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Förord 
 
Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till arbetet med denna uppsats. Först och 
främst vill vi tacka våra respondenter på kommunen för deras värdefulla bidrag som gjort 
uppsatsen möjlig. Ett stort tack till vår handledare Kent Nilsson för alla de synpunkter 
och värdefulla tips vi fått under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka våra 
studiekamrater och opponenter för alla kommentarer och synpunkter på vår uppsats 
under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Idén till denna uppsats kom genom en diskussion tillsammans med en projektutvecklare 
på tekniska förvaltningen i Luleå. Vi diskuterade kring större byggprojekt genomförda i 
kommunen under de senaste åren och kom fram till att Kulturens hus inte bara är de 
senaste större byggprojektet utan även det största på många år.  
När vi sökte litteratur kring ämnet projektstyrning fann vi ett fåtal tidigare skrivna 
uppsatser där man undersökt kommuner och dess avsaknad av en gemensam 
projektmodell. Detta var något vi fann även gällde Luleå kommun efter att vi läst olika 
revisions- och uppföljningsrapporter gjorde på projekteringen av Kulturens hus. Utifrån 
detta ville vi titta närmare på och öka förståelsen för hur kommuner använder sig av 
styrning i projektarbete. För att få svar på våra funderingar utformade vi två 
forskningsfrågor:    
 

- Hur styrde Luleå kommun större projekt? 
- Vilka styrfaktorer använder sig Luleå kommun av i styrningen av projektet 

Kulturens hus? 
 
För att svara på dessa frågor genomförde vi först en litteraturstudie där vi sökte fram 
böcker och artiklar via Internet och Lucia. Efter att vi läst in oss på ämnet utformade vi 
en semistrukturerad intervjuguide som vi använde oss av vid våra tre intervjuer med 
respondenter från kommunen. Samtliga respondenter var i högsta grad inblandade i 
styrningen av projektet Kulturens hus och intervjuerna skedde på respektive respondents 
arbetsplats. Efter intervjuerna, som spelats in, sammanställde vi varje intervju var för sig 
för att säkerställa att vi hade samma uppfattning om svaren. 
 
Teorin i uppsatsen är koncentrerad till huvudparametrarna tid, kostnad och kvalitet. 
Dessa tre parametrar samspelar med varandra och kan därför inte brytas ut helt och 
hållet, dock kan olika vikt läggas på en eller flera av dem. 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att kommunen styr projekt genom ett nära 
samarbete mellan de inblandade parterna utan större politisk inverkan. Tack vare ett stort 
kunnande hos projekterare och medarbetare flyter arbetet smidigt och kommunikationen 
är god då kunskapen finns nära tillhands. De jobbar mot på förhand fastslagna tid och 
kostnadsmål vilket ger en tydlig bild av vad som måste göras. Genom detta kan de också 
tidigt i projektet koppla grepp om det för att undvika att tappa eller hamna efter i det 
som ska göras. 
 
Vi fann i undersökningen att Luleå kommun använder sig av de tre parametrarna precis 
som teorin säger. Dock läggs inte lika stor vikt vid alla tre utan de viktigaste för Luleå 
Kommun är framför allt kostnaden och tiden. Kvaliteten är en faktor som till stor del 
säkras genom ett noggrant urval av entreprenörer. 
 
 
 
 



Abstract 
 
The idea for this essay came through discussion with a project developer who works 
within tekniska förvaltningen in Luleå. We have discussed the topic of big construction 
projects that have been successfully executed in the municipality of Luleå and we came to 
a conclusion that project Kulturens hus wasn’t only the latest project but even the biggest 
in the last decades.  
When we were doing our preliminary literature research on the subject project 
management we came upon interesting essays that had a conclusion that municipal 
projects most often lacked standard project modules. Furthermore we noticed that Luleå 
municipality lacked the same project modules and with help of different reports that were 
available for us we found out that project Kulturens hus also lacked a standard project 
module. From this interesting facts we have had decided to look into this phenomenon 
and increase over knowledge in municipal project modules. To be able to get the answer 
on our thoughts we came up with two questions that we would base over research on. 

 
 How did Luleå municipality steer big projects? 
 Which controlling factors did Luleå municipality use in order to steer the project 

Kulturens hus? 
 
In order to get an answer to over questions we initiated the literature research with the 
help of Internet and Lucia (internal system for finding articles at Luleå University of 
technology). After that we had studied the facts we made a semi structured interview 
guide that we used in order to conduct 3 interviews with municipal officials. Interviewed 
chefs had high positions within the municipality of Luleå and were leading or helping out 
the project of Kulturens hus. The interviews were conducted at the respondent’s work 
place. After the interviews, which were recorded (afterwards destroyed in order to respect 
the privacy of respondents) we went through the interview recordings and notes and 
asked over respondents if we understood everything in the right way, so that no 
misunderstandings would happen. 
 
The theoretical part of the essay is mostly concentrated on 3 key components of project 
management, time, cost and quality. Other words such as project, project management, 
communication and risk control are also mentioned. During our study we came upon a 
conclusion that the municipality of Luleå controlled the project with the help of close 
working relationship between the involved parts and good communication without 
political interference. Thanks to the high grade of experience the project went on well 
without any major problems. The leaders of the project had a cost and time budget which 
had to be followed and this made it easier to discover higher expenses than expected in 
the beginning and in that way to find an more economical resolution.  
 
After the research was done we founded that Luleå municipality was using the 3 
parameters that were mentioned in theory. But on the other hand Luleå municipality had 
to focus more on cost then the other parameters. The quality factor was not an issue since 
the contractors were highly recommended and have shown in the past good results.  
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1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att börja med att redogöra för bakgrunden till det problemområde vi valt att 
studera. Vi kommer vidare att föra en problemdiskussion som sedan kommer att utmynna i ett syfte och 
forskningsfrågor. 
 

1.1 Problembakgrund  
 
Projekt är en arbetsform som numera är vanligt förekommande, men det har existerat 
sedan en längre tid. Begreppet projekt etablerades under 1950-talet och har på senare tid 
kommit att bli en väsentlig del i arbetet hos förvaltningar, industrin och även inom den 
dagliga debatten. (Macheridis 2005) Projekt har fått ett starkt fäste och används ofta både 
som organisation och som arbetsform (ibid). 
 
Ordet projekt härstammar från det latinska ordet Projicere och betyder ”kasta fram” 
(Nordberg 2002, s 12). Genom att ”kasta fram” förslag till förbättringar och förändringar 
uppnås en positiv laddning i ordets innebörd och det ger en potentiell förväntan på 
utveckling. Detta på grund av att projekt ofta har sitt ursprung i icke tillfredställda behov 
och/eller en önskan om förnyelse. (ibid)  
 
Svensson och von Otter (2002, s 16) instämmer i påståendet att projekt inte är något nytt 
fenomen. Det har traditionellt använts för att arbeta med avgränsade och tidsbestämda 
utvecklingsprojekt, till exempel uppdrag i samband med byggnationer eller 
anläggningsarbeten. Även Söderlund (2005, s 34) instämmer i påståendet om projekt som 
ett gammalt fenomen, men menar att många ser på det ökade intresset för projekt och 
projektledning som en modefluga, något som är påhittat av konsulter och som kommer 
att vara snabbt övergående. Söderlund påpekar dock att även om arbetsformen inte är ny, 
innebär en förändring till att arbeta i projekt en omorganisering av arbetssätt. 
Organisationer måste ta hänsyn till att projekt är vanligt förekommande idag och inte 
längre ett undantag. (ibid) 
 
Enligt Söderlund (2005, s 58) finns det flera olika typer av projekt. Några typer är 
exempelvis anläggningsprojekt, systemutvecklingsprojekt, forskningsprojekt och 
affärsprojekt. Affärsprojekt utförs i normalfallet på uppdrag av externa kunder och 
föregås normalt sett av ett upphandlingsförfarande som anses grundläggande för 
projektets framgång (Söderlund 2005, s 59). Denna typ av projekt kallas även för 
kundprojekt eller kommersiella projekt och är vanliga inom exempelvis byggnads- och 
anläggningsindustrin (ibid). 
 
Under de sista tre decennierna har det funnits ett behov av ett stort byggprojekt i Luleå i 
form av en attraktiv och modern plats där kulturen, företag och samhället kan korsa sina 
vägar. Byggprojektet har varit ett känslomässigt ämne hos många medborgare som flitigt 
debatterats i dagspressen och som under tre decennier har splittrat de styrande i Luleå 
och stadens invånare. Borgerliga politiker och musikintresserade luleåbor ansåg vikten av 
ett sådant kulturprojekt i Luleå, medan socialdemokratiska politiker prioriterade de mer 
klassiska frågorna som skola, vård och omsorg. En viktig faktor i beslutsprocessen var det 
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faktum att den fysiska miljön kunde spela en viktig roll i ungdomarnas förmåga att lära 
sig studera (Svenska Kommunförbundet, 2003). 
Kommunfullmäktige i Luleå kommun tog under år 2003 beslutet att Kulturens hus skulle 
byggas under år 2005 och 2006 med invigning i januari 2007. Kulturens hus är cirka 
14 000 kvm stort och rymmer stadsbibliotek, konsthall, en stor och en liten konsertsal, 
multifunktionella foajéer i tre plan, Norrbottensmusiken, café och restaurang samt 
parkeringshus på cirka 6000 kvm för 180 stycken bilar. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Luleå kommuns egna revisorer har tidigare vid två tillfällen utvärderat projekteringen av 
större byggprojekt. I deras granskning ”Intern kontroll i stora projekt år 2000” visade den 
på ett behov av att förbättra utformningen, styrningen och uppföljningen av stora projekt. 
 
Enligt en uppföljningsrapport på projektet Kulturens hus gjord av revisionsbyrån KPMG i 
Luleå 2006-06-16 på beställning av Luleå kommuns revisorer fann de att en enhetlig 
projektmodell för styrandet av de olika parternas handlande i samband med byggandet 
saknades. De fann däremot att tekniska förvaltningen hade delmodeller för projektering 
och utförande men att projektledningen inte praktiskt haft tillgång till detta material 
 
I vårt sökande efter litteratur till denna uppsats har vi kommit över ett fåtal tidigare 
skrivna uppsatser där kommuner undersökts och dess avsaknad av en gemensam 
projektmodell. Vidare har vi konstaterat att det finns en begränsad tillgång till litteratur 
när det gäller kommunal styrning och ledning vid olika projekt. Utifrån detta vill vi ta 
reda på och öka förståelsen för hur kommuner använder sig av styrning i ett 
projektarbete.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Baserat på ovanstående är syftet med denna uppsats att förstå och redogöra för hur 
projektstyrning sker på kommunal nivå i större byggprojekt. Studieobjektet för denna 
uppsats är Kulturens hus i Luleå och byggnationen av detta. Fokus kommer att ligga 

på hur projektet har styrts. 
 
