräkning används enligt Webb (2003) flera nyckeltal. De viktigaste av dessa är: 

• BCWS – budgeted cost for work scheduled. Detta är summan av alla kostnader i 
projektet. 

• BCWP – budgeted cost for work performed. Beskriver hur mycket arbete som är 
avklarat till rapportdatum är värderat till i budget. Detta går också under benämningen 
earned value eller skapat värde.  

• ACWP – actual cost for work performed. Summan av alla utgifter på projektet fram 
till rapportdatum utan hänsyn till budgeterad kostnad eller tidsplanering. 

• CV – cost variance = BCWP – ACWP. Skillnaden mellan skapat värde och 
budgeterad kostnad.  

• SV – schedule variance = BCWP – BCWS.  Skillnaden mellan skapat värde och 
budgeterad kostnad till dagens datum, utan hänsyn till skapat värde. 
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• CPI – cost performance index = BCWP/ACWP. Förhållandet mellan skapat värde 
och verkliga utgifter. Visar hur väl de budgeterade kostnaderna har följts. 

• SPI – schedule performance index = BCWP/BCWS. Förhållandet mellan det 
skapade värdet och det planerade skapade värdet.  

• EAC – estimated cost at completion = ACWP – (BAC – BCWP)/CPI. 
Prognostiserad slutkostnad där BAC är den budgeterade slutkostnaden. Förutsätter att 
kostnaden procentuellt sätt fortsatt kommer att skilja sig lika mycket från den 
budgeterade kostnaden som det redan avklarade arbetet har gjort. 

• ETTC – estimated time to completion = ATE + (OD-(ATE*SPI))/SPI. 
Prognostiserad total projekttid där OD är planerad tid och ATE är den tid som hittills 
är nedlagd. 

 
Vid negativa värden på CV och SV ligger projektet dåligt till i förhållandet till plan. Visuellt 
plottas den verkliga kostnaden och tiden mot den planerade i ett EVM-diagram. I diagrammet 
jämförs den planerade kostnaden och tiden med det verkliga utfallet. Genom att jämföra det 
skapade värdet med spenderade resurser fås en prognos av hur projektet ligger till. Det är 
också med detta som utgångspunkt prognoser om slutkostnad och sluttid kan göras. För att få 
en väl uppdaterad prognos måste analyser göras löpande. Vid mer komplexa projekt med 
aktiviteter som är beroende av varandra kan en närmare studie av projektplanen behövas för 
att en mer överensstämmande bild av verkligheten ska kunna ges. (Webb, 2003) Fleming & 
Koppelman (2003) påstår att CPI när företaget är 20 % in i projektet sällan skiljer sig mer än 
10 % från CPI i slutet av projektet. De skriver också att om CPI förändras är det sällan till det 
bättre och att de beräkningar av slutkostnaden som görs i början projektet oftast är för låg. 
 
3.4.2 Kritik 
Industrin har enligt Webb (2003) kritiserat EVM för att ta alldeles för lång tid. Planeringen 
inför ett projekt måste göras mycket detaljerad för att EVM ska vara användbar. Kostnads och 
tidsrapporteringarna ansågs också vara tidskrävande. Rapporteringarna bedömdes vara på så 
låg nivå att det inte gick att dra nytta av dem i övrig redovisning. Kim et al. (2003) skriver att 
få empiriska studier om hur EVM-projekt drivs har gjorts, men att tillgänglig litteratur 
beskriver problem med höga kostnader, för hög komplexitet och för mycket pappersarbete.  
Hans egna studier visar dock på att höga kostnader och mycket pappersarbete inte är några 
stora problem utan bristande engagemang bland ledare och medarbetare är de största kritiska 
faktorerna för framgång. 
 
Kritik finns också emot att ett projekt som drivs som ett EVM-projekt är förhållandevis 
statiskt. Litet utrymme finns för flexibilitet och förändringar av projektet i efterhand. En liten 
förändring av projektet i efterhand kan leda till ett stort jobb med att planera om projektplanen 
(Webb, 2003).  
Ballard & Kim (2002) kritiserar EVM för bristande stöd för aktiviteter som har ett inbördes 
beroende. Det hävdas att EVM har en benägenhet att inte ta tillräcklig hänsyn till vari 
problem med en aktivitet har sin grund. Kausaliteten utreds inte tillräckligt vilket medför att 
hjälpinsatser kan sättas in på fel plats. 
 
3.5 Projektledare 
Heerkens (2001) menar att projektledning inte kan jämföras med ledning av en avdelning på 
grund av den unikhet som varje projekt presenterar. Detta ger att ledaren måste besitta 
kunskaper om hur denne skall leda i risk och osäkerhet (ibid). För att kunna styra ett projekt i 
rätt riktning måste en projektledare kunna hantera individer från flera avdelningar och grupper 
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(ibid). I projekt är det heller inte ovanligt att själva projektledaren inte har någon formell 
auktoritet över personer i teamet vilket skiljer sig från till exempel avdelningschefer (ibid).  
Detta kan till exempel innebära att projektledaren inte kan utdela bestraffningar i form av 
löneavdrag och liknande när fel är begångna. Det är därför svårt att utöva direkt styrning utan 
istället bör stort fokus ligga på styrning med, det vill säga där de anställda får vara med och ta 
besluten och där ledaren mer får förlita sig på att försöka influera och övertala de anställda än 
att bara dela ut order (Heerkens, 2001).  
 
3.6 Beteendefaktorer vid projektstyrning 
För att ett projekt skall vara framgångsrikt krävs det att interpersonliga- och beteendeaspekter 
finns i åtanke (Heerkens, 2001). Heerkens poängterar att det är genom människor som 
projektet tar sin form och därav kommer vikten av att kunna styra dem rätt in. Heerkens 
(2001) påpekar att personliga åsikter från anställda kan vara svåra att kombinera och styra då 
dessa kan bero på vilken avdelning de kommer ifrån. Satt i perspektivet totalprojektering 
skulle detta i så fall innebära att en person från VVS är mer intresserad att lägga ner tid och 
resurser på det som har med VVS att göra och inte på exempelvis konstruktion. Det är därför 
viktigt att hitta rätt motivationsfaktorer för att förhindra en eventuell maximering av 
egenintresse (ibid). 
 
3.6.1 Suboptimering  
Viktigt enligt Heerkens (2001) är att i projekt just försöka få avdelningar som jobbar med 
projektet att frångå ett funktionalistiskt tänkande till förmån för ett mer helhetstänkande. När 
personer tänker funktionalistiskt kallas det enligt Heerkens för silomentalitet, något som kan 
vara vanligt vid samarbeten med olika avdelningar. Silomentaliteten innebär helt enkelt att 
människor tänker vertikalt istället för horisontellt, det vill säga inom sin egen avdelning 
istället för över avdelningsgränserna.  
 
3.7 Projektorganisering och motivation 
Lock (2003) påpekar att det i projekt måste finnas tydliga auktoritetsroller, det vill säga roller 
som är tydligt fördelade på personer och avdelningar i projektet för att alla skall veta vad 
deras del i projektet är. Han skriver vidare att det också måste finnas tydliga hierarkier och 
kommunikationskanaler så att alla vet hur information skall färdas och vem som skall ha vad. 
Både att auktoriteten och kanalerna finns där poängterar Lock är essentiellt för att de anställda 
skall känna sig motiverade i projektet. Ett komplement till goda kommunikationskanaler 
menar Lock att bra funktioner för återkoppling genom organisationen är, det vill säga hur det 
går för avdelningar under olika skeden av projektet.  
 
Lock (2003) menar att en stor del av förtjänsten i ett projekt är att det finns ett gemensamt och 
ofta tydligt mål att jobba emot. Det viktigaste med att motivera de anställda är att skapa en 
teamkänsla där alla avdelningar och involverade känner sig delaktiga och som en del i teamet. 
Han påpekar dock att det är lättare att skapa denna teamkänsla när det finns ett befintligt och 
konstant sammansatt team än när det är företag som jobbar likt en matrisstruktur i flera olika 
projekt. En matrisstruktur i projektföretag karakteriseras av företag som har avdelningar som 
jobbar i flera projekt eventuellt både internt och externt med olika sammansättningar. Ett 
problem i sådana strukturer skriver Lock är att kommunikationskanalerna förändras och 
auktoriteten varierar. Ibland kan till exempel en person på arkitektavdelningen vara ledare och 
samtidigt eller senare kan en på elavdelningen vara projektledare. (ibid) 
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Turner (2003) skriver att för att motivera de anställda att undvika konflikter och därmed en 
eventuell suboptimering måste ledaren styra de anställda så att de tycker att det ligger i deras 
bästa intresse att motverka eventuella konflikter. Han menar att anställda kan ändra sina 
åsikter och till och med ta till sig en kollegas synsätt om det finns ett mervärde i att göra det. 
För att undvika konflikter är det viktigt att projektledaren frågar sig ”Varför gör vi projektet”? 
och ”Vilka potentiella fördelar kan projektet ha för de involverade”?, endast med denna 
vetskap kan då projektledaren enligt Turner motivera de anställda att göra det som är i bästa 
intresse för projektet.  
 
3.8 Mätning 
Macintosh (1994) beskriver två olika ramverk för att designa lämpliga styrningssystem när 
osäkerhet råder där det ena systemet behandlar mätning och bedömning i ett styrsystem och 
det andra den organisatoriska kontrollen. Macintosh poängterar att det finns flera olika sätt att 
göra bedömningar av resultat i företag, som till exempel inre- och yttre effektivitet och sociala 
tester. Även den organisatoriska styrningen kan enligt författaren delas in i olika typer som till 
exempel byråkratisk-, karismatisk-, traditions-, kollegial- och marknadsstyrning. Macintosh 
förklarar sedan att dessa styrsystem som behandlar bedömning och kontroll kan placeras i 
antingen rationella system eller öppna naturliga system.  
 
Med dessa system förklarar Macintosh (1994) att företagen använder de rationella systemen 
när de verkar i en säker omgivning och det finns klar kausalitet i det som görs, det vill säga 
det är lätt att sätta mål och förstå på vilket sätt och genom hur mycket resurser de skall nå dit. 
Dessa system försöker organisationerna sedan skydda genom att sätta upp en mer eller mindre 
medveten buffert vilket skapar ett skydd mot förändringar (ibid). Exempel på dessa system 
skulle kunna vara ett tidsrapporteringssystem där det inte råder några större osäkerheter men 
heller inte är särskilt lätt att förändra. 
 
