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 i

SAMMANFATTNING 
 
 
Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform i dagens organisationer, men trots 
arbetsformens ökande popularitet inom flera olika sektorer så är det inte ovanligt att 
problem uppstår i samband med ett projekt. För att erhålla en ökad kontroll över ett 
projekt har därför sofistikerade projektstyrningsmetoder utvecklats, främst av militära 
myndigheter i USA. Syftet med denna uppsats var att beskriva hur en av de framtagna 
metoderna, EVM, kan vara ett verktyg för projektstyrning och hur metoden bör 
implementeras. Vi har också undersökt vilka problem som kan uppstå vid ett byte av 
projekstyrningsmetod. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi genomfört en 
omfattande litteraturstudie samt en fallstudie på SSAB Tunnplåt i Luleå. Resultatet av 
studien visar att det vid användande av EVM erfordras tydliga rutiner, för att metoden 
skall fungera på ett lämpligt sätt. Vidare bidrar uppsatsen med en modell för 
implementering av EVM, vilken är baserad på både den teoretiska och empiriska 
undersökningen.
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ABSTRACT 
 
 
Project as a work method has become increasingly common in organizations today. 
However, despite its increasing popularity within various sectors, problems derived from 
the work method are not unusual. In order to maintain the control of a project there has 
been a continuous development to find more sophisticated methods of project 
management, primarily by military agencies in the United States. The purpose of our 
thesis was to describe how one of these project methods, EVM, can be a tool for project 
management and how it should be implemented in an organization. We have also 
analyzed the problems that may occur during a shift of project method. We performed an 
extensive litterature research and a case study at SSAB Tunnplåt AB in Luleå to reach the 
purpose of this thesis. Our result states that EVM needs to be followed by clear routines 
to work properly. Another contribution in our thesis is, based on both literature findings 
and the empirical study, our model for implementation of EVM. 
 



 iii

FÖRORD 
 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla de som på olika sätt varit oss behjälpliga med denna 
uppsats. Först vill vi tacka SSAB och vår kontaktperson där, Torsten Persson, för 
möjligheten att få genomföra vår fallstudie där. Vidare vill vi rikta ett tack till följande 
personer som hjälpt oss att hitta relevant litteratur, Lacey White vid National Contract 
Management Association, Edward Callaway vid Washington University of Applied 
Science samt Sven Antvik vid universitetet i Stockholm.  
 
Ett varmt tack även till vår handledare Anita Westerström samt till vår seminariegrupp 
vid Luleå tekniska universitet för alla kloka synpunkter som varit till stor hjälp under vårt 
arbete med uppsatsen. Vi vill också tacka Diana Chronéer och Torbjörn Nilsson på 
avdelningen för industriell organisation för deras förslag på litteratur samt övrigt stöd.  
 
 
Trevlig läsning! 
 
 
Luleå, den 6:e januari 2006 
 
 
 
 
---------------------------------            --------------------------------- 
Andreas Rydell           Fredrik Arnesson 
 
 
 
 
 
 



 iv

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING............................................................................................................................................. 1 

1.1 ÄMNESVAL ........................................................................................................................................... 1 
1.2 BAKGRUND........................................................................................................................................... 1 
1.3 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................................... 2 
1.4 SYFTE ................................................................................................................................................... 3 
1.5 UPPSATSENS DISPOSITION..................................................................................................................... 3 
1.6 BEGREPPSORDLISTA ............................................................................................................................. 4 

2. METOD..................................................................................................................................................... 5 
2.1 FORSKNINGSANSATS............................................................................................................................. 5 
2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS ..................................................................................................................... 5 
2.3 DATAINSAMLINGSMETOD ..................................................................................................................... 6 
2.4 VAL AV FALLSTUDIEFÖRETAG .............................................................................................................. 7 
2.5 LITTERATURSTUDIE .............................................................................................................................. 7 

2.5.1 Källkritik ...................................................................................................................................... 7 
2.6 METODPROBLEM .................................................................................................................................. 8 

2.6.1 Validitet........................................................................................................................................ 8 
2.6.2 Reliabilitet.................................................................................................................................... 8 

2.7 INTERVJUMALLENS UTFORMNING......................................................................................................... 9 
2.8 ANALYSMETOD..................................................................................................................................... 9 