Utifrån detta syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor: 
 
FF 1: Hur styrde Luleå kommun större projekt? 
 
FF 2: Vilka styrfaktorer använder sig Luleå kommun av i styrningen av projektet 
Kulturens hus? 
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2. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder som har använts samt tillvägagångssättet som legat 
till grund för insamling av data. Avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet respektive reliabilitet samt 
övriga metodproblem. 

 

2.1 Bakgrund till ämnesval 
 
Valet att skriva ett arbete om projekt och styrningen av dessa uppkom genom samtal 
tillsammans med vår handledare och med en projektutvecklare på tekniska förvaltningen 
i Luleå kommun. Då vi tidigt kom i kontakt med kommunen och tekniska förvaltningen 
kändes det som ett bra val att skriva om ett kommunalt projekt.  
Dessutom hittade vi relativt lite skrivet om styrning av projekt i kommuner vilket ökade 
vårt intresse att undersöka ämnet närmare.  
 
Med Kulturens hus nyligen avslutat och som ett av det större byggprojekt genomförda i 
kommunen på senare tid fann vi det lämpligt att utifrån detta projekt redogöra för och 
öka förståelsen för hur projektet styrdes från den kommunala sidan. 
 

2.2 Undersökningsansats och forskningsmetod 
 
Thurén (2004, s 19 ff) skriver att det finns två olika sätt att dra slutsatser på, dessa är 
induktion samt deduktion. Det induktiva sättet bygger enligt Thurén på empiri och 
innebär att man drar allmänna slutsatser utifrån empirisk fakta medan det deduktiva 
bygger på logik och innebär att det dras logiska slutsatser som testas på verkligheten. En 
nackdel med det induktiva sättet är att det dock aldrig kan vara hundraprocentigt säker 
med en induktiv slutledning. Detta eftersom den bygger på empiri skapad i en speciell 
situation vilket gör den svår att generalisera. (ibid) 
 
Vi använde oss i vårt arbete av en deduktiv metod då vi har utgått från befintliga teorier 
inom områdena projektstyrning och projektledning och sedan testat dessa mot praktiken. 
 
Kvalitativa metoder kopplas ofta till processutvärdering och koncentrerar sig oftast på ett 
fenomen eller undersökningsobjekt medan kvantitativa metoder kan kopplas till 
resultatevaluering och jämförandet av flera olika fenomen (Repstad 1987, s 131). Den 
huvudsakliga skillnaden mellan dessa två metoder är användandet av siffror och ord. Det 
kvalitativa kopplas oftast samman med det observerade som sedan omvandlas till ord, 
medan det kvantitativa kopplas samman med numeriska data som siffror. (Denscombe 
2000, s 204) 
 
Vid vår undersökning av projektstyrningen vid Kulturens hus har vi använt oss av en 
kvalitativ metod med hjälp av intervjuer. Valet av en kvalitativ metod grundade sig på att 
vi ville få en större förståelse för hur Luleå kommun styr projekt och detta är enligt 
Denscombe hänförligt till en kvalitativ forskningsmetod.  
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2.3 Forskningsstrategi 
 
Fallstudier är enligt Denscombe (2000, s 43ff) en forskningsstrategi som fokuserar på ett 
begränsat antal enheter eller ett undersökningsobjekt vilket undersöks djupare. 
Fallstudier är motsatsen till masstudier som exempelvis survey-undersökningar eftersom 
den gör det möjligt att få en förståelse för det väsentliga vilket det inte är vid täckandet av 
ett stort antal enheter. Vidare poängterar Denscombe (2000, s 53, 103) vikten av att 
använda olika metoder för att fånga in det väsentliga samt att använda flera olika 
informationskällor med målet att öka validiteten.  
 
Vi valde att använda oss av strategin fallstudie i vår undersökning då vi ville ha en djupare 
förståelse för hur projektstyrningen sker på kommunal nivå. Då vi ville undersöka och 
skapa en förståelse för hur projekt styrs och organiseras på kommunal nivå i ett större 
byggprojekt valde vi att utföra vår studie på Luleå Kommun.  Med ett relativt nyligt 
avslutat större byggprojekt i form av Kulturens hus färskt i minnet ansåg vi det vara ett 
lämpligt tillfälle för oss att utföra vår studie på detta projekt. Projektstyrningen av 
Kulturens hus var vårt studieobjekt.  
 

2.4 Litteraturstudie 
 
För litteratursökningen till arbetet använde vi oss av skriftliga källor vilka vi har erhållit 
via olika informationskanaler. Denscombe (2000, s 190) poängterar att framtagandet av 
skriftliga källor inte utesluter Internet. Han poängterar att en noggrann utvärdering av 
materialet måste göras, då allt material på Internet inte är kontrollerat och godkänt. 
 
Kunskapen om de olika teorierna har vi erhållit genom analysering av vetenskapliga 
artiklar vilka vi har hittat genom att söka i olika databaser där bland annat Ebsco och 
Emerald har varit de mest använda. Den litteratur vi använt oss av i tryckt format har vi 
sökt genom Lucia som är sökmotor för Luleå tekniska universitetsbibliotek.  
 
Sökorden vi använde oss av var huvudsakligen projektledning, projektstyrning, kommunal 
verksamhet, offentlig verksamhet och kommunala byggprojekt. Dessa sökord har också använts 
på dess engelska översättning och kombinerades på olika sätt med varandra och även 
tillsammans med andra sökord.  
 

2.5 Empiriinsamling 
 
För insamlingen av empiri till vår studie var intervjuer vår primära datainsamlingsmetod. 
Denscombe (2000, s 132) menar att intervjuer med fördel kan användas då forskaren vill 
få fram information baserad på erfarenheter och känslor samt när forskaren vill få fram 
speciellt värdefull information som kräver kontakt med nyckelpersoner som kan 
tillhandahålla denna.  
 
I undersökningen använde vi oss av personliga intervjuer, som innebär ett möte mellan 
en forskare och en informant (op cit, s 136).  Den personliga intervjun är enligt 
Denscombe lätt att arrangera samt lätt att kontrollera. Vidare använde vi oss av 
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semistrukturerade intervjuer där frågeställningarna var uppställda i punktform. Frågorna 
konstruerades så att de tillät flexibla, öppna svar där den intervjuade fick möjlighet att 
utveckla sina idéer och synpunkter. Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades med 
utgångspunkt i de teorier vi presenterat i nästa kapitel, kapitel 3, eftersom en deduktiv 
ansats valdes för denna uppsats. 
 
I första skedet tog vi kontakt med tekniska förvaltningen i Luleå kommunen och fick 
igenom dem vidare hänvisningar till personer med god inblick i projekteringen och 
byggandet av Kulturens hus.  
 
Vi genomförde totalt tre stycken intervjuer med personer hos kommunen mellan den 13: 
e och 15:e maj 2008. Dessa var Alf Karlsson som var projektledaren för byggnationen av 
Kulturens hus, tekniska förvaltningens ombudsman tillika chef Roland Eriksson samt 
kulturförvaltningschefen Åke Broström. De två sistnämnda ingick i styrgruppen för 
projektet. Varje intervju genomfördes på respektive persons kontor och tog mellan 40 till 
60 minuter. 
 
Intervjuerna med tekniska förvaltningens chef Eriksson och kulturförvaltningschefen 
Broström spelades in med deras medgivande för att vi vid senare tillfälle skulle kunna gå 
tillbaka och kontrollera oklarheter. Karlsson ville inte medverka på en inspelad intervju så 
vi fick därmed föra noggranna anteckningar under intervjuns gång. Förutom att 
intervjuerna med Eriksson och Broström spelades in fördes också anteckningar. 
 

2.6 Metodproblem 
 
Validitet är den teoretiska basen en undersökning baseras på (Svenning 2003, s 65). 
Thurén (2004, s 22) skriver att i en undersökning där man verkligen undersökt det som 
skulle undersökas och inget annat, har hög validitet (giltighet). Med andra ord att man 
har mätt och/eller undersökt det som ämnades undersökas. 
  
Vi var mycket noggranna vid konstruktionen av intervjuguiden och försökte ta till oss så 
mycket vi bara kunde av de åsikter och kritik som framfördes vid granskningarna.  
Varje intervju sammanställdes var för sig av båda författarna och renskrevs direkt efter att 
den slutförts. Dessutom diskuterade vi varje svar tillsammans för att försäkra oss om att vi 
hade samma uppfattning om innebörden av svaret. Detta betyder att båda författarna 
kommer att tolka svaren och gå igenom slutsatserna, vilket ytterligare antogs öka 
validiteten. 
 
Med reliabilitet menas att två undersökningar med samma syfte och 
undersökningsmetoder ska ge samma resultat om de är korrekt utförda (Svenning 2003, s 
67 ff; Thurén 2004, s 22). För att öka reliabiliteten spelade vi in intervjuerna med 
respondenternas samtycke. Detta dels för att minimera den risk att felaktigt återge citat 
och för att kunna koncentrera oss mer på deras svar än att föra anteckningar. Vi var också 
båda närvarande vid intervju tillfällena. Vi strävade efter att inte påverka respondenten i 
dess svar under intervjun men då vi båda har bristfälliga erfarenheter av personliga 
intervjuer kan detta inte helt uteslutas vilket kan påverka reliabiliteten.  
 
Andra metodproblem var att det finns en stor mängd litteratur kring ämnet 
projektarbete. Denna litteratur är i stor utsträckning väldigt allmän och dessutom är de 
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flesta böcker av karaktären enklare handböcker som enbart behandlar styrning kortfattat 
och väldigt ytligt. De vetenskapliga skrifterna kring ämnet är mycket få. Vi har således valt 
att hålla oss till största del böcker där de går in mer på djupet.  
 