Motsatsen till det rationella systemet är det öppna naturliga systemet vilket företagen 
använder sig av när den verksamma miljön blir mer osäker. Det ställs betydligt högre krav på 
dessa system vad gäller anpassning till omgivning vilket gör att de behöver vara mer 
dynamiska än de rationella systemen (Macintosh, 1994). Exempel på sådant system skulle 
kunna vara en arkitektavdelning då denna behöver ta in mycket influenser utifrån och har 
svårare att använda ett stängt system. 
 
3.8.1 Osäkerhet kring mätning 
Inre och yttre effektivitet mäts då det finns mätbara resurser som stoppas in i organisationen 
och slutligen fås ut. Vid viss osäkerhet använder företagen sig istället av de instrumentella 
testerna, det vill säga tester som saknar tydlig koppling mellan input och output. Här kan 
tydliga mål finnas men det är desto svårare att finna vägen för att uppnå dem. De sociala 
testerna i systemet används när målet och hur ett eventuellt mål skall uppnås är osäkert. Här 
finns inget säkert sätt att mäta vilket gör att beslut istället tas på bedömningsgrunder. 
(Macintosh, 1994) 
 
3.8.2 Kontrollstilar 
I systemet kring kontroller delar författaren som tidigare nämnts in systemet i fem olika 
kontrolltyper. Byråkratisk kontroll praktiseras i mer säkra omgivningar där regler och 
hierarkier är det primära ramverket för att få kontroll. I mer osäkra och turbulenta miljöer kan 
en karismatisk kontroll fungera bättre där det räcker att ledaren förklarar vad som skall göras 
för att få det gjort och mindre energi behöver läggas på att kontrollera att det verkligen görs, 
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då ledaren genom sin ledarstil får det gjort i alla fall. Vid marknadskontroll läggs fokus på hur 
företaget med dess avdelningar lyckas med att öka marknadsandelar för produkter och hur väl 
företaget lyckas leverera vinster. Vanligt vid kontroller här är att jämföra hur avdelningen 
eller företaget lyckas i relation till marknaden.  Den traditionella kontrollen handlar mycket 
om att företaget skall kontrolleras av traditionella kontroller som till exempel klanstyrning där 
ledaren har en total kontroll och inte kan ifrågasättas. Denna styrning lämpar sig då målen är 
tydliga men medlen att nå dit är mindre tydliga. Kollegial styrning används då målen är 
otydliga men medlen att uppnå målen med är mer tydliga. Här styrs organisationen av en 
utvald grupp som anses vara mer kompetent än andra inom just det aktuella området. 
(Macintosh, 1994) 
 
3.8.3 Informationskrav för styrning 
Likt Macintosh (1994) delar Ouchi (1979) in den organisatoriska styrningen i olika delar och i 
Ocuhis fall närmare bestämt tre delar. Dessa delar är likt Macintosh den byråkratiska-, 
traditionella- och marknadsmässiga styrningen. Ouchi (1979) menar att de olika systemen har 
olika krav på information där byråkratiska system eftersträvar regler, marknadsmässiga 
system eftersträvar priser och de traditionella eftersträvar traditioner. Ouchi delar in 
ekonomiska system i implicita och explicita system där de explicita systemen är lättare för 
nybörjare att sätta sig in i och där de implicita systemen kräver mer förkunskap. Ouchi 
exemplifierar detta genom att visa på redovisningssystem som exempel av explicita system, 
uppbyggda av regler och tydliga direktiv som har svårt att ta till sig förändringar i en 
dynamisk miljö. Det implicita systemet är desto mindre uppbyggt av tydliga nedskrivna 
direktiv och desto mer av traditioner och vedertagna paradigm (ibid). De implicita systemen 
utvecklas genom att successivt växa fram som en biprodukt av social interaktion och kan 
förklara systemet på ett utförligare sätt medan de explicita systemen avsiktligt måste 
utvecklas för att förändras och där förklaringen av systemet är bundet till de regler och 
direktiv som finns inbyggt (ibid). I själva verket poängterar  Ouchi att inga rena byråkratiska, 
marknadsstyrda eller traditionella organisationer finns utan att det hela tiden handlar om olika 
kombinationer. 
 
3.8.4 Mätbarhet i aktiviteter  
För att effektivt kunna kontrollera en organisation förenklar det ofta om det finns något att 
mäta. Ouchi (1979) visar på hur en indelning av vad som går att mäta i ett företag kan göras, 
tabell 2. Denna indelning är baserad på att det antingen går att mäta direkt resultat av en 
aktivitet eller de anställdas beteende.  
 

Möjlighet att mäta 
output 

Kunskap om 
resursomvandlingsprocessen 

 

 Bra Dålig 
Hög Beteende eller output Output 
Låg Beteende Ritualer 

Tabell 2, Ouchi, (1979) 
 
Ouchi menar med sin tabell att för att det skall gå att styra en organisation behövs något att 
mäta och övervaka. Det som Ouchi påpekar går att mäta är en anställds beteende eller resultat. 
Så länge kunskapen om själva utvecklingsprocessen för en vara eller tjänst är klar och det 
därmed går att utveckla klara regler och instruktioner för hur allt skall göras går det att 
utveckla system för övervakning och styrning. Om däremot inte denna kunskap är helt klar 
och det som skall mätas inte har klara mätvärden eller att den anställda tvingas att bete sig på 
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olika sätt uppstår problem. Enligt Ouchi (1979) är det viktigt att ledning istället försöker hitta 
faktorer eller nyckeltal som är mer situationsspecifika. Ouchi jämför till exempel en 
damkonfektionsbutik, som passar in i rutan för imperfekt kunskap men hög mätbarhet, samt 
ett forskningslaboratorium med imperfekt kunskap samt låg mätbarhet. Dessa fall skiljer sig åt 
på det sätt att det är lättare att mäta en klädförsäljares output medan det är svårare att mäta en 
forskares som jobbar mer långsiktigt och med osäkrare output. De två alternativen liknar dock 
varandra vad gäller kunskap om utvecklingsprocessen där de båda är låga då det är svårt att 
analysera forskarens och säljarens arbetsprocess och därmed sätta upp tydliga regler, istället 
är de mer självstyrda. 
 
3.9 Analysmodell 
För att gå vidare med uppsatsen valde vi att ta fram en analysmodell för den kommande 
empirin och analysen. Modellen visar på vad vi anser är de fem dimensioner som inrymmer 
olika styrfaktorer i projekt hos totalprojekteringsföretag som jobbar med anbud till fast pris. 
Utifrån denna modell, som härrör ur referensramens uppbyggnad, är det meningen att empirin 
skall struktureras och även analysen utföras, detta för att konsekvent behålla samma struktur 
på de olika delarna och därmed underlätta förståelsen för läsaren och författarna. För att välja 
den analysmodell som vi trodde skulle vara lämplig har vi utgått från de teorier som tidigare 
tagits upp i detta kapitel. Styrning och ledarskapsteorierna kallade vi styrning, 
anbudsteorierna kallade vi anbud och projektplanering, EVM kallade vi mätning och 
avstämning, beteende aspekter och  kommunikation kallade vi interagering och motivation 
och suboptimering kallade vi incitament. Se figur 2 nedan. 
 

 
 

Figur 2, Analysmodell 
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4 EMPIRI 
Empiri kapitlet sammanfattar fakta om det valda fallstudieföretaget och sammanfattar 
dessutom de gjorda intervjuerna med den valda analysmodellen som ramverk. 
 
4.1 TM-Konsult AB 
TM-konsult är ett totalprojekteringsföretag som drivs i andra generation. Det drivs idag av 
Kenneth Holmbom som verkställande direktör. Företaget startades i Lycksele 1966 av Lars 
Holmgren och då med endast två teknikgrenar, arkitekt och konstruktion. Cirka två år senare 
startades även en VVS-avdelning och senare också en El-avdelning. I samband med att den 
sista avdelningen var tagen i bruk hade företaget 20 anställda och beslutade sig därefter att 
bygga egna specialanpassade lokaler. År 1993 öppnades det första filialkontoret som förlades 
i Sollefteå vilket senare från och med 1999 har utökats med filialer i Härnösand, Kramfors 
och slutligen Umeå. Idag har företaget cirka 50 anställda och jobbar på ett nationellt plan. 
(TM-Konsult) 
 
TM-Konsults fördel gentemot andra konsulter är enligt dem själva det praktiska med att alla 
tekniker finns samlade under ett och samma tak. Fördelen för kund är att ett 
totalprojekteringsföretag förenklar processen för kunden genom att denne enbart får en 
konsult att vända sig till. Fördelen enligt TM-konsult är att de genom att de har den totala 
projekteringen skall kunna erbjuda en överlägsen samordning och effektiv kostnadskontroll 
vilket skall leda till bättre produkt och bättre service. Målsättningen är att TM-konsult skall 
kunna göra allt från småhus till stora industribyggnader. (TM-Konsult) 
 
En kort beskrivning av TM-konsults fyra tekniker beskrivs nedan: 
 
4.1.1 Arkitekt 
Arkitekterna skapar förutsättningar för de andra teknikerna. De ser till att det designas en väl 
fungerande byggnad som uppfyller kundens och avdelningarnas behov. Arkitekterna gör 
skisser och ritningar som styr den största delen av projektets framtida kostnader. (TM-
Konsult) 
 
4.1.2 Konstruktion 
Konstruktionsavdelningen ser till att i samråd med arkitekterna att det som designas verkligen 
kan stå emot de statiska krafter som påverkar det. De jobbar med statiska beräkningar som 
skall se till att projekten håller ihop och är beständiga mot väder och vind. Saker de bland 
annat räknar på är pelare, balkar och väggars bärighet och isolering och väderbeständigheten 
av fasader. (TM-Konsult) 
 
4.1.3 El 
El-avdelningen löser de eltekniska lösningarna i projekten. De utreder projektens behov vad 
gäller allt från elenergi, larm och tele/data-kommunikation. I samråd med arkitekterna 
konstrueras elsystemen för att passa både de tekniska lösningarna samt arkitekternas design. 
(TM-Konsult) 
 
4.1.4 VVS 
VVS som står för vatten- ventilations- och sanitets-teknik jobbar med just dessa områden. 
Deras jobb är att projektera för dessa områden och se till att byggprojekten får behaglig 
inomhusmiljö och korrekt vatten och avloppshantering. Det krävs även samrådande med 
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arkitekterna för denna avdelning för att all deras teknik skall passa in i designen. (TM-
Konsult) 
 
4.2 Intervju 1 Bengt Sundgren, Arkitekt 
På arkitektavdelningen i Lycksele arbetar fem personer under ledning av Bengt Sundgren som 
har arbetat på företaget i 30 år. När han började på företaget var de bara nio anställda och det 
behövdes nästan inte skrivas några kontrakt. Det räckte med att skaka hand och så var det 
klart vad som skulle ingå projektet. Då var det lättare att vara flexibel. Nu står det specificerat 
i kontraktet vilken mängd ritningar som ska göras och hur noggranna de ska vara. Kunderna 
vill veta vad de har köpt.  
 