Ytterligare ett problem att ta ställning till var att inte en av intervjuerna spelades in då 
respondenten önskade detta. Således krävdes det noggranna anteckningar under 
intervjun men risken att vi missade något är en faktor att ta i beaktning.  
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3. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer teorierna omkring projektledning och styrning att behandlas. Vi inleder kapitlet kort 
med definitioner av projekt och går sedan vidare med att beskriva projektets huvudparametrar. Vidare tar vi 
upp risk och kommunikation i projekt samt nämner kort om projekt i offentlig sektor och projektledarens roll. 
 

3.1 Projekt 
 
Projekt är idag så pass vanliga företeelser i vårt samhälle att vi sällan reflekterar över dem. 
Det är en vanlig arbetsform inom många branscher och även inom förvaltningar. 
 
”Ett projekt är avgränsat i tiden, har ett bestämt mål och är unikt. Det engagerar vanligen flera 
människor med klart definierade arbetsuppgifter och ansvar.”(Holmgren & Naessen 1998, s 10) 
 
Nordberg (2002, s 13) har en annan definition på ett projekt: 
”En väl planerad handlings- och framtidsinriktad verksamhet, med ett specifikt syfte inom ett 
avgränsat område, som utförs under en begränsad tid av en tillfällig organisation, med särskilda 
ekonomiska medel och andra erforderliga resurser.” 
 
Olika definitioner kan skilja sig åt beträffande vilken eller vilka egenskaper som betonas. 
Författare kan behandla definitionerna annorlunda, beroende på om de uppfattar 
egenskaperna som nödvändiga och/eller som tillräckliga villkor. (Engwall 1999, s 44) 
Något som de flesta definitionerna av projekt dock har gemensamt är att ett projekt är en 
tidsbegränsad engångsuppgift det vill säga att det har en början och ett slut och att 
projektet ska leda fram till ett bestämt resultat med olika typer av resurser. Mer specifikt 
brukar projektdefinitioner ta upp tre gemensamma beståndsdelar. Dessa är tid, kostnad 
och kvalitet/funktion, även kallat projektets huvudparametrar, och kan pedagogiskt 
illustreras med hjälp av en liksidig triangel.  

 
Figur 3.1. Projektets tre dimensioner 

 
Många författare som Engwall och Nordberg med flera menar att kombinationen ”bästa 
funktion, på kortast tid, till lägsta kostnad” är en omöjlighet eftersom de tre parametrarna 
är inbördes beroende av varandra. Detta innebär att varje projekt måste göra en 
kompromiss mellan dessa parametrar i sin målformulering. Att exempelvis korta ned 
projekttiden kräver att projektet tillförs mer resurser, vilket ökar kostnadsbudgeten, 
och/eller samtidigt sänker kvalitetsambitionerna.  

Tid 

Kostnad Kvalitet/Funktion 
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3.2 Projektstyrning – Tid som styrvariabel 
 
Tid i projekt handlar om planering, uppföljning och styrning. Aktivitetslistor kan 
användas som grund för tidsplaner medan gantt-schema och nätplaner är exempel på 
vanliga typer av tidsplaner som förekommer. 

Tidplanering 

Tidplaneringen anses vara den viktigaste av de tre styrvariablerna (tid, kostnad och 
kvalitet/funktion) och ligger till grund för projektets övriga huvudplaner (Ögård & 
Gallstad 1999, s 138). Enligt Söderlund (2005, s 54) är en på förhand fastslagen tidsram 
och tidpunkt för projektets färdigställande att anses som fördelaktigt ur flera olika 
perspektiv. Det underlättar inte bara utvärdering och bedömning av projektet löpande 
under arbetets gång, utan möjliggör även för deltagarna i projektet att enklare kunna 
prioritera och avgränsa sitt deltagande (ibid). 
  
Tidsplanen innehåller alla de aktiviteter som skall genomföras i projektet för att slutligen 
nå projektets mål. Om en väl utarbetad tidplan görs kan den skapa en gemenskapskänsla 
bland deltagarna i projektet och öka motivationen och engagemanget för projektet. 
Tidplaneringen är således projektets viktigaste och mest kraftfulla verktyg som även 
underlättar för projektledare med flera att hitta avvikelser. (Ögård & Gallstad 1999, s 
143) För att kunna se dessa avvikelser vid en uppföljningsplanering måste först en analys 
av vilka ”bör-värden” (mål) som finns göras, det vill säga exempelvis vart projektet bör vara 
vid en given tidpunkt. Dessa värden jämförs sedan med insamlad information angående 
nuläget, så kallade ”är-värden”. (op cit s, 136) För att enklare kunna se dessa värden bör 
det redan i projektplaneringen ha gjorts en uppdelning av projektet i mindre delprojekt 
som sedan vidare delas upp i mindre delarbeten och aktiviteter. Detta för att lättare 
kunna styra och följa upp de olika delarna, med förutsättningen att delarna försökts göras 
så inbördes oberoende av varandra som möjligt. (Engwall 1999, s 53) 
 
Work Breakdown Structure (WBS) är en metod utvecklad av amerikanska försvarets 
upphandlingsorganisation för hur struktureringen ska gå till och som idag nästintill har 
blivit standard (Engwall 1999, s 54). En bra utformad WBS ligger till grund för ett bra 
projekt och är standard inom till exempel försvarsindustri, byggprojekt och andra 
områden av större aktörer (Rose 2006). Metodiken med WBS används för att identifiera 
vad som skall göras, vem som är ansvarig för respektive moment samt hur de olika 
arbetsmomenten är relaterade till slutprodukten och varandra. Metoden innebär en strikt 
hierarkisk nedbrytning av projektmålet till delmål, där varje nivå innebär ytterligare en 
precisering av vad som skall utföras. Slutresultatet blir en hierarki av övergripande mål, 
delmål och arbetsuppgifter som, om den är systematisk och riktigt gjord, fullständigt 
definierar hela projektet. (Engwall 1999, s 54)  

Gantt-schema och nätplaner 

 
De mest välkända metoderna för projektplanering är det så kallade Gantt-schemat samt 
nätverksteknikerna PERT (Program Evaluation and Review Tehnique) och CPM (Critical 
Path Method). Gantt-schemat utvecklades av Henry L. Gantt och kom under 1920-talets 
mitt att bli väl etablerat som en generell produktionsplanerings metod och användes för 
att hantera projekt (Wilson, 2003). Gantt-schemat är en metod för att grafiskt placera in 
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aktiviteterna i projektet och tiden och visa på dess startpunkt, stopptider samt längd på 
aktiviteterna. (Corder & Ruby, 1993) Metoderna CPM och PERT utvecklades på senare 
tid, närmare bestämt runt 1950-talet. Trots dess olika utgångspunkter är de väldigt lika 
varandra och uppfattas vanligtvis idag som en och samma metod. (Engwall 1999, s 58) 
Dessa metoder skiljer sig från Gantt-schemat genom att tydligt visa på 
efterträdare/föregångare relationer. Dessa metoder har också fördelen att de kan 
identifiera de aktiviteter som, om de inte blir klara enligt schemat, skulle kunna orsaka en 
försening av projektet. Start och stopptider visas vanligtvis relativt till en generell 
startpunkt för projektet, istället för att se till varje aktivitets specifika start och stopptid. 
(Corder & Ruby, 1993) Metoderna bygger dessutom på en laboration mellan variablerna 
tid och kostnad samtidigt som funktion för slutresultatet hålls konstant (Engwall 1999, s 
60). 
 
Nätverk är ett uttryck som är centralt för dessa två metoder och de beskrivs som ”en 
grafisk framställning som visar ordningsföljden och samband mellan de delarbeten som 
krävs för att fullborda ett projekt.” Nätverket består av aktivteter, de delarbeten som 
använder tid och resurser, tillfälliga händelser, som anger början och slutet på en aktivitet 
och blindaktiviteter som anger de beroendeförhållande som råder mellan aktiviteterna 
och händelserna i nätverket. Vid nätverksplanering gäller det först och främst att 
identifiera samband, bestämma ordningsföljden och uppskatta tidsåtgången för de olika 
aktiviteterna. Efter nätverket (även kallat nätplan) är upprättat gäller de att kartlägga 
projektets så kallade kritiska linje. Det är den sekvens av aktiviteter som tar längst tid i 
anspråk i projektet och är således de aktiviteter som bestämmer projektets totala 
genomförandetid. (Engwall 1999, s 58) Den kritiska linjen är en serie aktiviteter som 
tillsammans bestämmer projektets tidigaste färdigpunkt (Tonnquist 2006, s 126). Om 
exempelvis ett hus ska byggas måste grunden vara färdig innan väggarna kan resas, och 
innan taket kan läggas måste väggarna vara färdiga. Linjens varaktighet är alltså summan 
av de kritiska aktiviteternas varaktighet. Den kritiska linjen är en viktig del av projektet 
eftersom den bestämmer projektets totala längd. Om en aktivitet längs den kritiska linjen 
blir försenad med två veckor resulterar det i att hela projektet fördröjs med två veckor. 
Således är det mycket viktigt att ha bra uppsikt över dessa aktiviteter. (Marttala & 
Karlsson 1999, s 59) 

3.3 Projektstyrning – Kostnad som styrvariabel  
 
Projektets budget är en av projektets tre huvudplaner och är ett kraftfullt styrinstrument 
som utgör grunden för projektets egen kostnadsuppföljning (Ögård & Gallstad 1999, s 
145). Vid kostnadsstyrda projekt handlar det alltså till stor del om att kontrollera 
kostnadsbudgeten (Söderlund 2005, s 56). Det är således kostnadsvariabeln som är den 
dominerande faktorn.  
 