4.2.1 Styrning 
Sundgren anser att arbetet ska ske under eget ansvar. Efter några år i företaget växer 
ansvarskänslan fram. Han tycker inte om att beordra någon att jobba över en viss kväll. Ofta 
är det så att de ett par veckor innan projektets deadline kan se att det kan behövas ett visst 
antal timmars övertid. De anställda på avdelningen får då själva planera in och ta ansvar över 
hur de vill disponera sin tid. Sundgren tycker att det är bäst när två personer arbetar 
tillsammans med ett projekt. Det är då lättare att peppa varandra och nya infallsvinklar som 
inte hade uppmärksammats annars kan komma upp. 
 
4.2.2 Anbud & Projektplanering 
När Sundgren beräknar anbud tittar han på vilka handlingar, ritningar och produkter inom 
projektet som ska levereras. Han vet till exempel hur många takritningar, planritningar 
etcetera som ska vara med i slutleveransen. Erfarenhetsmässigt vet han att en ritning på ett 
visst rum med 4 dörrar tar en viss tid. Om ytterligare en dörr läggs till vet han hur mycket det 
ökar komplexiteten och vilka svårigheter som då kan uppkomma. 
 
Tiden det tar att utföra en viss ritning skiljer sig mycket beroende på vem det är som utför 
arbetet. En erfaren medarbetare kan i vissa fall arbeta upp till tre gånger snabbare än en 
oerfaren. För att förenkla beräkningarna grundar bedömningarna sig på de ”erfarna killarna” 
då det är svårare att förutspå ”de nya”. Själva ritarbetet kommer in ganska sent i processen. 
Det föregås av informationsinsamling och möten med beställare och övriga deltagare i 
projektet. Anbudsberäkningarna görs ändå som tid per ritning då övrigt arbete kan kopplas till 
en sådan. Trots all erfarenhet kan det enligt Sundgren ibland visa sig att istället för 
budgeterade 1200 timmars jobb har sluttiden istället landat på 1800 timmar. 
 
På projekt som liknar sådana som tidigare har gjorts blir beräkningarna förhållandevis enkla. 
Sundgren beskriver nya moment och arbetsuppgifter som svårare då historiska värden eller 
erfarenhet inte kan ligga till grund för beräkningarna. Sådana nya moment kan till exempel 
vara nya regler om rivningsplaner på hus.  
 
Varje avdelning gör beräkningarna var för sig för sin bit. Samtliga beräkningar sammanställs 
sedan av en projektledare som oftast är liktydigt med den verkställande direktören som också 
har bedömt affärsmässigheten och gett ett slutgiltigt fast pris. Om det är ont om jobb måste 
priset sänkas. Sundgren gör beräkningar för vad han skulle vilja ha vid full debitering. Han 
lämnar också siffror på vad resultatet skulle bli om det dras av en del på priset. 
”Beräkningarna bygger på en sorts minnesbank som jag har jämfört med tidigare liknande 
jobb vi har gjort.” För att kontrollera sina egna beräkningar låter Sundgren ibland en annan 
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medarbetare som också har mycket lång erfarenhet räkna på samma jobb. Den totala summan 
brukar hamna ganska lika trots att vissa delmoment kan vara olika.  
 
4.2.3 Mätning & Avstämning 
TM-konsult befinner sig mitt under utvecklingen av ett nytt kvalitetssystem. Under 
framtagandet av detta har det diskuterats vad för parametrar som kan vara relevanta att mäta 
under ett projekt. Det har uppfattats som ett problem att stämma av under projektets gång. 
Sundgren säger att han skulle vilja ha ett verktyg som hjälper till att mäta vad som är gjort och 
framför allt vad som ska mätas. I nuläget går han mest på ryggradskänsla och vet 
erfarenhetsmässigt hur långt projektet borde ha kommit. Dörrarna borde vara klara efter en 
viss tid och fönstren likaså, fortsätter han.   
 
En svårighet med avstämningen är att flera ritningar ofta arbetas med parallellt. Sundgren 
märker stora problem med att fråga hur långt någon har kommit med en ritning då svaret kan 
bli ”jag är nästan klar”. Det anser Sundgren vara en alldeles för subjektiv bedömning och 
efterfrågar istället ett system där det går att se till hur stor grad varje ritning är färdigställd. 
När halva tiden har gått vill han kunna se om halva jobbet är gjort. Han brukar fråga hur 
många procent av ritningarna som är klara och sedan sammanställa det på en papperslapp.  
 
I nuläget finns ett tidsrapporteringssystem där de anställda varje dag ska gå in och meddela 
hur mycket varje anställd har arbetat med varje projekt. Det finns också ett kommentarfält där 
det ytterligare kan specificeras vilken del som har berörts eller lämna övriga kommentarer. 
Möjligheten att lämna övriga kommentarer används dock alldeles för lite enligt Sundgren. 
Han litar idag på sina siffror men ser ett problem om någon annan skulle ta över. Han 
understryker att ett datorprogram skulle vara behjälpligt, men att det inte får medföra alltför 
komplicerad administration.  
 
I projektplanen bryter Sundgren ner arbetet så långt att vissa moment är nere på enbart några 
få timmar. Ritningar delas upp i olika delar som han på ett ungefär vet hur lång tid de ska ta. I 
den inplanerade tiden ingår både rittid och administrationstid, vilket inte alltid framgår med 
önskvärd tydlighet, vilket Sundgren anser kan vara en orsak till att den planerade tiden 
överskrids. Ytterligare en risk kan vara att om en ritning är planerad till åtta timmar så tar det 
åtta timmar att göra den även om arbetet skulle kunna ha gått snabbare. Det är möjligt att 
extra tid läggs på smådetaljer som egentligen inte behövs om medarbetarna ser att de har ett 
visst antal timmar till sitt förfogande.  
 
Att kostnader eller tid börjar dra iväg upptäcks ofta ganska sent. ”Man vill gärna vara 
optimist”, fortsätter Sundgren. De problematiska bitarna skjuts gärna på framtiden. ”Det är 
först när det börjar bli en månad kvar det börjar krypa i kroppen och det känns att nu är det 
något som är på väg att gå snett. Det skulle vara bra om man hade upptäckt det tidigare för då 
hade man haft bättre tid att korrigera det.” 
 
4.2.4 Interagering 
Om någon avdelning ändrar lite på sina ritningar kan det bli mycket stora förändringar för en 
annan. Det är enligt Sundgren ofta det inte hålls några regelrätta möten mellan avdelningarna 
då det är lättare att bara springa och fråga varandra eftersom alla sitter nära. Han anser 
närheten till varandra och småskaligheten med alla avdelningar i samma hus vara företagets 
styrkor. Han ser dock risker med en alltför informell kommunikation. ”Risken blir att man 
inte tar varandra på lika stort allvar. Jag tycker att man ska ta på större allvar att vi är en stark 
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grupp tillsammans och inte tycka att det här kan jag ta imorgon med honom.” På ett sätt anser 
han att det hade varit bättre att se varandra som externa konsulter och därmed behandlat 
varandra mer som kunder.  
 
Sundgren vill inte ha konkurrens mellan avdelningarna. ”Om någon annan avdelning behöver 
lite arkitekthjälp kan man börja snåla och inte vilja hjälpa till för att det ska belasta ens eget 
resultat.” Om flera avdelningar jobbar både tillsammans och enskilt med olika projekt kan det 
bli svårt med prioriteringarna. Om arkitektavdelningen behöver lite hjälp från till exempel el-
avdelningen för att kunna jobba vidare och el-avdelningen prioriterar något annat projekt 
högre och vill avsluta det först kan det uppstå problem. Om han behöver några uppgifter lite 
snabbt ska någon annan lätt kunna ägna någon timme eller två till att hjälpa till.  
 
I många projekt arbetar de olika avdelningarna med varandra och kan därför vara beroende av 
en annan avdelning för att kunna fortskrida med sitt arbete. Sundgren försöker muntligt att 
kolla upp hur de andra avdelningarna ligger till för att kunna se när de är klara med det arbete 
arkitektavdelningen är beroende av. 
 
Inom TM-konsult arbetas det med projekt som kan vara i ett halvår till ett år och då är 
planeringen viktig enligt Sundgren. Milstenar sätts upp där vissa bitar måste vara klara för att 
de andra avdelningarna ska kunna fortsätta med sin del. Ritningarna låses vid dessa 
checkpunkter och får därefter inte ändras. Detta för att en liten ändring kan medföra 
jätteproblem för en annan avdelning. Det är viktigt att alla avdelningar planerar sitt arbete så 
att de enbart jobbar med det som måste vara klart till en viss milsten. Därefter är det fritt fram 
att ägna sig åt annat arbete.  
 
Sundgren tycker att TM-konsult borde ha ett visst antal lätt identifierbara samordningspunkter 
som är samma för de avdelningar som är beroende av varandra. I nuläget finns en 
slutsamordning, men då är det ofta för sent att göra en insats om något har gått fel. När 
Sundgren en gång arbetade med en extern konsult sattes nya milstenar upp på varje möte och 
det fungerade jättebra. Han anser att det tänkandet skulle komma in bättre i TM-konsult.  
 
4.2.5 Incitament 
Sundgren använder sig inte av någon direkt materiell belöning eller bestraffning, men 
försöker vara noga med att ge beröm då det har gått bra. Han påpekar också att det brukar 
synas i den årliga lönerevisionen om någon har gjort bra ifrån sig. 
 
4.3 Intervju 2 Roland Heldestad, Konstruktion 
Den sista intervjun gjordes via telefon den 17 december 2004 med Roland Heldestad som är 
avdelningschef på Konstruktionsavdelningen. Heldestad är 61 år gammal och har funnits på 
företaget i cirka 20 år. Heldestad som tidigare jobbat mycket med den löpande 
kärnverksamheten för avdelningen, vilken är att räkna och rita, har idag fått en mer 
administrativ uppgift att koordinera, delegera och sköta de ekonomiska aspekterna. Heldestad 
är även den på avdelningen som har absolut mest erfarenhet och är även den som är äldst, då 
de andra har en ålder av 30 år och yngre. 
 
Konstruktionsavdelningen har totalt 4 stycken medarbetare varav en som arbetar i Kramfors. 
Arbetet består i stort av att göra statiska mekanikberäkningar för att få fram hållfasthet på 
konstruktioner som ritas av arkitekterna. Det är deras uppgift att se till att material väljs så att 
konstruktionerna kan stå emot väder och annan fysisk åverkan. Kort kan detta innebära att 
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konstruktionerna görs beständiga mot vind, fukt och värme. En stor del av tiden i deras 
verksamhet läggs ner i att arbeta med Autocad, vilket är ett design och konstruktionsprogram. 
 
4.3.1 Styrning 
Enligt Heldestad karakteriseras konstruktionsavdelningens arbetsuppgifter av cirka 80 % av 
att göra ritningar, det vill säga rita upp detaljerade planer på deras beräkningar och det 
material som bör användas. De resterande 20 % består i att göra de beräkningar som 
föreligger dessa ritningar. Det vill säga att göra de hållfasthetsberäkningar som senare kan 
ligga till grund för ritningarna. Styrningen på avdelningen sker mest på basis av erfarenhet 
och få dokumenterade verktyg används. Detta innebär att efter att som ny precis ha blivit 
inskolad utgår den anställde från sina egna kunskaper och med ledningen av Heldestad och de 
andra för att få ledning i sina arbetsuppgifter. Den dokumenterade information som används 
brukar vara historisk information från tidigare projekt som kan underlätta i arbetet. 
 
Heldestad menar att de försöker göra mallar för kalkylering i mesta möjliga mån för att främst 
underlätta för de anställda. De mer erfarna konsulterna är rätt självdrivna och styrda och 
behöver därför mindre kontrollering löpande arbete. Dock påpekar han att det finns lite 
dokumenterat och den mesta styrningen sker av ren erfarenhet. Ett sätt att dock konkret mäta 
att saker och ting sköts effektivt och att avdelningarna gör det som de bör är att mäta 
debiteringsgraden. 
 
Under årens lopp har i princip alla beräkningar gjorts av Heldestad själv men allt eftersom 
pensionen börjar närma sig har han medvetet börjat styra över beräkningarna på yngre och 
mindre erfarna personer inom avdelningen. Det finns en tanke hur denna övergång skall 
genomföras men en formalisering och dokumentering återstår och på företaget är ledning 
införstådda i att denna övergång kommer att kosta pengar. 
 
4.3.2 Anbud & Projektplanering 
Vid beräkning av anbud ligger erfarenhet närmast till hands för att fastställa anbudsstorleken. 
Heldestad menar att det i viss mån finns checklistor för vad som skall göras uppskattningar på 
men att de tack vare lång erfarenhet används i väldigt liten utsträckning. Rent praktiskt gör 
Heldestad en uppskattning av hur mycket ritningar som kommer att går åt för deras del av 
projektet och gör sedan en grov A4-skiss för varje ritning för att konkret se vad som skall 
göras. Detaljnivån på planeringen är ganska specifik tycker Heldestad. Ju mer ritningar som 
han på förhand kan fastställa desto bättre blir budgeten och därmed slutanbudet. 
 
Heldestad försöker planera de budgetgrundande aktiviteterna ganska noggrant genom att göra 
uppskattningar om hur mycket tid exempelvis varje ritning kommer att ta. Vidare påpekar han 
att arbetet givetvis innefattar en hel del av tillbaka blickande på tidigare projekt likväl som de 
erfarenheter han besitter. Heldestad nämner även vad han kallar ”Schablonmässig 
backchecking” där han kollar hur avdelningarna sinsemellan brukar fördela sig i anbuden för 
att även i ett aktuellt projekt ligga på likvärdig fördelning. 
 
Efter uppskattning av det tydligt knutna arbetet till projektet tillkommer även 
överslagberäkningar av hur mycket administration som kan härledas till projektet i form av 
möten, planering. Sist görs en uppskattning av hur mycket påslag som skall vara på projektet, 
det vill säga mer affärsmässiga beräkningar. Heldestad poängterar att här beror det på hur hög 
debiteringsnivå de har för tillfället och inte minst hur konkurrensen ser ut och därmed vilka 
priser som kan tas. 
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I verkligheten är det dock svårt att träffa sin budget medger Heldestad, oftast blir både mer 
och mindre än vad som beräknats. Ofta tas det i, i underkant för att få jobbet då det gäller att 
vara konkurrenskraftig. Att budget inte träffas beror oftast på två omständigheter antingen att 
en felberäkning görs eller att omständigheterna i projektet förändras, vilket båda kan bero på 
förändringar på eget bevåg eller att kunden har gjort ändringar. 
 
4.3.3 Mätning & Avstämning 
Något systematiskt sätt att upptäcka förändringar och var de sker finns inte idag menar 
Heldestad. Ett system finns idag för tidsrapportering men där kan enbart den totala tiden på 
projektet från Konstruktion hittas. Heldestad trycker på att vid små anbudsjobb är det svårt att 
hinna se var förändringarna tar plats och därmed svårt att sätta in resurser för att förhindra 
dem. Detta gör att de speciellt i sådana projekt men även i en del större märker avvikelser 
endast i slutet på projektet. Vidare tycker han att just det faktum att de på avdelningen sällan 
är helt klara med de olika aktiviteterna förrän i slutet av projektet innebär att det är svårt att 
hitta tydliga mätpunkter under projektets gång att stämma av emot. Ofta jobbas det också 
parallellt mellan olika ritningar vilket även det gör det svårare att stämma av. 
 
Den löpande mätningen och avstämningen handlar mycket om erfarenheten från Heldestads 
sida. Han ser dag för dag hur avdelningen ligger till utan att regelrätt mäta det. Mycket mer 
specifikt än en övergripande ”erfarenhetskontroll” kan han inte göra om än det ibland vore 
önskvärt. Han påpekar också att han inte har någon direkt dokumenterad insikt i hur andra 
avdelningar i projektet går. Avvikelsernas upptäckande handlar mycket om känslor och 
erfarenhetsbedömningar för att avgöra om en avvikelse har infunnit sig. 
 
4.3.4 Interagering 
Vid projekt både internt och externt startas varje projekt med ett uppstartsmöte. Ett problem 
på detta möta anser Heldestad är att inte alla från avdelningarna är med. Oftast är det bara 
avdelningscheferna, beställaren och nyttjaren som är närvarande. På detta möte får 
konstruktion men även alla andra avdelningar veta vad de skall leverera och vill ha levererat 
till dem för att i olika stadier av deras arbete kunna gå vidare. Löpande hålls sedan liknande, 
projektmöten, varannan eller var tredje vecka för att löpande kunna följa arbetets gång. 
 
Konstruktion jobbar närmast och oftast med arkitektavdelningen och mindre med de andra 
två, VVS och el. Detta beror enligt Heldestad främst på att arkitektavdelningen är mest 
beroende av konstruktionsavdelningen när de gör sin design av konstruktionen. Samarbetet 
kan ha att göra med frågor som vilket typ av ytskikt som skall användas eller vilket typ av 
krav som skall finnas på material som tegel och plåt.  Tillfällen då konstruktionsavdelningen 
arbetar med VVS och el är då det dyker upp frågor om var de kan dra sina ledningar och rör 
då det till exempel rör sig om att gå genom väggar och liknande. 
 
Samarbetet med arkitekterna beskriver Heldestad som dubbelt i karaktär eftersom arkitekterna 
först är beroende av konstruktion för att göra ungefärliga designkoncept och sedan måste 
konstruktion ha dessa för att kunna göra alla beräkningar och ritningar. 
 
Ett problem som Heldestad känner är att seriositeten och redovisningen av projektet 
försvinner i viss mån vid arbete internt jämfört med samarbeten som är externa. Det interna 
arbetet kan ibland tas för lätt på menar Heldestad, givetvis inte avsiktligt eller med ont uppsåt 
men att det kanske blir lite för slappt. Det kan till exempel innebära att någon lovar en sak 
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men det skrivs aldrig ner vilket kan leda till att det faller i glömska. Något som Heldestad 
menar aldrig skulle hända med externa kontakter. Heldestad påpekar att till och med 
telefonsamtal med externa kontakter redovisas. Detta skulle dessutom i sådana fall kunna leda 
till böter. Dock påpekar ändå Heldestad att hela behållningen med att jobba på TM och med 
de sätt de jobbar är just att de alla sitter så nära varandra vilket gör att tillgängligheten blir bra. 
 
4.3.5 Incitament 
I kunskapsföretag likt TM anser Heldestad att det är svårt att få medarbetare som är insatta i 
projektet att bara öka farten. Heldestad menar att ledningen måste ha förtroende för sina 
anställda och förutsätta att de gör sitt bästa hela tiden. Det går ju inte som med maskiner att 
bara öka farten, något som hans tidigare arbetsgivare hade åsikter om. Visst mäts ju tiden som 
de anställda lägger ner men ingen egentlig specificering eller härledning av tiden görs vilket 
ger att ledning får utgå från att de anställda nyttjar tiden på bästa sätt.  
 
Ifall det kommer på tal att avdelningen håller på att överskrida budget finns inga riktiga 
incitament att skapa utan istället skalas projektets omfattning och detaljering ner för att passa 
in i budgetutrymmet. Något som Heldestad dock tycker är viktigt är att de anställda hela tiden 
informeras vari projektet avdelningen ligger till och hur all tid och alla pengar är budgeterade 
vilket förhoppningsvis skall göra att de känner sig mer delaktiga. 
 
4.4 Intervju 3 Anders Franklin, El 
El-avdelningen har totalt sju stycken anställda varav sex stycken sitter på huvudkontoret i 
Lycksele. El jobbar med att göra ritningar på allt som har med elinstallationer att göra, som 
till exempel elledningar och brandlarm. Likt flera av de andra avdelningarna upphandlar de 
även extern tillsammans med andra tekniker. Speciellt de sista fyra åren har varit lyckosamma 
för el berättar Franklin. De har speciellt arbetat mot Stockholmsregionen och då främst med 
äldreboenden eftersom det är något som de gjort mycket av i Norrland. Franklin kan dock inte 
riktigt sätta fingret på vad det är som har gjort att de Stockholmsbaserade beställarna har valt 
att vända sig specifikt till TM då det redan kryllar av liknande företag i den regionen. Han 
menar dock att det kan ha med goda referenser och bra priser. Franklin påpekar att det i 
Norrland, på grund av den omfattning av jobb som finns där, inte går att inte hålla sig väl med 
en kund eftersom det sprids. Något som är speciellt är dock att det främst är VVS och EL som 
har fått externa uppdrag. 
 
4.4.1 Styrning 
Enligt Franklin är de anställda rätt så fria i deras sätt att jobba och behöver inte styras särskilt 
hårt då de vet vad som skall göras. Han försöker dock medvetet berätta för de anställda hur 
deras avdelning ligger till i arbetet och om nog med tid finns men det beror även på om de 
anställda vill ha reda på det eller inte, de är som sagt rätt självstyrda och vet vad som skall 
göras. 
 