Den budget projektet förfogar över är begränsad och vanligtvis satt i förväg. Detta 
möjliggör exempelvis för den ansvariga enheten och/eller beställaren (projektets 
huvudman) att enklare kunna utvärdera projektets resultat och se hur mycket resurser 
som spenderats på det specifika projektet. (Söderlund 2005, s 54) En projektbudget 
omfattar kostnaderna för samtliga åtgärder och aktiviteter som ingår i projektuppgiften 
oavsett när de infaller i tiden och vilken avdelning som orsakat den. Budgeten kan således 
sträcka sig över flera budgetperioder och räkenskapsår utan att omförhandlas. (Engwall 
1999, s 61) 
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Vid styrning av kostnader i ett projekt gäller det att först omformulera projektets antagna 
förkalkyl till en projektbudget. Detta på grund av problemet med att resursförbrukningen 
kraftigt varierar mellan projektets olika faser. En effektiv projektbudget erhålls följaktligen 
genom att strukturera projektets förkalkyl enligt samma projektstruktur (Work 
Breakdown Structure) som tidsplanen. Detta innebär att varje delarbete i projektet 
budgeteras och får ett eget kontonummer i kontoplanen och genom att se på delarbetenas 
placering i tidplanen erhålls en tydlig bild av hur projektets kostnader är fördelade över 
projekttiden. Detta möjliggör också för att en registrering och uppföljning av kostnaderna 
för varje fullbordat delarbete underlättas. Ett problem som kan uppstå när budget och 
tidplan skall stämmas av är att värdera hur stor del av varje budgeterat delarbete som 
verkligen är utfört. En aktivitet som är försenad och inte har förbrukat sina budgeterade 
resurser riskerar att i den ekonomiska redovisningen uppfattas som att det totala projektet 
sker effektvare än planerat. Orsaker till att de rapporterade kostnaderna vid en given 
tidpunkt understiger de budgeterade kan vara att: Arbetet utförs billigare än planerat, att 
registreringen och rapportering av nedlagda kostnader är för långsam eller att projektet 
ligger efter tidplanen och således inte förbrukat sina budgeterade resurser. För att hantera 
dessa problem har olika metoder utvecklats som till exempel Earned Value Technique 
(EVT). (Engwall 1999, s 61; Ögård & Gallstad 1999, s 148)  

Earned Value Technique (EVT) 

Earned value management är en modell som har utvecklats av amerikanska myndigheter 
(US Air Force) i mitten av 1960 talet med syftet att ge en mer rättvisande bild av slutliga 
kostnader (Fleming & Koppelman 2000, s 25 ff). Den största skillnaden jämfört med 
andra modeller är att denna modell kan med hjälp av statistisk sannolikhet, beräkna i 
tidiga faser av projektet vad projektet kommer att kosta och om det kommer att vara i tid 
och detta är möjligt eftersom denna modell har ett diagram vilken är grunden för 
modellen (Anbari 2003). 
 
Anbari (2003) skiljer mellan fyra olika komponenter inom Earned Value Management 
som används för utvärdering av projektets framsteg. Dessa är; Planned Value, Budget at 
completion, Actual cost och Earned value. Med hjälp av dessa fyra komponenter kan 
projektledare räkna fram olika procentenheter. Dessa statistiska procentenheter används 
vidare för beräkning av projektets kostnad och tidplanering samt andra variabler som 
behövs. (ibid) 
 
Modellen har blivit populär för att den kan reducera kostnader, ge ett mer exakt datum 
när projektets olika faser kommer att vara färdiga samt öka tekniska prestationer och 
underlätta benchmarking. (Anbari 2003) En annan indirekt nytta med EVM är för att 
den ska tillämpas på bästa sättet behövs det ordning i alla dokument från början samt att 
det är klart för ledningen vad syftet är med projektet och vem är ansvarig för vilka 
uppgifter (Antvik 2000, s 33ff). EVM nämns i Sverige först i slutet på 1970-talet, främst i 
litteraturen men fick ett genomslag med hjälp av JAS projektet i slutet på 1980-talet 
(Antvik 2000, s 47ff). Genomslaget i Svensk industri och de första utbildningarna i 
Earned value kom år 1992/1993 (ibid). 
 

3.4 Projektstyrning – Kvalitet/funktion som styrvariabel 
 
Slutresultatet av projektet, det vill säga vad som ska uppnås, är relativt tydligt i ett 
projektarbete och det framhålls ofta som något positivt. Projektmedarbetare behöver inte 
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bry sig om allt utan prioriterar de aktiviteter som leder fram till målet. Detta har en 
komplexitetsreducerande effekt då många individer föredrar tydliga mål och därför 
uppskattar arbete i projektform. (Söderlund 2005, s 54) 
 
Kvalitetsstyrning av projekt består av kvalitetsplanering, kvalitetssäkring och 
kvalitetsuppföljning. Det handlar primärt om att få kontroll på kvaliteten och resultatet 
av det konkreta arbetet. Viktiga aspekter i styrningen utgörs av olika bedömningar av 
projektets framåtskridande i termer av slutproduktens kvalitet och mycket av kontrollen 
sköts av de personer som är direkt involverade. (op cit, s 56; Tonnquist 2006, s 152)  
 
Kvalitetsbegreppet bestäms av kunden och den upplevda kvaliteten skall minst motsvara 
kundens, det vill säga projektbeställarens, förväntningar. Det är alltså intressenterna och 
framför allt slutanvändarna som avgör om projektet är att anse som lyckat eller inte. 
(Tonnquist 2006, s 152) Kundkraven skall finnas definierade redan i projektets 
beställning och utgörs av beskrivningar eller specifikationer som klargör avsedd produkt 
och/eller funktion. Kraven skall dessutom vara mätbara och det skall klart framgå hur 
denna mätning skall ske. (Ögård & Gallstad 1999, s 153) 
 
Den totala kvaliteten (TQ) betyder att det inte skall finns några fel i de produkter som 
levereras eller tjänster som erbjuds. Målet är att göra en så liten variation som möjligt i 
projektprocessen utifrån det beställaren önskar. Detta uppnås genom en 
förändringsprocess som syftar till att göra rätt från början samt verka för ständiga 
förbättringar. (Ögård & Gallstad 1999, s 153) 
 
Projektledare har ansvar för två dimensioner av kvalitet. Dessa är produktkvalitet som 
skall överensstämma med kunden (projektbeställarens) krav och processkvalitet som är 
hela organisationens krav. För att uppnå den avsedda projektkvaliteten gäller det att skapa 
några grundläggande förutsättningar. Först och främst gäller det att göra rätt från början 
genom att sätta upp kvalitetsplaner där projektledaren utgår från de specifikationer och 
krav ställda av beställaren/ägaren. Han/hon måste också ta hänsyn till och styra 
projektets samtliga huvudparametrar och styra dessa mot både produkt och processmål. 
Han/hon måste skapa en maximal förankring av projektets mål och planer hos både 
kunden och medarbetarna och dessutom tillgodose deras behov av 
informationsrapportering. (op cit, s 154) 
 
Därefter måste det löpande ske en uppföljning, styrning och hantering av de förändringar 
som påverkar de parametrar som avgör kvaliteten. Detta kan ske genom att regelbundet 
gå igenom projekt och delprojekt med avseende på tid, kostnad och kvalitet och ha större 
genomgångar med specialister. Det bör också göras tester och prover av olika slag både på 
delar av projektet men även helheten bör ses över. Under projektets gång kan även en 
revidering av projektprocessen vara nödvändig i samråd med interna och/eller externa 
granskare som sedan skall avstämmas och godkännas med kunden och användaren. (ibid) 
 
För att veta vilka mål som ska uppfyllas när kvalitet används som styrvariabel är det viktigt 
att tänka på att ha en tydligt specificerad och detaljerad beställning från första början. 
Denna specifikation är även av stor vikt för de andra två parametrarna (tid, kostnad) 
också då den ligger till grund för planeringen av tidplan och budget. Dessa tre parametrar 
är starkt beroende av varandra och kan således inte brytas ut var för sig. 
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3.5 Riskanalys och riskhantering i projekt 
 
Att hantera risker inom projekt handlar om att identifiera, värdera, formulera en 
åtgärdsplan och bemöta de risker som finns (Tonnquist 2006, s 146). Det finns alltid 
risker i projekt. Dessa kan finnas internt i själva processen, i produkten/tjänsten eller 
externt i omgivningen och bör hanteras på ett systematiskt sätt. (Marttala & Karlsson 
1999, s 112) Med det systematiska angreppssättet klargörs riskerna, beskrivs formellt och 
gör dem lättare att hantera (Mills 2001). Även om inte alla osäkerheter och risker kan 
förebyggas förbättrar systematisk riskhantering chanserna till att projektet blir klart i tid, 
inom budget, till tillfredsställande kvalitet och med hänsyn till säkerhet (ibid). I samband 
med att projektet planeras skall riskhanteringen ske av huvudparametrarna tid, kostnad 
och kvalitet (Ögård & Gallstad 1999, s 157). 

Riskidentifiering 

Genom att göra en riskidentifiering hittar man tänkbara riskhändelser. En riskhändelse 
är en händelse som ensam kan påverka projektet i negativ riktning. (Tonnquist 2006, s 
147) I och med att man vid identifiering av risken också hittar källorna och faktorerna till 
risken tillåts den att ensam kunna brytas ut. (Mills 2001) Att också göra ett övervägande 
av varje influerande faktor till risken underlättas analyseringen av riskerna och 
hanteringen av dessa. (ibid) 
 
Majoriteten av besluten gällande risker i ett projekt bör tas så tidigt som möjligt. Detta för 
att kunna vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och undvika att den potentiella risken 
realiseras, vilken ökar desto längre projektet framskrider. Därför är en realistisk 
bedömning av projektets kostnad och genomförandetid nödvändig så tidigt som möjligt. 
En annan viktig anledning till att tidigt identifiera risker är att fokusera projektledningens 
strategier på kontroll och fördelning av riskerna. (Mills 2001) 

Riskvärdering  

Vid en riskvärdering, även kallad riskbedömning, görs en bedömning av de identifierade 
riskernas storlek och betydelse för utfallet av projektet. Värderingen syftar således till att 
prioritera och lyfta fram de risker som är viktigast att förebygga och som ”lönar sig mest” 
att reagera på. Dock finns inte möjligheten att förebygga och reagera på precis alla de 
identifierade riskerna utan i praktiken måste ett antal risker accepteras. (Jansson & Ljung 
2004, s 147)  
När riskerna och möjligheterna skall bedömas rangordnas de oftast beroende på 
sannolikhet för att inträffa och dess konsekvens för projektet. Detta görs exempelvis efter 
en skala från 1-5. En risk som bedöms ha en hög sannolikhet att inträffa men låg 
konsekvens är kanske inte lika viktig att reagera på som en risk med låg sannolikhet men 
stora konsekvenser. Dock kan den först nämnda vara så pass enkel att lösa att det ändå är 
motiverat att göra något åt den. (op cit, s 149) 
 
Det viktigaste momentet vid riskvärdering är att i projektgruppen diskutera varje enskild 
risk och dess bedömning. Detta skapar en samsyn för projektet och en beredskap i 
gruppen för att senare kunna hantera händelser som inträffar utöver de som är planerat 
för. (ibid) 

Riskåtgärdsplanering 
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Efter att riskerna är identifierade och värderade upprättas en plan för att bemöta dem och 
dess konsekvenser om de skulle trots allt skulle inträffa för att säkerställa projektets 
framgång (Tonnquist 2006, s 151). Det finns några olika strategier att ta till vid 
riskåtgärdsplanering. Dessa är: 

 
– att undvika risker som innebär att ändra projektplanen för att på så sätt eliminera 

risken och/eller skydda projektet från riskens inverkan. Denna åtgärd påverkar stora 
delar av projektets arbete. 

 
– att förflytta risker där man alltså överför risken till en tredje part, exempelvis till ett 

försäkringsbolag.  
 
– att minska risker genom att lindra en identifierad risks inverkan. Detta åstadkoms 

genom att införa åtgärder som minskar riskens sannolikhet och/eller konsekvens.  
 
– att acceptera risken och inte införa några förändringar av projektplanen på grund av en 

identifierad risk. Alla risker kan inte bemötas då dessa i princip finns i oändligt antal. 
 
Gemensamt för alla åtgärder är att de kostar pengar. Därför är de viktigt att införa en 
marginal i budgeten för detta. Att ha en beredskapsreserv är ett sätt att minska 
konsekvenser av kostnads- och/eller tidsplanekriser. (Tonnquist 2006, s 151ff; Jansson & 
Ljung 2004, s 150)  
 

3.6 Projekt inom offentlig sektor 
 
Det som i vardagligbetydelse avses med begreppet offentlig sektor är vanligen staten, 
kommunerna och landstingen. Dess högsta ledning utgörs av demokratiskt folkvalda 
representanter och verksamheten är huvudsakligen finansierad av allmänna medel, det 
vill säga skatter. (Rombach 1991, s 34) 
 
Inom den offentliga sektorn har projekt blivit allt viktigare och framförallt vanligare 
genom de samarbeten som sker inom områden som ekonomi, miljö, bistånd och 
utbildning mellan länderna i OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) under de senaste två decennierna. (Arnaboldi, 2004) Granholm (refererad 
i Heen & Nordemark, 2006) påpekar svårigheten med att förena de politiska kulturerna 
med verksamheters effektivitetskrav eftersom villkoren är så olika. Han menar att inte 
endast en folkvilja finns, utan en rad uppfattningar. Dessutom kan inte en politiker alltid 
bedöma konsekvenserna av olika åtgärder och det kollektiva beslutsfattandet är normalt 
mycket långsammare än marknadslösningar. 
 

3.7 Projektledarens roll 
 
Projektledning innebär organisering, styrning, planering, uppföljning och rapportering av 
projektets alla delar samt motivation av projektgruppen och övriga inblandade för att 
uppnå projektmålen (Antvik & Sjöholm 2005, s 11). Vidare vill Antvik et al poängtera 
vikten av att ledningen ska skapa de rätta förutsättningarna för projektverksamheten för 
vilket de även har ansvar enligt lagar och förordningar (op cit, s 167). Vid vissa projekt 
har ledningen även ansvaret för att hålla kontakt med intressenterna (ibid). Projektledare 
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måste därför vara väl anpassade för uppgiften och fokus läggs även på den sociala sidan av 
ledaren, vilket betyder att projektledare ska kunna bete sig på ett sätt som är passande för 
omgivningen och projekten (Tonnquist 2006, s 218 ff). Med detta menas att 
projektledaren kan agera trovärdigt och läsa av situationer (ibid). För att projektledaren 
ska vara trovärdigt framför beställaren och kolleger är det viktigt att projektledaren inte 
lovar vad han kan inte hålla och att upplysa ledningen och beställaren om det går dåligt 
för projektet (ibid). Man kan vidare konstatera att en framgångsrik ledare borde ha 
följande egenskaper: att han/hon kan utmana processer och söker efter möjligheter, ser 
framåt och visar vägen för sina kolleger, är kreativ och framåtblickande, uppmuntrar och 
ger erkännande, ställer krav och sätter upp regler för alla involverade i projekten, firar 
uppnådda mål, är ärlig och kompetent (Lööw 2003, s 103 ff). 
  
Ledarskapsstilen är en väsentlig del av en projektledare och enligt teori finns det fyra 
typer av ledarskapsstilar: instruerande, säljande, deltagande och delegerande (Tonnquist 
2006, s 222 ff). Olika länder är kända för olika ledarskapsstilar och Sverige är känd för 
det stödjande ledarskapet där många får delta men däremot är vanligtvis svenska chefen 
dåliga på att styra. Svenska chefer söker ofta bekräftelse från andra delar av gruppen. 
Bristerna i förklaringen av uppgifter och ansvaret inom ett projekt är den vanligaste 
orsaken till att ett projekt har problem. (ibid)  
 

3.8 Kommunikation inom projekt 
 
En av de viktigaste processerna i projektarbete är kommunikation. Kommunikation 
kommer från latinska ordet communicare vilket betyder att göra tillsammans. 
Kommunikation handlar därför om att dela kunskap med andra. För att ett projekt ska 
lyckas krävs det att projektledaren är duktig på att kommunicera med kollegor och 
intressenterna. Kommunikation är dubbelriktad och består av en sändare och en 
mottagare. Vidare kan det konstateras att det finns tre viktiga delar i 
kommunikationsprocessen; informationsplan, rapportering och möten.  
Informationsplanen hjälper till att identifiera vår målgrupp och se till att de får rätt 
information vid rätt tid och på rätt sätt. Den ger viktigt information från intressenterna 
till projektet och vice versa.  
 
Rapportering är ett viktigt begrepp som utgår på att rapportera läget till projektledaren, 
och på så sätt kan projektledaren fatta rätt beslut. Vidare kan projektledare göra rapporter 
för intressenter som används vid vidare beslutsfattandet på högsta nivån. Stor del av tiden 
går åt till möten. Mötena kan vara av olika karaktärer som till exempel informationsmöte, 
som har syfte att sprida och inhämta information och beslutsmöte som har syfte att fatta 
beslut. (Tonnquist 2006, s 165 ff)  
 
Det finns tre huvudtyper av kommunikation, nämligen muntligt, skriftligt och visuellt. 
Muntlig kommunikation är snabbast och ger möjligheten att få en direkt respons. 
Fördelen med skriftlig kommunikation är att avsändaren måste strukturera sina tankar 
och skriva ner dem och sedan kan återkomma till dem om behovet uppstår. Visuell 
kommunikation betyder att meddelandet projekteras i bild. Vidare kan man skilja på 
formell och informell kunskapsspridning. Formell kunskapsspridning följer vissa normer 
och regler på ett formellt sätt medan informell kunskapsspridning är mer av spontan 
karaktär. Kunskapsspridningen sker med hjälp av olika medier, vilka kan variera 
beroende på uppgiften. (Macheridis 2001, s 106 ff) 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras empirin. Vi börjar med en presentation av kommunen och tekniska förvaltningen 
som beställare och ägare av projektet. Vi går sedan vidare med att presentera den empiri vi samlat in genom 
intervjuer. 
 

4.1 Luleå Kommun 
 
Luleå kommuns organisation består av bolag, förvaltningar och nämnder. 
Kommunfullmäktige är en av kommunens viktigaste organ och den består av 61 
ledamöter vilka är ansvariga för att ta beslut om olika frågor som påverkar kommunens 
organisation. Kommunstyrelsen har femton ledamöter vilka leder och koordinerar 
kommunens angelägenheter med hjälp av olika tjänstemän inom förvaltningarna. 
Kommunen består av elva förvaltningar. Vi kommer att närmare analysera tekniska 
förvaltningen eftersom den var ansvarig för byggandet av Kulturens hus. 

Tekniska Förvaltningen 

Tekniska förvaltningen är ansvarig för behovet av lokaler, gator, trafiksäkerheten, 
avfallshanteringen och renhållning av olika grönområden. Förvaltningen omsätter 
ungefär en miljard kronor om året och har 520 anställda. Projektutvecklingsavdelningen 
vid tekniska förvaltningen har för närvarande 27 anställda och avdelningschef där är 
Thomas Åberg. Projektutvecklingsavdelning har som ansvar att leda och styra olika 
investeringsprojekt som finns inom tekniska förvaltningen. Avdelningen är vidare 
uppdelad i tre sektioner med specialkompetens inom varje område. Dessa är fastigheter 
(bygg), teknikstöd samt mark och anläggningar. Projektutvecklingsavdelningen har sin 
spetskompetens inom bland annat utredning, geoteknik, projektledning och 
upphandlingar av entreprenörer och konsulter. Avdelningens projektledare är 
involverade i olika projekt från början till slut, det vill säga från utredningar och 
planering till det färdigställda projektet. Detta kräver att det finns kompetens från olika 
kunskapsområden inblandade i denna process så som ekonomi, juridik, teknik och miljö. 
 

4.2 Projektet Kulturens hus 
 
Byggnationen av Kulturens hus är ett av de största och mest komplexa projekt som har 
genomförts i Luleå och närregionen. Projektet Kulturens hus hade en bestämd budget 
från början som uppgick till 290 miljoner för tekniska förvaltningen, som var ansvaring 
för de 3 faserna av byggandet, och 30 miljoner för inredningen som var 
kulturförvaltningens ansvar. Projektet hade även en på förhand fastslagen tight tidsplan 
på 18 månader från start till slut för alla fyra etapper. På en övergripande nivå hade 
projektorganisationen flera olika enheter som hade olika ansvar. Högst upp i 
organisationen (se figur 4.1 på nästa sida) befann sig uppdragsgivare som vid detta projekt 
var kommunstyrelsen. Under dem fanns en styrgrupp med medlemmar med bakgrunder 
inom olika sektorer.  Styrgruppen och referensgruppen samarbetade nära varandra från 
början, för att på så sätt kunna snabbt kunna agera på dem olika behov som uppkom. 
Under styrgruppen fanns en projektkoordinator som hade en viktig uppgift i att 
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kommunicera mellan styrgruppen, kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. 
Ombud för tekniska förvaltningen var Roland Eriksson och ombud för 
kulturförvaltningen var Åke Broström. Vidare kan projektledaren Alf Karlsson nämnas 
som bland annat vid behov kunde få expertråd från referensgruppen där det fanns 
sakkunniga inom geoteknik, akustik, byggledning med flera. Projektledaren Karlsson 
hade även kontakt med besiktningsman Thomas Thulin och hans team av 
besiktningsmän som hade ansvar för olika områden av bygget. Besiktningsmännen hade 
totalt tio olika ansvarsområden med allt från el och kyla till luftbehandling. 