4.4.2 Anbud & Projektplanering 
Vid upphandlingsförfarande tar det cirka en vecka att fastställa ett anbud enligt Franklin. I 
anbudet tas tidsplanen, utbildning som kan krävas, kompetenser och andra eventuella 
tillkommande kostnader. Anbudet tas enligt Franklin fram på basis av den beräknade volymen 
av arbete som kommer vara i fråga, vilken baseras på schablonmässiga kvadratmeter priser 
eller antal ritningar som beräknas behövas och rent erfarenhetsmässigt. Som riktlinje vet även 
Franklin att de brukar ligga i linje med vad VVS beräknar. 
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4.4.3 Mätning & Avstämning 
Enligt Franklin görs ingen jättenoggrann specificering utan det blir istället mer övergripande. 
Anders menar att den indelning som görs är främst på större aktiviteter i projektet och ger 
exempel som belysning och brandsäkerheten. För att inte tvister skall uppstå görs dock en 
övergripande ritningsförteckning. Detta för att inte riskera vite ifall kunden anser att det fattas 
något.  
 
Den mätning som sker enligt Franklin är främst den tidsregistrering som sker på alla 
avdelningar och där syns som tidigare nämnts den registrerade tiden på varje projekt som 
varje anställd själv registrerar. Der brukar ofta vara först i slutet på projektet som det 
uppdagas om avdelningen missar budgeten eller inte. En viss föraning fås dock genom att 
kolla den registrerade tiden på projektet och hur mycket som budgeterats för. Franklin menar 
att det nog skulle vara möjligt att sätta upp en typ av varningssignal för när ett överskridande 
föreligger eftersom det nu mest baseras på erfarenhet. 
 
Som projekten ser ut idag missas budget ganska ofta enligt Franklin. En ungefärlig siffra är 50 
%. Han förklarar att cirka 30 % av budgetmissen beror på att de räknat fel, cirka 30 procent på 
att andra tekniker har gått in och gjort förändringar som påverkar el och cirka 30 procent på 
att kunden gjort förändringar från originalplanen. Vid ett överskridande av budget hoppas 
avdelningen givetvis på att kunna debitera ett högre belopp till kund men det beror på om 
kunden har gjort felet eller om kunden har förståelse för ett överskridande. När det gäller 
speciellt det tidsmässiga överskridandet beror dessa främst på andra avdelningar och att de 
inte håller de tidsplaner som är uppsatta. Ibland kan dock ritningar skickas iväg halvfärdiga 
enligt Franklin och senare kompletteras. 
 
Någon formell avstämning görs inte, utan det handlar mycket om erfarenhet och 
kommunikation enligt Franklin. Han menar att han ser ju vad som händer dagligen och kan 
därför göra kvalificerade avvägningar om hur långt de hunnit. Behöver han vet mer exakt hur 
långt varje person som är involverad på avdelningen hunnit går han helt enkelt och frågar 
dem. Han har egentligen inget egenintresse av en noggrannare specificering menar han. 
 
4.4.4 Interagering 
Det närmsta samarbetet försiggår med VVS enligt Franklin då dessa för det mesta har samma 
inställning och uppfattning av projekten. Detta samarbete är främst informellt och redovisas 
inte utan fungerar praktiskt så att det som skall diskuteras tas på snabbtelefon eller bara 
genom att springa över till varandra. Mycket av deras samarbete med VVS härstammar från 
att de delar mycket av samma utrymmen, det vill säga utrymmen där både kablage och rör 
kommer att gå. 
 
Likt de andra avdelningar deltar de på projekteringsmötena där aktuella frågor förs upp och 
diskuteras. Protokoll förs som nämnts och ungefärliga ekonomiska konsekvenser av 
följdverkningar som kan dyka upp. Franklin försöker även föra egna anteckningar för att vet 
specifikt vad som drabbar dem i form av datum, merarbete och liknande. 
 
Viktigt för el i arbete i projekt är speciellt att de får reda på hur schaktningen kommer att se ut 
samt el-nischer (tekniska utrymmen). Därför är det viktigt att arkitekterna i ett tidigt skede har 
planlagt detta och håller sig till denna annars kan det leda till kostsamma följdverkningar. 
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4.4.5 Incitament 
Ingen morot och piska används enligt Franklin utan istället får det antas att de anställda gör 
det som skall göras och gör det i tid och inom de begränsningar som är satta. 
 
4.5 Intervju 3 Kjell-Olof Nordmark, VVS 
På VVS arbetar 12 personer fördelade på TM-konsults fem kontor ledda av Kjell-Olof 
Nordmark som jobbat på företaget sedan 1979. 
  
4.5.1 Styrning 
Enligt Nordmark är arbetet på avdelningen ganska fritt. De flesta vet vad de ska göra och det 
räcker oftast. 
 
4.5.2 Anbud & Projektplanering 
Det är oftast avdelningschefen Nordmark som gör anbudsberäkningarna. 
Anbudsberäkningarna gör han utefter tre olika principer.  

• Beräkningen görs utefter ytan på det som ska byggas. Erfarenheten säger att ett visst 
antal kvadratmeter brukar hamna på en viss nivå.   

• Vetskapen om hur stor andel av den totala budgeten VVS-delen brukar ligga på.  
• Beräkningen görs utefter hur många ritningar som ska göras. 
 

När beräkningen sedan är gjord måste hänsyn till gällande marknadspris tas. Möjligheterna till 
prisdiskriminering mellan olika marknader är stora. Ibland måste TM-konsult gå ner i pris för 
att de ska få ett jobb och när beställaren finns i Stockholm måste de ligga högre i pris för att 
inte framstå som oseriösa.  
 
Nordmark tycker inte att det brukar bli stora avvikelser från det framräknade anbudet. Utfallet 
beror på vilka personer som har arbetat med i projektet och hur beställaren har agerat. Ibland 
beror avvikelse på att beställaren har gjort en dålig förfrågan där det inte står specificerat så 
noga vad som ska göras. Då blir osäkerheten större.  
 
4.5.3 Mätning & Avstämning 
För att lätt kunna mäta vad som är gjort anser Nordmark att det är mest praktiskt att 
strukturera upp planeringen utefter hur många ritningar som ska göras. Han anser det vara en 
bra måttstock att utgå ifrån. 
 
Om förändringar utöver plan upptäcks gör Nordmark en avvikelserapport som beskriver hur 
mycket förändringen blir i tid. Om det är kunden som har bett om förändringarna finns 
möjlighet att fakturera mera. Det kan finnas inskrivet i avtal att företaget får överskrida 
budget med en viss procent. Vanligaste orsaken att budget dras över är att kunden ändrar 
något. 
 
Kontroll av hur projektet ligger till finansiellt görs en gång i månaden då en pärm med 
faktureringsunderlag skickas runt. I denna finns alla tidsrapporter och andra räkningar knutna 
till projektet. Vid sammanställning av dessa kostnader kan företaget enligt Nordmark avläsa 
hur projektet ligger till finansiellt. Ligger projektet dåligt till försöker han föra det vidare. 
Nordmark hävdar att budget oftast överskrids. Beräkningarna görs gärna för lågt för att jobbet 
ska fås. Han skulle ofta vilja ha mer betalt för varje jobb. 
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4.5.4 Interagering 
För att det ska bli bra kvalitet på ett uppdrag anser Nordmark att täta internmöten ska hållas. 
Detta sker alltför sällan då personalen på TM-konsult sitter mycket nära varandra på samma 
kontor. ”Disciplinen blir inte så bra när man bara kan springa emellan och fråga varandra”, 
fortsätter han. Det kan lätt bli fel om informationen som avdelningarna får av varandra inte är 
nedskriven då den lätt kan glömmas bort. Nordmark tycker att det bästa hade varit om alla 
hade samlat på sig ett antal frågor och samlats för ett internmöte och gått igenom allt som rör 
projektet.  
 
Nordmark anser att det är lätt att den egna avdelningen anses vara den viktigaste. Mötena 
brukar börjas med arkitektfrågor sedan konstruktionsfrågor, sedan kommer VVS och el när 
alla är på väg ut, säger han. Det är viktigt enligt Nordmark att ha respekt för varandras 
verksamhetsgrenar.  
 
När många avdelningar är inblandade ska det finnas en projektledare/projekteringsansvarig 
som håller i och kallar till möten. Ofta är det arkitektsidan som står för det eftersom de 
kommer in först i projektet menar Nordmark. Möten hålls omkring var fjortonde dag på lite 
större projekt. När projekt görs tillsammans med externa konsulter kan de vilja ha möten lite 
oftare. 
 
4.5.5 Incitament 
Beställaren kan ha viteskrav inskrivet i kontraktet om uppdraget inte blir färdigt i tid. Det är 
enligt Nordmark inte så vanligt, men det förekommer. Några extra belöningar i form av bonus 
eller liknande om någon har gjort ett extra bra jobb finns inte i företaget. Det kan dock finnas 
utrymme för bättre löner om projekten går bra. Den interna resultatsammanställningen går till 
så att det går att se hur varje projekt har gått. Det är dock svårt att se hur de olika 
avdelningarna har gått var för sig.  
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5 ANALYS 
5.1 Styrning 
Vad gäller styrningen i TM-konsult framgår det ganska tydligt att detta är ett företag som i sin 
styrning präglas mycket av tidigare erfarenheter och den inneboende kunskapen som finns hos 
medarbetarna. Alla avdelningschefer är rätt eniga vad gäller deras egen roll i styrningen, som 
är en mer stödjande roll och mindre befallande. Omsatt i teorier likt Macintosh (1994) tycks 
det därför vara betydligt mer styrning med än styrning över.  
 
De ansvariga cheferna sysslar inte med någon toppstyrning utan ser istället till att besluten tas 
på den nivå som de genomförs. Avdelningschefens funktion tycks till stor del vid operativa 
beslut vara mer av informationsspridande karaktär och mindre av beslutsfattande och 
delegerande. De verkar vilja att de anställda skall kunna ta egna beslut baserat på den 
information som delges och inte tvinga de anställda att göra saker som de, som chefer anser 
vara av vikt baserat på den information som de besitter. 
 
En klart urskiljbar risk tycks vara den otroliga tillit som ledningen har till personer som 
besitter lång erfarenhet och stor kunskap. Detta är tydligt och belyses främst av Heldestad och 
Sundgren som båda närmar sig pension. Mycket av deras styrning kommer ur dem själva och 
finns inte nedskrivet i mer eller mindre tydliga verktyg. Varje projekt medför risker och är 
ofta av olika karaktär, som Heerkens (2001) påpekar, vilket medför att projektledaren och 
projektgruppen kommer att utsättas för nya prövningar i varje projekt. Detta skulle kunna 
liknas med de osäkra omgivningar som organisationer enligt Macintosh (1994) kan omges av 
där en viss typ av kontroll och mätning behövs. Skulle därför personer som Heldestad och 
Sundgren hastigt försvinna från företaget skulle antagligen en ännu större osäkerhet införas 
och en lång och kostsam läroperiod krävas innan samma nivå av styrning nås igen. 
 