4.3 Styrningen innan projektet 
 
Innan själva byggandet av Kulturens hus började fanns det en del beslut, förarbeten och 
planeringar som var tvungna att göras. Det kan tydligt urskiljas olika faser i denna del av 
projektet. Enligt Eriksson var dessa faser förstudie, fördjupad förstudie, programskede, 
arkitekttävling, fördjupad programskede och anbudsräkning.  
 
Förstudien undersökte intresset och behovet av att bygga ett konserthus eftersom det är 
något som debatterats i många år. Förstudien gjordes av kulturförvaltningen tillsammans 
med ett antal andra aktörer som exempelvis Norrporten. Denna studie utvecklades sedan 
till en fördjupad förstudie genom att koppla ihop de övriga delarna av huset som 
biblioteket, konsthall, restaurang, café, biljettförmedling och informationsförmedling 
med konserthuset. Efter dessa studier fattades sedan det politiska beslutet att börja bygga 
och kommunstyrelsen gav uppdrag om att starta projekteringen. Efter detta drog sig 
politikerna tillbaka och överlät arbetet åt förvaltningarna och dess projekterare. 
 
Det var i samband med detta som styrgruppen bildades och som bestod av Åke Broström 
som var kulturförvaltningschef och ombud tillika styrgruppens ordförande, Roland 
Eriksson som var förvaltningschef på och tillika ombud för tekniska förvaltningen, Lars 
Magnus Eriksson från Stadsbyggnadskontoret, Lars Åhl som var ekonomichef på 
ekonomikontoret hos kommunen, Mikael Wänstedt som var avdelningschef för 
kulturfastigheter bland annat hos tekniska förvaltningen och Willy Sundling som var 
projektchef/koordinator/sekreterare. Under styrgruppen bildades sedan två 

Uppdragsgivare 

Kommunstyrelsen 

Styrgrupp 
Referensgrupp 

Projektkoordinator 

Kulturförvaltning 

(KF) 

Teknisk 

Förvaltning (TF) 

Figur 4.1. Projektorganisationen för Kulturens hus  
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undergrupper i form av tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen. Dessa två 
utformade sedan i sin tur egna organisationer för det arbete de var ansvariga för. 
 
Den arkitekttävlingen som hölls för att utse designen och konstruktionen på byggnaden 
vanns av förslaget från Luleåbaserade Tirsen & Aili Arkitekter med förslaget ”Lady in 
Red”. Deras förslag var enligt juryn det vinnande eftersom det uppfyllde 
tävlingsprogrammets intentioner. Enligt Eriksson var arkitekttävling mycket viktigt för att 
den var direkt kopplad till kostnaderna då valet av byggnadsförslag medförde olika 
byggkostnader. Eriksson är tydligt med att lyfta fram betydelsen av valet av det vinnande 
bidraget med följande uttalande:  
 

”om vissa i juryn hade fått som de hade velat hade kostnaderna för projektet 
 ökat med mellan 50 och 100 miljoner” 

 
Broström ville ha en blandad jury som skulle bestå av arkitekter men även av 
representanter för verksamheten. Annars riskerade projektet att inte bli av den kvaliteten 
och funktionsduglighet som verksamheten behöver. Hade juryn enbart bestått av politiker 
och arkitekter utan ”verksamhetsfolkets” inblandning menar Broström att valet mest 
troligt hade fallit på de bidrag som var mest estetiskt tilltalande utan större eftertanke på 
verksamheten. Därför var verksamhetens inblandning redan tidigt i planeringen mycket 
viktig för projektets utgång. Karlsson håller med Broström i hans uttalande: 
 

”Grunden i sådana här projekt är att verksamheten får vara med och säga sitt.  
Vi ska ju inte komma där och styra och ställa. Det är ju för dem vi bygger huset” 

 
Efter vidare analys i det fördjupade programskedet, där det mest planerades, kom 
anbudsräkningen. Det var i den delen av projektet som de tog emot och räknade på 
anbuden från de olika entreprenörerna som inkom till tekniska förvaltningen. De bästa 
buden fick projektet, och i detta projekt var det tre olika entreprenörer som skulle tas in 
för de delar tekniska förvaltningen hade ansvar för. Den fjärde delen av projektet som 
gällde inredning och utsmyckning av lokalerna stod kulturförvaltningen för och skötte 
således också anbudsräkningen för den delen. 
 
En oro de kände under planeringen av projektet var i värsta fall att anbuden till 
arkitekttävlingen och entreprenadens olika delar skulle utebli eller åtminstone inte 
motsvara de förväntningar eller de mål som fanns med bygget.  
 

4.4 Styrningen under projektet 
 
För första gången i Luleå kommun så hade projektledarna bestämt sig för att använda sig 
av tre entreprenader och detta var enligt Eriksson nödvändigt för att kunna hålla den på 
förhand fastslagna tidsrymden på 18 månader med början på våren. Tiderna hade de 
kommit fram till genom att tidigt i projektet upprätta en strukturplan för projektet som 
sedan översattes till en tidsplan.  
 
”Jag insåg när jag började räkna baklänges, för att se vart vi är i förhållande till besluten, att om vi 

inte delar upp entreprenaden kommer vi förskjuta allt ett år” 
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Under projektets gång var det fyra etapper som hade att göra med färdigställandet av 
fastigheten. Etapp 1,2 och 3 var de delarna som var byggda av tre olika entreprenader som 
tekniska förvaltningen ansvarade för. Etapp 4 tillföll kulturförvaltningen och 
verksamheten att ansvara för.  
 
Både Eriksson och Karlsson betonade hur viktigt det var att hålla sig inom de 
kostnadsramar som var uppställda på förhand av Kommunstyrelsen för projektet.  
Detta eftersom det var ett kommunalt projekt och det var skattebetalarnas pengar som 
användes, men de var överens om att det var viktigt att bygga byggnader som skulle hålla 
över tiden.  
 
Enligt Roland Eriksson:  
 

”Kommuner har absolut inte råd att bygga billigt eftersom man måste ta hänsyn  
till kommande restaureringar och då är det inte något ide´ att spara  
några kronor i början om det kommer att kosta väldigt mycket sedan” 

 
Men de är klart att om det inte finns pengar man kan inte bygga, eller som Eriksson 
uttryckte sig: 

”Har man inte pengar är pengar väldigt viktigt” 
 
Vid de kostnadsberäkningar tekniska förvaltningen gjorde för projektet användes inga 
speciella modeller enligt Eriksson. De beräknade istället kostnaderna men hjälp av en 
egen modell där de jobbade fram budgeten med programytor där de hittade en grov 
koefficient och de hade ett visst antal kostnadsställen där de sedan tog kvadratmeter 
gånger kronor och sammanställde de hela och fick fram totala ytan. 
 

”Det gäller att ha en känsla för komplexiteten, att veta att garageytor  
kostar si och så mycket per kvadratmeter exempelvis.  I grunden  

är de känslan och erfarenheten för vad det kostar som styr” 
 
Enligt de intervjuade var planeringen av tiden en viktig faktor i projektet på grund av 
Luleås klimat samt att förseningar kunde öka kostnader i framtiden. Enligt Eriksson: 

 
”Ett sådant här bygge måste man börja på våren så fort tjälen slutat växa.” 

 
Som Eriksson nämnde innan hade de inte råd att bygga dåligt och detta ville han vidare 
förklara genom att säga:  
 

”Många blandar ihop Volkswagen och Rolls Royce när det gäller standard  
och kvalitet, vi bygger en Volkswagen” 

 
Eftersom de intervjuade på tekniska förvaltningen har en gedigen bakgrund som 
entreprenörer och bland annat jobbat för Skanska så hade de mycket bra förtroende för 
att kvaliteten skulle bli bra. Eriksson förklarad att de har varit mycket noga med att 
endast ta kvalitetscertifierade byggföretag och konsulter och därigenom kunnat överlämna 
en del av kvalitetsaspekterna till dem. Dock fanns det ändå personer från tekniska 
förvaltningen som kontrollanter och konsulter på plats för att kontrollera att allt gick som 
det skulle. Karlsson påpekar vidare att kvalitet och tid stod nära varandra, men även att 
bra projektering var viktigt: 
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”För att man ska få bra kvalitet behöver man ha tid på sig till att bygga och nu gjorde vi ju så att vi 
delade upp det på tre delar kan man säga för att få tid. För att få en bra produkt måste man börja 

med en bra projektering, för att projekteringen ska bli bra måste dem också ha tid på sig” 
 
Eriksson, Karlsson och Broström är överens om att årstiderna var en risk för projektet på 
grund av att det kunde bli försenad om vintern kom för tidigt eller isen stannade för 
länge och man inte kunde börja med grunden i tid. Andra risker som de intervjuade tog 
upp var att arkitekttävlingen inte skulle vara lyckad och med detta menar de att förslagen 
inte skulle vara passande och att entreprenörerna i regionen skulle var upptagna på grund 
av andra stora byggprojekt som pågick samtidigt. Samtliga intervjuade konstaterade att 
projektet gick väldigt smidigt på grund av att kommunikationen mellan de olika 
avdelningarna och inblandade gick felfritt. Detta var mycket tack vara att de inblandade i 
projektet från kommunens sida nästan alla satt under samma tak hos tekniska 
förvaltningen och hade fysiskt när till kontakt. Eriksson påpekar också vikten om att ge 
och ta information vid rätt punkt och med rätt folk med följande kommentar: 
 
”Att driva projekt handlar mycket om att ge och få information. Ge den vid rätt tidpunkt och veta 

vad man ska fråga efter. Det användes tidsplaner för att följa arbetet och se till att information 
lämnades vid rätt tidpunkt och att man vet vad som väntar”. 

 
Förutom bra kommunikation tycker Karlsson att det var viktigt att alla var överens och att 
individerna inte tyckte att de visste bäst.  
 
”Mellan oss och entreprenörerna och även de på kulturförvaltningen så har det varit ett himla bra 

samarbete. De har aldrig varit nått, och det är de som har varit så viktigt, att man kan jobba 
tillsammans i projektet. Vi ska ju inte vara där som några viktigpettrar och peta i allt och styra och 

ställa, utan vi ska ju jobba i ett team tillsammans med entreprenörerna” 
 

För att kontrollera och säkerställa att projektet gick som planerat hölls det varje fredag 
möten där styrgruppen tillsammans med entreprenörer och konsulter stämde av och 
följde upp projektet mot den planering man hade. Där diskuterades framsteg och bakslag 
vilket samtliga intervjuade ansåg var viktigt för projektet. Eriksson anser det mycket 
viktigt att ha möten och uppföljning minst en gång i veckan. Han menar att har man 
möten med längre mellanrum finns risken att ett problem dyker upp strax efter mötet och 
då är avståndet i tiden till nästan möte då ärendet kan diskuteras och åtgärdas för lång. 
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5. Tolkning och Analys  
 
I det här kapitlet analyserar vi den empiriska undersökningen i form av de svar vi fått från intervjuerna och 
kopplar dessa till den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Styrvariablerna tid, kostnad och kvalitet 
 
De viktigaste variablerna i styrning av ett projekt är tid, kostnad och kvalitet och de 
kommer att analyseras i kapitlet utifrån den presenterade empirin i föregående kapitel. 

Kostnad 

För att ett projekt ska lyckas behövs det en bra balans mellan de tre variablerna, kostnad 
tid och kvalitet, något som Karlsson också poängterar. 
 

”Tid kostnad kvalitet är jätteviktigt i ett projekt” 
 
Enligt samtliga intervjuade framhölls kostnaderna som det viktigaste vid detta projekt. 
Detta eftersom det var ett kommunalt projekt med en förutbestämd budget. Den på 
förhand fastslagna budgeten från kommunstyrelsen möjliggjorde för projektledarna att på 
ett enklare sätt kunde se hur projektet gick i förhållande till de resurser de hade till 
förfogande i enlighet med Söderlunds (2005, s 54) teori. Genom att bryta ned 
entreprenaden i etapper fick de också en liknande uppdelning på projektets kostnader 
som förenklade uppföljningen av entreprenaden. Detta medförde också att de fick en 
liknande uppdelning på kostnaderna som på tidsplanen vilket vidare förenklade 
uppföljningen och överrensstämmer med Engwalls (1999, s 61) påståenden om styrning 
på kostnad. 
 
Eriksson och Karlsson menar att anledningen till att kostnaderna kunde hållas inom 
ramarna var mycket på grund av den höga tillgången till kunskap på tekniska 
förvaltningen. En viktig faktor var också att de ansvariga för byggnationen och 
projekteringen av huset hade en bakgrund som entreprenörer i byggbranschen och 
projektledning med många års erfarenhet. Med denna erfarenhet de samlat på sig under 
åren gjorde att de kunde styra på ”magkänsla” många gånger.  
 
För de kostnadsberäkningar som gjordes under projektet användes ingen speciell modell, 
utan de var till största del baserade på rutin och erfarenhet. Detta är något som teorin 
inte behandlar. De styrande i projektet hade dock en typ av modell för uträkningarna 
men den var ingen standard modell utan den var uppbyggd till största del utifrån 
erfarenheter. Erikson påpekade hur oerhört viktigt det är att styra hårt från början och 
hålla sig inom de uppsatta kostnadsramarna. Han menar att om man inte från början tar 
tag i projektet ordentligt riskerar man att exempelvis hamna efter med aktiviteter eller att 
man under projektets gång frångår de från början tagna besluten och projektet riskerar 
spricka.  

Tid 
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Efter kostnaden upplevde respondenterna att tiden och kvaliteten var i det närmaste lika 
viktiga. Precis som kostnaderna hade man också på förhand fastslagit en tidsrymd för 
projektet på 18 månader vilket Söderlund (2005, s 54) anser fördelaktigt eftersom det 
underlättar vid bedömningar av projektets framskridande och även vid planering av 
aktiviteterna i projektet.  
 

”Det har varit en styrka i styrningen att vi jobbat med en tight tidplan. Vi pratar om ett beslut, 
arkitekttävling, fördjupade lokalplanering, projektering och byggtid på 18 månader i fyra etapper” 

 
Detta menar Broström lyckades på grund av att det fanns ett stort engagemang från alla 
parter i projektet och att det var nära till besluten.  
 
Som vi nämnde tidigare delades projektet och entreprenaden upp i etapper för att klara 
den fastslagna tidplanen. Projektledarna började med att göra en nätverksplan där de 
identifierade de aktiviteter och delmål som skulle utföras och dess tids- och resursåtgång. 
Sedan gjordes en strukturering av aktiviteterna utifrån nätverksplanen. Detta tyder på att 
de gjort en strukturering enligt WBS metoden som i stort innebär att projektmålet brutits 
ned i mindre delmål (Engwall 1999, s 54). Genom att bryta ned projektet i mindre delar 
var det lättare för de styrande att följa upp projektets gång. Under de möten som hölls 
varje fredag med styrgruppen och entreprenörerna diskuterades vart i projektet man var, 
de så kallade ”är-värdet”, i förhållande till vart man borde vara, ”bör-värdet”, vid samma 
tidpunkt i enlighet med Ögård och Gallstad (1999, s 143).  
 
De aktiviteter som vid detta projekt utgjorde den kritiska linjen var framför allt 
arkitekttävlingen och anbudsräkningen då man utan dessa klara inte kunde komma 
framåt och påbörja bygget. Ytterligare aktiviteter var självklart de olika byggnadsetapperna 
då man utan en grund inte kunde bygga en stomme, och utan stomme inte kunde göra 
en stommkompletering och så vidare. Dessa aktiviteter var således mycket viktiga för 
projektet och beroende av varandra. Dessa aktiviteter bildade alltså en beroendekedja som 
vid en försening av någon aktivitet skulle innebära en försening av hela projektet enligt 
Marttala & Karlsson (1999, s 59) teori. 

Kvalitet 

Kvaliteten på slutprodukten var mycket viktig för det här projektet eftersom kommunen 
inte hade råd att snåla vid byggnationen som skulle kunna innebära en kortare livslängd 
för byggnaden enligt Eriksson. Detta skulle i sin tur leda till mer frekventa 
underhållsarbeten vilket skulle medföra högre kostnader över tiden.  
 

”Kommuner har absolut inte råd att bygga billigt eftersom man måste ta hänsyn  
till kommande restaureringar och då är det inte något ide´ att spara  
några kronor i början om det kommer att kosta väldigt mycket sedan” 

 
Dock var Eriksson noga med att poängtera att produktkvaliteten på projektet var väldigt 
viktig. Han menar på att de självklart inte kunde bygga med högsta kvalitet men att så hög 
kvalitet som möjligt ändå var målet. Detta är den kvalitet som ska överrensstämma med 
projektbeställarens krav, i detta fall kommunstyrelsen och till viss del även 
kulturförvaltningen då dessa är nyttjarna av huset i enlighet med Ögård & Gallstad 
(1999, s 154). I och med att det var ett projekt beställt av kommunen och även utfört av 
kommunen projekteringsmässigt har dem även haft kravet på processkvaliteten integrerat. 
Detta är de krav som hela organisationen har enligt Ögård och Gallstad (1999, s 154).  
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Karlsson, som var projektledaren för bygget, hade kontrollanter på byggplatsen med olika 
speciallistkunskaper som nästan dagligen stämde av och kontrollerade att man fick den 
kvalitet som efterstävades. Deras uppgift var också att ”pusha” arbete framåt och stötta 
arbetet. Enligt Tonnquist (2006s, s 152) är detta en viktig aspekt i styrningsarbete för att 
säkerställa god kvalitet.  
 
Ögård och Gallstad (1999, s 154) menar att projektledare bland annat måste skapa en 
maximal förankring av projektet hos kunden. Detta tog man hänsyn till genom att redan 
från planeringsstadiet ta in kulturförvaltningen i projektet för att säkerställa att de fick ett 
hus som var utformat för deras verksamhet. Broström som representant för verksamheten 
tycker att de fungerat bra i projektet just på grund av att de fått vara med från början och 
känna sig delaktiga.  
 

”Jag känner att förankringen och förarbetet, oaktat vilken etapp det rört sig om så  
har verksamheten fått vara med från gräsrotsnivå och påverkat projektet” 

 
Sedan har man också löpande under projektets gång på fredags-mötena diskuterat 
projektet tillsammans med entreprenörerna vilket har ökat säkerställandet av en god 
kvalitet. Det har även utförts tester och mätningar under och efter de olika delarna i 
projektet för att vara säker på att kvaliteten varit god nog för att kunna gå vidare med 
nästa del.  
 
Genom att också vara mycket noggranna med att bara anlita kvalitetscertifierade företag 
och konsulter har projektledningen kunnat lägga över det mesta av ansvaret för kvaliteten 
till dem. Således finner vi att kvaliteten på grund av detta varit den av de tre faktorerna 
det fokuserats minst på under projekteringen. 
 

5.2 Kommunikation 
 
Vid byggandet av Kulturens hus har kommunikationen spelat en mycket viktig roll inom 
projektgruppen, men även utåt till entreprenörerna. Detta var något som Eriksson 
framhöll som en av de avgörande faktorerna för projektets framgång och även Broström 
och Karlsson instämde i detta påstående. 
 

”Tack vare att man har täta ytor kan man förenkla kommunikationen ganska  
mycket. Men behöver ha inte en massa protokoll och grejer.” 

 
Utifrån detta citat kan man dra slutsatsen att stor del av kommunikationen var av 
muntlig informell karaktär. Detta överrensstämmer med Macheridis (2001, s 104ff) teori 
om kommunikation som muntlig och informell då den var muntlig men framförallt 
spontan. Tack vare de ”täta ytorna” hos de inblandade i projektledningen kunde de 
således gå direkt till den person de hade en fråga eller fundering och diskutera ärendet 
direkt på plats. Givetvis användes även e-post och telefon men grundläggande för 
kommunikationen under projektet var att det var korta vägar vilket kan antas ha 
förebyggt många potentiella missförstånd och borgat för en snabb problemlösning. 
 
Genom vår studie har vi vidare kunnat konstatera att projektgruppen, under projektets 
gång, har använt sig av kommunikationsverktygen informationsplan, rapportering och 
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möten i olika tidsramar. Enligt Tonnquist (2006, s 165ff) är dessa tre de mest centrala 
delarna i kommunikationsprocessen. Rapporterna från styrgruppen var bland annat i 
form av tertialbokslut som de lämnade till kommunstyrelsen och internt gjorde man 
rapporter och uppföljningar månadsvis.  
 