Heldestad påpekar att företaget måste göra en dokumentering av dagens arbetsuppgifter och 
en utformning av hjälpmedel måste påbörjas vilket senare bör underlätta för kommande 
projektledare och avdelningschefer. Denna kunskapstyngdhet som finns hos Heldestad och 
Sundgren gäller givetvis även hos andra anställda. Skulle företaget av någon anledning bli av 
med flertalet anställda från exempelvis en avdelning kommer antagligen den självstyrning 
som pågår försvinna och stor osäkerhet kommer att infinnas. De nya anställda skulle ha svårt 
för att veta vad som skall göras och hur det skall göras. Ouchi (1979) belyser de olika 
organisatoriska styrningarna vilka kan kopplas till TM-konsult där de till stor del använder sig 
av traditionell styrning, vilken baseras mycket på erfarenheter och inlärning. Det är därför 
viktigt att det, förutom en tydlig dokumentering för anställda och ledare att falla tillbaks på, 
även finns tydliga faktorer för ledare att styra efter och anställda att följa, kanske till och med 
regler som i den byråkratiska styrningen. Det gäller att hitta faktorer för de anställda som likt 
Anthony & Govindarajan (2001) menar skall skapa målöverenstämmelse. 
 
Att hitta konkreta och kvantifierbara styrfaktorer i ett kunskapsintensivt tjänsteföretag är som 
Anthony & Govindarajan (2001) samt Ouchi (1979) påpekar väldigt svårt att finna. Som 
Ouchi (1979) menar är det svårt att analysera själva arbetsprocessen för framtagandet av 
uppgiften och mer fokus i detta fall bör kanske ligga på output i uppgiften. Styrningen för 
projekten utifrån ledarens perspektiv bör enligt oss därför karaktäriseras av mycket styrning 
med på grund av uppgifternas varierande karaktär och komplexitet samtidigt som ledaren bör 
ha tydliga dokumenterade uppgifter om vad som skall göras. Eftersom sedan uppgifternas 
arbetsprocess är svår att utvärdera och därmed styra bör istället fokus ligga på slutprodukten i 
aktiviteterna. Det som den ansvarige bör göra löpande är att hela tiden se till att de anställda 
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har den information och det stöd som behövs för att göra sitt jobb. Detta innebär att ledaren 
bör använda styrfaktorer som reflekterar slutproduktens effektivitet, till exempel hur snabbt 
en ritning genomförts men även om detta är just slutprodukten innebär det ju inte att det är 
slutet på projektet då en mängd aktiviteter och därmed ritningar finns att göra. Just 
ritningarnas effektivitet bör vara den enskilt viktigaste uppgiften att mäta då den är 
förhållandevis konkret och dessutom utgör den största andelen arbete i alla avdelningar.  
 
5.2 Anbud och projektplanering 
Anbudsberäkningarna skiljer sig något mellan avdelningarna på TM-konsult. El- och VVS-
avdelningarna tar ibland hänsyn till det antal ritningar som ska komma ifråga, då kunden ofta 
vill ha specificerat vad han betalar för. De specificerar dock inte innehållet så noggrant. Vad 
som dock, till skillnad från de övriga två väger tungt vid beräkningarna är antalet 
kvadratmeter som ska byggas. Även hänsyn till hur stor del av totalbudgeten samt hur 
avdelningarna brukar ligga i förhållande till varandra brukar tas.  
 
Arkitekt- och konstruktionsavdelningarna går under anbudsberäkningarna noga in på vilka 
ritningar som ska göras och vad de ska innehålla. De uppskattar sedan hur lång tid varje 
ritning beräknas ta att göra bedömt utefter tidigare erfarenheter av liknande ritningar och hur 
mycket administrationstid som brukar kunna knytas till liknande ritningar. Heldestad på 
konstruktionsavdelningen arbetar också med checklistor på allt som ska vara med i en 
anbudsberäkning. Sundgren på arkitektavdelningen låter ibland en annan erfaren medarbetare 
räkna på samma jobb för att säkerställa att några fel inte har begåtts. 
 
Sett ur EVM-synvinkel är arkitekt- och konstruktionsavdelningarnas arbetssätt vid 
anbudsberäkningar mycket lämpligt. Det påminner om den arbetsnedbrytning och den 
nedbrytning av aktiviteter som är inbakad i EVM-metodiken. De skulle därför inte behöva 
förändra sitt arbetssätt i speciellt hög grad vid ett införande av EVM. Genom att så noga 
specificera vad som ska göras redan i anbudsberäkningen uppfylls redan då Webbs (2003) två 
första kännetecken för ett projekt som lämpar sig för EVM, ett klart definierat mål samt en 
tydlig väg att nå detsamma. Macintosh (1994) hävdar att när det är lätt att sätta mål och förstå 
på vilket sätt och hur mycket resurser det ska gå åt för att komma dit används rationella 
system. Arbetsnedbrytningen ovan gör det lättare att uppfylla dessa kriterier. Det av 
Macintosh beskrivna öppna naturliga systemet kan lämpa sig bättre för ett företag som TM-
konsult där osäkerheten är förhållandevis stor eftersom kunden rätt ofta kan göra förändringar 
i sin beställning i efterhand. Detta system måste enligt författaren vara betydligt mer flexibelt. 
 
Webb (2003) hävdar också att EVM lämpar sig för företag som sysslar med anbudsuppdrag 
till fast pris vilket som stämmer väl överens med TM-konsults verksamhet. Vad som talar 
emot kombinationen TM-konsult och EVM är att EVM enligt Webb (2003) inte lämpar sig 
för projekt som involverar stor osäkerhet. Enligt flera av intervjuerna framkom det att 
kunderna rätt ofta vill ha förändringar i sin beställning som medför förändringar av arbetet.  
 
TM-konsult arbetar mestadels mot fast, men även ibland mot rörligt pris. Enligt Lock (2003) 
är noggrann anbudsberäkning inte bara väsentlig vid anbud mot fast pris, varför den mer 
noggranna metodiken som EVM förespråkar kan vara behjälplig för samtliga. 
 
5.3 Mätning och avstämning 
Något egentligt system för att upptäcka om projektet är ute på fel spår ekonomiskt eller 
tidsmässigt finns inte enligt avdelningscheferna. Allmän uppfattning verkar vara att fel ofta 
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brukar upptäckas först sent i projektet och att det då kan vara för sent att göra någonting åt 
saken. Det är oftast att de känner på sig att de borde ha kommit längre vid en viss tidpunkt 
och att fel som upptäcks grundar sig nästan enbart på tidigare erfarenheter enligt flera av 
avdelningscheferna. Med hjälp av EVM kan det tidigt upptäckas och varnas om budget är på 
väg att överskridas eller om tidsplanen i ett projekt har tendenser att överstiga plan (Alvarado 
et al, 2004).  
 
Varje månad sammanställs en ekonomisk rapport som grundar sig på de kostnader som härrör 
sig från den gångna månaden. Detta grundar sig på ett tidsrapporteringssystem samt övriga 
inlämnade fakturor som hör till projektet i fråga. I den här rapporten upptäcks enbart rent 
ekonomiska problem. Det är inte möjligt att se vilket värde som är skapat (Webb, 2003).  
 
Ett problem för TM-konsult vid arbete med EVM skulle kunna vara problemet med att många 
ritningar inte blir klara förrän i slutet av projektet. Både Heldestad och Sundgren pekar på 
problemet med att de arbetar med många ritningar parallellt. En ritning behöver inte vara klar 
innan nästa påbörjas. Det händer att slutfinishen inte görs förrän projektet nästan är färdigt 
och det kan först vara då problem och oväntad komplexitet kan uppkomma. Bland annat 
Webb (2003) och Anbari (2003) påpekar att det kan uppstå problem vid införandet av EVM i 
ovan nämnda situationer. 
 
I det tidigare nämnda tidsrapporteringssystemet finns en ruta där de anställda kan skriva hur 
mycket som har arbetats med de olika delarna i projektet. Denna möjlighet används alltför 
sällan enligt Sundgren. Denna hade kunnat användas för kontroll av hur mycket som har 
arbetats med de olika nedbrutna aktiviteterna tycker han. Nu brukar han mest sammanställa 
hur många procent av ritningarna som är klara på en ”papperslapp”. Franklin säger att den 
fysiska närheten till de anställda gör att han hela tiden ser vad som görs. Om han behöver mer 
noggrann information är det bara att fråga den berörda parten. Sundgren ser ett problem med 
att fråga hur mycket någon har kvar. Han påpekar att svaret kan bli ”Jag är nästan klar” och 
att det kan betyda nästan vad som helst. Detta får han också stöd av från Anbari (2003) som 
beskriver ”95 % klart och stanna där för alltid-syndromet” och menar med det både att när det 
uppfattas att 95 % är klart är det ofta mycket mindre som är gjort samt att den tillfrågade ofta 
vill verka mer klar än han egentligen är. Sundgren påpekar också att det finns en tendens att 
de svåraste bitarna skjuts upp till sist. Ouchi (1979) pekar på vikten av att ha tydliga mätbara 
mål, något som skulle kunna förhindra ovanstående problem. En orsak till problem kan också 
vara att aktiviteterna inte är nedbrutna i tillräckligt små delar. Då arbetet som i TM-konsults 
fall är att beteckna som kunskapsintensivt är det enligt Lewis (1998) extra viktigt att delarna 
blir så små att de går att mäta. 
 
Sundgren efterfrågar ett utökat datorstöd för att hålla koll på hur det går under projekten. Han 
är dock rädd för att det kan innebära alldeles för mycket administration samt att det skulle 
vara krångligt. Webb (2003) hävdar att så kan vara fallet och att det kan vara svårt att sätta sig 
in i nya tekniker. Kim et al (2003) beskriver utbildning av personalen som en av de 
framgångsfaktorer som implementering av EVM ofta faller på. Ouchi (1979) beskriver 
redovisningssystem som explicita system som är styrt av regler och tydliga direktiv och är 
känsligt mot förändringar. 
 
5.4 Interagering 
Något som tydligt framkom under intervjuerna var det inbördes beroendet och samarbetet. 
Den största och viktigaste rollen vad gäller den egna avdelningens effekt på andra delar och 
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avdelningar i projektet verkar arkitekterna ha. Deras arbete har stor effekt på de andra 
avdelningarna. Gör arkitekterna en förändring i sina ritningar tvingas de andra att ta hänsyn 
till detta vilket leder till att de själva får merarbete. Detta förhållande återfinns givetvis även 
bland andra avdelningar men det är mest tydligt kopplat till arkitekterna eftersom de sätter 
förutsättningarna. Vikten av att tydlig styrning behövs för att de olika avdelningarna skall 
jobba med varandra på bästa sätt har tydligt framgått i empirin.  
 
En av behållningarna i företaget ligger i att alla tekniker är samlade under ett och samma tak 
vilket leder till en förenklad kommunikation som kan leda till snabba beslut. Ett problem med 
detta är dock enligt de flesta avdelningscheferna att kontakten sinsemellan kan bli alltför 
informell och tas för lätt på. Sundgren poängterar att ”Risken blir att man inte tar varandra på 
lika stort allvar”. Detta är ett problem vilket kan leda till slitningar mellan avdelningarna 
något som dock inte alls återfinns på samma sätt mot externa medarbetare. Sundgren tror dock 
inte att det är en lösning att börja interndebitera och konkurrera med varandra internt för att få 
en högre grad av formalisering då detta antagligen skulle leda till ett ogästvänligt klimat på 
företaget. Nordmark menar att tätare internmöten borde hållas istället för den informella 
kontakten. Den informella informationen blir inte nedskriven vilket kan leda till att den faller i 
glömska påpekar Heldestad och även andra. I externa projekt arbetas det bevisligen mer 
professionellt där samarbetena karakteriseras av högre grad av respekt och dokumentering. 
Heldestad menar att vid sådana samarbeten dokumenteras vart enda samtal som förs mellan 
olika medarbetare. 
 
Förutom de projektmöten som hålls varannan eller var tredje vecka verkar den enda löpande 
kommunikationen som finns vara av mer informell karaktär där kommunikation sker via 
snabbtelefon eller bara som hastigast muntligt. På projektmötena sätts enligt Sundgren 
milstenar upp som skall vara till stöd för alla avdelningar. Detta är likt det Heerkens (2001) 
kallar projektschema och det är här viktigt att det blir av noggrann specificering. Dessa 
milstenar skall ge tidsmål att jobba emot så att avdelningarna vet när just deras del skall vara 
klar. Dessa milstenar är ganska lätta att identifiera enligt Sundgren. Nordmark poängterar 
också vikten av att alla tar upp de saker som påverkar varandra och funderar vad som skall tas 
upp på varje möte. Med dessa mål i åtanke är det viktigt att dessa kommuniceras ut till alla 
avdelningar så att alla tar del av tagna beslut och given information genom tydliga kanaler likt 
vad Lock (2003) nämner. Heldestad menar även att en större närvaro på mötena vore 
önskvärd då det idag bara innefattar avdelningscheferna. Det vore enligt honom också bra om 
de övriga anställda i projektet också var engagerade. Det är viktigt vid dessa tillfällen att en 
tydlig projektledare finns närvarande som kan hantera alla avdelningars önskemål och frågor, 
likt vad Heerkens (2001) menar, och ser till att inga frågetecken kvarstår. 
 
Ett problem som verkar härröra ur den idag något informella kommunikationen och 
samhörigheten är när en del avdelningar rör sig i samarbeten utanför TM-konsult samtidigt 
som de har samarbeten internt. Detta kan leda och leder till att de interna samarbetena tas på 
mindre allvar och får stryka på foten till förmån för de externa projekten. Det är viktigt här att 
det finns en tydlig målöverenstämmelse, likt vad Anthony & Govindarajan (2001) poängterar, 
mellan alla avdelningar i projektet för att inte den silomentalitet som Heerkens (2001) pratar 
om skall uppstå. Eftersom projektledaren har den maktposition han har, har denna inte 
möjlighet likt vad Heerkens (2001) menar att dela ut bestraffningar för silomentalitet och 
förseningar av uppgifter mellan avdelningar. Detta är givetvis ett dilemma då företaget står 
med konkurrerande inkomstkällor där å ena sidan avdelningar jobbar externt och å andra 
sidan då avdelningarna jobbar internt.  
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För att hitta styrfaktorer som skall hjälpa till för en bättre interagering och kommunikation bör 
det vara viktigt att tilldela projektledaren tydlig auktoritet. Detta tillsammans med tydligare 
dokumentation om vad som skall göras och vilka milstenar som finns att följas och hur dessa 
påverkar alla bör motverka det funktionalistiska tänkandet som kan uppstå. För att dessutom 
få målöverensstämmelse måste även projektet utforma tydliga gemensamma mål likt de 
milstenar som redan idag används men dessutom måste dessa levas upp till för att förhindra 
konflikter och eventuell polarisering av avdelningarna. Även att försöka behålla 
sammansättningen av projektteamen mellan olika projekt bör kunna skapa mer av en 
teamkänsla vilket enligt Lock (2003) ger högre motivation för de anställda. 
 
5.5 Incitament 
Företaget använder idag inga finansiella eller icke finansiella incitament av någon form för 
individer i projektet. Det som dock enligt avdelningscheferna kan förekomma är bestraffning 
av projektet och därmed företaget i form av vite om till exempel inte tider och innehåll i avtal 
efterlevs. Alla avdelningschefer menar dock att om företaget går bra så kommer lönerna att 
förhoppningsvis gå upp och de anställda därmed få sin belöning för bra utförda jobb. Detta är 
dock på lång sikt och är svårt att knyta till enskilda projekt och speciellt ner på 
avdelningsnivå. 
 
Sundgren påpekar att beröm är tillräcklig belöning för att motivera de anställda. Franklin och 
även de andra menar att det är viktigt att informera de anställda om hur mycket tid som finns 
kvar i projektet för att elda på tempot lite grann om projektet går för långsamt. Heldestad 
poängterar att det är svårt att få folk att bara öka farten när det gäller kunskapsintensivt arbete 
vilket ger att stor tillit får läggas på att de anställda gör vad som bör göras.  
 
För att hitta styrverktyg för att motivera anställda att jobba hårt och göra sitt bästa tror vi att 
belöning och bestraffning är viktiga verktyg om än inte allt. Det handlar likt vad Turner 
(2003) menar om att förhindra suboptimeringar och konflikter genom att motivera anställda så 
att deras intresse ligger in linje med andra avdelningar. Ett sätt för ledaren att se till att 
milstenar hålls och att kommunikation och löften efterlevs är att utvärdera dessa och antingen 
belöna eller bestraffa. Detta kan göras på både individnivå, avdelningsnivå eller projektnivå 
men på grund av den lilla storleken på företaget och för att inte försämra stämningen bör 
projektnivå vara tillräckligt. För att nå den målöverensstämmelse som Anthony & 
Govindarajan (2001) nämner gäller det likt vad Turner (2003) påpekar att finna mervärden för 
de anställda.  Genom EVM presenterar sig en mängd möjliga mätpunkter som kan vara 
grundande för utvärderingssystem som kan resultera i belöning eller bestraffning. Sen skall 
det inte heller glömmas att en ledare som jobbar tätt intill sina arbetare skall också kunna göra 
mer kvalitativa bedömningar av prestationer om än med stor försiktighet.  
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6 SLUTSATS OCH MODELL 
Följande modell för arbete i projekt rekommenderar vi totalprojekteringsföretag likt vårt 
fallstudieobjekt TM-konsult i Lycksele. Våra rekommendationer grundar sig på de 
uppfattningar vi har fått under de litteraturstudier vi tidigare har redogjort för samt de 
intervjuer vi har gjort med anställda på TM-konsult i Lycksele. 
 
För ett totalprojekteringsföretag som arbetar med projekt till fast pris kan arbetet betecknas 
som kunskapsintensivt, då är en informell ledarstil att föredra. Hellre styra med än att styra 
över. Det är viktigt att hålla de anställda med den information och det stöd som behövs för att 
de ska kunna göra ett bra jobb. Vi anser också att det är viktigt att de anställda blir 
informerade om hur lång tid de har på sig på olika moment. Detta trots att en given tid kan 
uppfattas som den tid ett arbete minst ska ta. Då ser vi hellre att en morot ges när tiden 
understigs och att en kultur som understödjer ständig förbättring uppmuntras. Uppmärksamhet 
måste dock läggas på att inga kvalitetsförsämringar härmed uppkommer.  
 
Avdelningschefernas arbete ska vara väl dokumenterat. Bortfall av en nyckelperson med lång 
erfarenhet kan bli förödande med mycket lång återhämtningsperiod innan arbetet når sin 
gamla nivå som följd. Därför borde arbetsuppgifterna vara väl specificerade i en 
arbetsbeskrivning där även fallgropar och genvägar som framkommit efter lång erfarenhet 
finns med. Detta kan hjälpa ledare och anställda att ha något att falla tillbaka på och 
osäkerheten i att onödiga fel uppstår minskar. Arbetsbeskrivning bör också vara utformad i 
samråd med samtliga avdelningar inom företaget för att nå ett enhetligt arbetssätt. Ett 
hjälpmedel i arbetsbeskrivningen skulle kunna vara en checklista på vad som ska göras i 
viktiga och avgörande arbetsmoment.  
 
Vid anbudsberäkning gällande fast pris anser vi att beräkningarna bör göras utefter vilka 
ritningar som ska produceras. Nedbrytning av arbetsmomenten som ska ingå ska vara så 
noggranna att beräkningarna med önskvärd säkerhet överensstämmer med den slutgiltiga 
kostnaden och tiden. Nedbrytningen bör göras på så sätt att den senare i projektplaneringen 
kan fungera som en mall att bygga vidare på vilket skall motverka dubbelarbete.  
 
För att öka säkerheten kan en sammanställning av tidigare liknande ritningar göras. Detta för 
att beräkningarna som grundar sig på icke nedskriven erfarenhet ska kunna understödjas av 
siffror svart på vitt. Uppgifterna kan till exempel sparas i en databas för lätt åtkomst och 
sammanställning. Uppgifterna bör uppdateras löpande för att eventuell förbättring eller 
försämring av arbetsnivån ska kunna upptäckas och nödvändiga åtgärder sättas in. Vidare kan 
en checklista användas för att ingenting ska glömmas bort. Vid stora projekt kan det vara bra 
att låta någon annan, gärna med lång erfarenhet göra beräkningar på samma jobb för att 
kontrollera att inga större misstag har begåtts. 
 