De möten man höll varje fredag tillsammans med generalentreprenören, de så kallade 
”fredags-mötena”, var av karaktärerna informations- och beslutsmöten där man 
diskuterade framsteg och bakslag. Tonnquist (2006, s 165ff) definierar dessa möten med 
syftet att sprida och inhämta information och möten där man ska fatta beslut. Detta 
gjorde man genom att exempelvis titta på hur man låg till i projektet och sedan göra en 
avstämning mot tidplanen och dess aktiviteter. Man fattade också snabba beslut om 
åtgärder om man ansåg sig ligga efter med en aktivitet eller dylikt.  
 
Genom vår studie har vi vidare kunnat konstatera att projektgruppen, under projektets 
gång, har använt sig av kommunikationsverktygen informationsplan, rapportering och 
möten i olika tidsramar. Enligt Tonnquist (2006, s 165ff) är dessa tre de mest centrala 
delarna i kommunikationsprocessen. Rapporterna från styrgruppen var bland annat i 
form av tertialbokslut som de lämnade till kommunstyrelsen och internt gjorde man 
rapporter och uppföljningar månadsvis. 
 
En fördel, kommunikationsmässigt, med att den vinnande arkitektfirman var Luleå 
baserad var att man lätt kunde mötas ansikte mot ansikte och oftare än planerat. Detta 
var något som samtliga respondenter tyckte var mycket bra. 
 

5.3 Riskerna i projektet 
 
I alla större byggprojekt och i projekt överlag i större skala finns det risker. Jansson och 
Ljung (2004, s 147) menar på att en del risker måste accepteras då det är omöjligt att 
förebygga precis varenda en. Vid byggandet av Kulturens hus var man medveten om att de 
fanns en del risker.  
 
En av de största riskerna med projektet som tidigt identifierades enligt Eriksson och 
Karlsson var att man inte planerade in projektet rätt i tiden och att inte hinna med helt 
enkelt. Detta på grund av det klimat som råder här i Luleå med överlag längre vintrar än i 
övriga delar av landet och med en tjäle i marken som omöjliggör en byggstart tidigare än 
mars månad. För att klara av den tidspress som fanns att hinna färdigt med 
entreprenaden innan vintern var man alltså tvungen att dela upp projektet i olika 
underentreprenader.  
 
En försening skulle innebära att projektet antingen riskerade att stanna av och skjutas 
upp till våren, eller att de skulle vara tvungna att ansöka om mer pengar. En försening 
kostar pengar att åtgärda, något som också Tonnquist och Jansson och Ljung påpekar 
(2006, 151ff; 2004, s 150). Återgärder som vidtogs för att minska riskerna för en 
försening var att de anlitade lokala större byggföretag som hade mycket erfarenhet av att 
bygga i norra Sverige och var kända för att klara tiderna och det tuffa klimatet.  
 
En andra risk de kände oro för var att inte få in tillräckligt med anbud från 
entreprenörer. Detta på grund av den byggkonjunktur som Eriksson menar rådde just då 
och då många entreprenörer hade fullt upp med byggnationer i malmfälten och åt IKEA i 
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Haparanda. Detta var en av de risker som inte hade en specifik åtgärdsplanering. Man 
hade heller ingen specifik planering för den risken att bidragen till arkitekttävlingen 
skulle vara för få eller i värsta fall utebli helt. Men genom att det var ett attraktivt projekt 
bidrog arkitektfirmor från hela landet med sitt förslag och därmed fick juryn välja mellan 
många intressanta förslag. 
 
Bägge dessa risker var alltså på förhand identifierade men saknade en 
riksåtgärdsplanering.  
En övergripande åtgärd för att undvika riskerna i byggandet av projektet var att de 
använde sig av gamla välbeprövade lösningar som de av erfarenhet visst var väl 
fungerande. 
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6. Slutsatser 

 
Följande kapitel presenterar de resultat och slutsatser som vi erhållit genom vår undersökning. Vi knyter 
samman vårt syfte och forskningsfrågor. 

 

6.1 Återkoppling till syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå och redogöra för hur projektstyrning sker på kommunal nivå i 
större byggprojekt. Studieobjektet för denna uppsats var Kulturens hus i Luleå och byggnationen av 

detta. 

Forskningsfråga 1: Hur styrde Luleå kommun större projekt? 

I vår undersökning har vi kommit fram till att kommunen styr projekt genom ett nära 
samarbete mellan de inblandade parterna utan större politisk inverkan. Arbetet styrs 
alltså inte så hårt uppifrån utan de berörda inom projektet jobbar till största del efter eget 
styre. Tack vare ett stort kunnande hos projekterare och dess medarbetare på de olika 
förvaltningarna går arbetet smidigt eftersom kunskapen finns nära tillhands vilket också 
borgar för en god kommunikation. Man jobbar mot på förhand fastslagna tid och 
kostnadsmål vilket ger en tydlig bild av vad som måste göras. Detta medför också att man 
tidigt i projektet kan koppla ett ordentligt grepp om det för att undvika att man tappar 
och hamnar efter i det man ska göra. 

Forskningsfråga 2: Vilka styrfaktorer använder sig Luleå kommun av vid styrningen av 
projektet Kulturens hus? 

Vår undersökning visar på att Luleå kommun använde sig av de tre variablerna tid, 
kostnad och kvalitet vid styrningen av projektet. Detta överensstämmer också med den 
teori vi har identifierat inom området. Dock användes inte alla tre lika hårt. Den 
viktigaste variabeln Luleå kommun använde sig av var kostnaden då det var ett 
kommunalt projekt med en redan på förhand fastslagen budget. Detta gjorde att de var 
tvungen hålla kostnaderna inom rimliga gränser för att klara budgeten. Tätt följt efter 
kostnaden kommer tiden och kvaliteten. 
 

6.2 Egna reflektioner 
 
Under arbetes gång fann vi ytterligare en viktig variabel i styrandet av projektet som 
teorin inte nämner, nämligen erfarenhet. Detta anser vi är en viktig variabel och en 
nackdel med teorin då den ej tar hänsyn till mjuka variabler av detta slag. I fallet med 
Kulturens hus spelade erfarenheten hos de styrande i projektet en betydande roll då flera 
av styrgruppens medlemmar och projektledarna hade en bakgrund inom byggbranschen 
och från entreprenörssidan. Detta är dock något som också kan ses negativt för Luleå 
kommun. Eftersom de styrande i detta projekt handlade mycket på erfarenhet och känsla 
utan någon direkt styrmodell, finns risken att nästa projekt inte blir lika lyckat om 
deltagarna i styrgruppen byts ut.  
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Kostnad Kvalitet/Funktion 

Erfarenhet 

    Tid 

Utifrån detta vill vi presentera en omarbetning av den tidigare presenterade modellen 
med projektets tre dimensioner. Vi vill med denna modell integrera erfarenheten som en 
faktor i modellen tillsammans med de tidigare tre variablerna tid, kostnad och kvalitet. 
Att ha en känsla för hur styrningen av ett projekt skall utföras kan i slutändan vara 
skillnaden mellan ett lyckat och mindre lyckat projekt. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 6.2. Projektets fyra dimensioner (Figur 3.1 omarbetad) 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi tycker att det var väldigt intressant att studera hur större projekt styrs i Luleå kommun 
och vilka faktorer de använder sig av. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att ta 
det ett steg längre och studera hur olika kommuner runt om Luleå styr större projekt och 
med vilka styrfaktorer och slutligen göra en jämförelse vilket ytterligare skulle öka vår 
förståelse om hur kommuner styr större projekt. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide    
 
Börjar med en kort presentation av oss själva. 

 
1. Projektet Kulturens hus var ett väldigt stor projekt. Hur gick det till från början till 

slut?  

 Hur ser projektorganisationen ut? 

 Hur går planeringen av projektet till? 

 Har det uppstått problem under projektets gång? 
 

2. Hur styrde ni projektet? 

 Hur strukturerades projektet? 

 Vilka styrvariabler tycker ni är viktigast? 

 Hur mäter och korrigerar ni dessa? 

 Hur utförs kostnads- och tidsberäkningar? 

 Använde ni någon speciell modell som till exempel EVM?(Earned value 
management) 

 Hur jobbade ni med att säkerställa kvaliteten på projektet? 

 Hur jobbar ni med uppföljning och avstämning av styrningen? 
 

3. På vilket sätt var ni involverande vid projektet Kulturens hus? 

 Ansvarsområdena 
 

4. Vilka nivåer på kommunen är inblandade i styrningen av projektet och vem 
rapporterade du till som projektledare?  

 Var politiker inbladande i beslutsprocessen under projektets gång? 

 Fanns det bra kommunikation mellan ledarna i projektet? 

 Hur kommunicerade ni på avdelningarna mellan varandra?  

 Hade ni möter där ni diskuterade framsteg och bakslag, hur ofta i så fall? 

 Hur fungerade samarbete mellan dina underställda? 

 Ansvarsfördelningen i projektet? 
 
5. Identifierade ni några risker med projektet och hur hanterade ni i så fall dessa? 

(interna vs externa) 

 Vilka händelser kunde påverka projektets gång? 

 Om ni lyckades identifiera riskerna tidigt under projektets gång, tog ni de 
nödvändiga förebyggande återgärderna?  

 
6. Vad har ni haft för erfarenheter av problemet med att kombinera de olika 

styrvariablerna vid byggandet av Kulturens hus?  

 Vilka av dessa variabler hade ni mest fokus på vid byggandet? 

 Vilken variabel anser du vara den viktigaste? 
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 Vilken del av projektet anser du att vara viktigast? 
 
 

7. Upplevde du under projektets gång att ledningen inte var rätt för uppgiften eller att 
det fanns en brist på kunskapen bland kollegor?  

 
8. Finns det något annat som du tycker är viktigt att tänka på vid styrning av projekt? 

 
Berätta lite mer om sig själv 
 Ålder 

 Utbildning 

 Yrkeserfarenheter vid liknande projekt 

 Nuvarande position i organisationen 

 Vad är ett framgångsrikt projekt för dig? 

 Hur många projekt har du varit delaktig i? 

 Tycker du att projektet Kulturens hus har varit en succé´?  

 Vad kunde ni göra bättre? 

 Kan någonting förbättras i efterhand? 

 
 
 
 
 
 
Tack för oss! 
 
 
 