Under projektplaneringen bör aktiviteterna brytas ner till mycket låg nivå. Varje ritning kan 
delas upp i så små bitar att det blir möjligt att beräkna en relativt verklighets-
överensstämmande uppskattning på hur lång tid den kommer att ta och vad den kommer att 
kosta. Administrationstid och övriga aktiviteter specifika för det speciella området bör delas 
upp i egna delar. På ritningar och andra delmoment där slutfinishen sparas till sist kan 
slutfinishen på varje ritning sättas som en egen aktivitet som antas ta en viss tid och ha en viss 
kostnad. Tid för oförutsägbara problem kan också planeras in på större projekt. Denna tid kan 
anpassas efter historiska värden och tidigare erfarenheter.  
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Då flera avdelningar på ett totalprojekteringsföretag arbetar tillsammans och det finns 
aktiviteter där en avdelning är beroende av en annan avdelnings arbete bör ett nära samarbete 
ingås. I projektets inledningsskede bör gemensamma milstenar sättas upp i planeringen. De 
ska finnas på de ställen där den samarbetande avdelningen behöver vissa handlingar eller 
uppgifter klara för att kunna fortskrida med sitt arbete. Sådant arbete anser vi bör prioriteras 
då arbetet för andra berörda avdelningar helt kan avstanna om milstenen inte nås i tid. 
Uppföljning och avrapportering om hur läget görs förslagsvis på möten avdelningarna 
emellan då även nya milstenar kan behöva sättas upp. Det behöver dock inte vara ordinarie 
projekteringsmöten utan kan hållas med berörda parter. Samtliga medarbetare som är 
inblandade i samarbetet bör delta för att inga missförstånd ska uppstå och för att öka 
engagemang och förståelse.  
 
Daglig tidsrapportering bör ske i ett därför avsett datasystem där projektplanens nedbrutna 
delar ska vara synliga. Dagens arbetade timmar kan då knytas till de aktiviteter där de har 
blivit förbrukade. I ett sådant datasystem bör det också kunna ses planerad tid för aktiviteten 
samt göras en daglig uppskattning på hur lång tid som återstår innan färdigställande. 
Uppföljning av skapat värde, beräknad tid för färdigställande, beräknad slutkostnad samt 
övriga nyckeltal tidigare beskrivna i teoriavsnittet kan då löpande göras. Ett exempel på hur 
en sådan uppföljning kan se ut finns i Bilaga 2 
 
I de fall kunden gör ändringar av sin beställning i efterhand måste datasystemet vara beskaffat 
på ett sådant sett att ändringar i projekt är möjliga att föra in i efterhand. En del i systemet bör 
vara konstruerat enbart för att ta hand om ändringar och ska då kunna sammanställa vilka 
extra kostnader och tidsförändringar detta kommer att medföra. Det måste också kunna varna 
då milstenar kommer att påverkas. 
 
För att införandet av EVM som arbetssätt ska gå smärtfritt måste ledningen vara engagerad i 
arbetet. Utan stöd uppifrån minskar intresset hos övriga anställda och sannolikheten för 
misslyckande ökar. Avdelningscheferna måste också få utbildning i metodiken så att de 
senare kan föra kunskapen vidare till sina medarbetare. Om utbildningen inte är tillräcklig 
minskar både engagemang och kvalitet på det producerade och tiden kan vara nerlagd i 
onödan. 
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I figur 3 nedan har vi valt att lyfta ut de faktor som mot bakgrund av studien förefaller vara av vikt 
vid styrning av totalprojekteringsföretag vid anbudsjobb mot fast pris. 
 
 
 
 
 

 
 

Figur3, Slutmodell  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrning 

Anbud & 
Projektplanering 

Mätning & 
Avstämning 

Interagering Incitament 

• Informell ledarstil 
• Informationsspridning 

 

• Dokumentering 
• Checklistor 
• Uppföljning & 

Avrapportering 
• Milstenar 
• Tidsrapportering 

kopplat till 
färdigställande 

• Dokumentering 
• Arbetsbeskrivning 
• Checklistor 
• Nedbrytning av 

aktiviteter 
• Jämför tidigare projekt 
• Planera för 

förändringar 

• Morot & Piska 
• Utbildning av ledning och 

övriga 
 

• Checklistor 
• Milstenar 
• Högre delaktighet 



 

 
Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap 

Avdelningen för ekonomistyrning 
 

35

7 DISKUSSION 
I detta kapitel förs en allmän diskussion om de framkomna slutsatser som dragits samt tas 
viss metodkritik upp. Avslutningsvis föreslås fortsatta forskningsfrågor som anses vara 
intressanta och som har dykt upp i undersökningen. 
 
Syftet med uppsatsen var att hitta de styrfaktorer som vi tyckte var relevanta för ett 
totalprojekteringsföretag och utifrån dessa skapa en modell som skulle kunna vara till hjälp 
för TM-Konsult och liknande företag. Vi tycker att det ämnesområde som valdes utifrån det 
verkliga problemet var av stor relevans och borde inte minst återfinnas hos flertalet andra 
företag. Det faktum att detta är ett verkligt problem har gjort arbetet betydligt mer intressant 
än om det enbart varit teoretiskt förankrat. I och med att vi hela tiden utgått från TM-Konsult 
är vi dock fullt medvetna om att generaliseringar är omöjliga men förhoppningen är ändå att 
det finns liknande företag med liknande omständigheter.  
 
Ett problem med mindre företag som har avdelningar som jobbar tätt intill varandra har 
tydligt gestaltats i form av en viss förslappning vad gäller redovisning och respekt. Detta 
betyder dock inte att de alltid behöver våra något dåligt, vilket även empirin har visat, men 
ändock kan det vara bra att ha i åtanke. Viktigt i denna undersökning är att komma ihåg att 
allt blir väldigt subjektivt och kan därmed inte konstateras vara i ett vidare perspektiv på ett 
visst sätt. Kanske hade vi fått en annan slutsats om vi intervjuat personer från filialer eller i 
andra positioner.  
 
Ju mer vi har nystat i empiri och teori desto mer har vi dock ingivits en känsla av hur brett 
teoretiskt omfång som undersökningen skulle kunna utgöra. Detta är något som vi i bästa 
möjliga mån har försökt att avgränsa men vi känner ändå att vi kommit lite till korta med 
detta. Djupdykningar inom till exempel motivation, belöning, kommunikation med mera hade 
även kunnat göras utförligare. 
 
Just redovisning och rapportering, anbudens detaljrikedom och formaliseringen av interna 
kontakter är något som vi hoppas att flera företag kan ta till sig i sin styrning. Vi tror att det 
kan vara till gagn för företag likt TM-konsult att själva skapa en modell likt den vi gjort med 
faktorer anpassade till just sin verksamhet. Vi tror att det i alla företag behövs, på samma sätt 
som hos TM-Konsult, stödverktyg som kan finnas till hands för såväl gamla och erfarna 
anställda som mer yngre och oerfarna. Undersökningen har visat på just detta hur viktigt det 
är i speciellt kunskapsintensiva företag där i princip hela företagets tillgångar sitter i de 
anställda att det finns verktyg som för denna kunskap vidare så att inte företag urholkas på 
deras tillgångar när en anställd slutar.  
 
I fortsatt forskning skulle vi vilja uppmuntra att gå in djupare på just relationerna i företag likt 
TM-Konsult. Hur påverkas dessa relationer och företagets samlade prestationer av att det 
arbetas både internt och externt och att därmed olika projekt kan krocka och konkurrens 
uppstå. Hur skall företaget göra för att skapa de viktiga gemensamma målen och hur skall de 
anställda uppmuntras att dra åt dessa. En annan viktig forskningsfråga är även hur företag 
skall föra vidare den samlade kunskapen som finns hos de anställda utan att företagen tappar 
stora delar av sitt värde när anställda slutar. 
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BILAGA A 

 
Figur 5  

Exemplet beskriver ett projekt som är planerat till en tidsperiod på fyra år och en kostnad av 
£80m. Kostnadskurvan är ofta s-formad då projekt enligt Webb (2003) ofta har en initierings- 
och en avslutningsfas med mindre aktivitet. Det övre diagrammet i Figur 5 visar en 
projektplan. Fram till dagens datum är 31 %, motsvarande £25m av det totala arbetet avklarat, 
jämfört med de planerade 50 %, motsvarande £40 enligt det undre diagrammet. Det skapade 
värdet, earned value, på de 31 % av det totala jobbet som är utfört är £25m. Fram till dagens 
datum har det enligt figuren spenderats totalt £30m vilket medför att projektet ligger £5m 
över den budgeterade kostnaden. Förseningen är i rapportdatumet omkring fyra månader. I 
Figur 6 har beräkningar på slutdatum samt sluttid gjorts.  
 

 
Figur 6  
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BILAGA B 
 
Intervjuguide  
 
Anbud/Projektplanering 
På vilket sätt är ni involverade vid framtagande av anbud? 
Framtas anbuden enligt er mening på rätt basis? 
Ger avdelningarna sina anbud direkt till beställaren eller sammanställs de av någon? 
Hur räknar ni fram ett anbud och vem är ansvarig för detta? Gemensamma rutiner? 
Hur väl specificerar kunden vad han vill ha?  
Hur väl specificeras aktiviteterna i beräkningen? 
Hur viktiga är erfarenheter från tidigare liknande projekt? 
Kan kunder få prisavdrag om projektet inte är färdigt tid? 
Finns det några möjligheter att ta ut extra betalning av kunder om man drar över budget? 
 
Styrning 
Vilka styrfaktorer används på avdelningen emot individ/helhet?  
Vilka incitament finns det på individ/avdelnings/projekt-nivå för att verkligen uppnå sitt mål?  
Finns det bonussystem/andra belöningssystem? 
Vad händer om en avdelning/projekt inte håller budget? Internt/extern 
Vem är ansvarig för att styra varje projekt? Det vill säga vem tar beslut gällande hela 
projektet? 
Ledarstil? Control with/over? 
 
 
Kontroll 
Hur ofta går man över budget? 
Finns det belöning/bestraffning kopplat till styrfaktorerna? 
Hur och hur ofta kontrollerar man att man följer projektplanen?  
Görs kontroll av hur avdelningen respektive de olika projekten går? 
Hur görs kontrollen av hur man ligger till tidsmässigt/kostnadsmässigt/hur stor andel av 
projektet som är gjort? 
Gör man några uppskattningar om var slutkostnaden/tiden kommer hamna? 
Vad görs när man upptäcker avvikelser av plan? Över budget/ Över tid? 
Hur kontrollerar man att projektet uppfyller beställarens krav 
Redovisar man kostnader löpande samt jämför det mot projektplanen? 
Upplever ni det som ett starkt krav från kunden att bli klara i tid? 
 
Interaktion 
Hur kommuniceras budskap/information/mål/budget? 
Hur kommunicerar ni på avdelningarna sinsemellan? 
Hålls internmöten om projektet? Om vad? Hur ofta? 
 
 
 