3. TEORETISK REFERENSRAM OCH TIDIGARE FORSKNING................................................... 10 
3.1 PROJEKT ............................................................................................................................................. 10 

3.1.1 Styrning av projekt ..................................................................................................................... 11 
3.2 EARNED VALUE MANAGEMENT ......................................................................................................... 12 

3.2.1 Nyckeltal .................................................................................................................................... 13 
3.3 TILLÄMPNING AV EARNED VALUE MANAGEMENT ............................................................................. 15 

3.3.1 Earned Value Management vid projektledning.......................................................................... 15 
3.3.2 De olika stegen........................................................................................................................... 15 
3.3.3 Problem vid användande/tillämpning ........................................................................................ 18 

3.4 IMPLEMENTERING............................................................................................................................... 19 
3.4.1 Implementering av EVM ............................................................................................................ 20 
3.4.2 Problem vid implementering av EVM ........................................................................................ 20 

3.5 KRITIK MOT PROJEKTSTYRNING.......................................................................................................... 22 
3.6 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................. 23 

4. EMPIRI ................................................................................................................................................... 24 
4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING..................................................................................................................... 24 
4.2 PROJEKT ............................................................................................................................................. 24 
4.3 PROJEKTSTYRNING I SSAB................................................................................................................. 25 

4.3.1 Reflektion över projektstyrning .................................................................................................. 26 
4.3.2 SSAB:s projektorganisation ....................................................................................................... 27 

4.4 AVSLUTANDE EMPIRIDISKUSSION ....................................................................................................... 29 
4.4.1 Förutsättningar för EVM ........................................................................................................... 29 
4.4.2 Förutsättningar för implementering .......................................................................................... 29 

5. ANALYS.................................................................................................................................................. 30 
5.1 PROJEKT ............................................................................................................................................. 30 
5.2 PROJEKTSTYRNING ............................................................................................................................. 31 
5.2.1 EVM ............................................................................................................................................... 31 
5.3 IMPLEMENTERING............................................................................................................................... 33 

 



 v

6. SLUTSATS.............................................................................................................................................. 35 
6.1 FORSKNINGSFRÅGA 1 ......................................................................................................................... 35 
6.2 FORSKNINGSFRÅGA 2 ......................................................................................................................... 36 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION............................................................................................................. 37 
7.1 AVSLUTANDE METODDISKUSSION ...................................................................................................... 38 
7.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING.................................................................................................... 39 

 
KÄLLFÖRTECKNING............................................................................................................................. 40 

 
Bilagor: 
 
Bilaga 1 – Intervjumall 
Bilaga 2 – Beräkning av EAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                                                                                   Kapitel 1   
 

 1

1. Inledning 
I detta kapitel kommer ämnesval, bakgrund, problemdiskussion vilket mynnar ut i ett syfte. Kapitlet 
beskriver även uppsatsens disposition och avslutas med en begreppsordlista. 
 
1.1 Ämnesval 
 
Inom kursen för avancerad projektledning genomfördes hösten 2005 ett studiebesök på 
SSAB. Där presenterades deras projektmodell översiktligt, och just denna modell kan 
sägas vara startskottet för den här uppsatsen. Det framgick av företagsrepresentanterna att 
det var relativt vanligt att projekt ibland blev för dyra eller tog för lång tid, och att det var 
något som de ville förbättra. Vidare framkom det vid ett senare möte att den högsta 
ledningen sedan en tid försökt hitta en projektstyrningsmetod med vilken de lättare skulle 
kunna övervaka och mäta större projekt.  
 
1.2 Bakgrund 
 
Projekt syftar till att utveckla någonting. Det kan vara en ny produkt, nya kunskaper eller 
helt enkelt att utveckla förmågan hos medarbetarna med tillgång till en begränsad tid eller 
budget (Humphrey, 2002). Det finns ett antal projektstyrningsmetoder att använda sig av 
och alla företag vill hitta den ultimata metoden som gör att deras projekt blir lyckade. 
Enligt Humphrey så delar alla framgångsrika projekt ett antal likheter. Han menar att 
kännetecknen för projekt som varit lyckade är att de har varit väl definierade om vad som 
skulle göras, bra organiserade samt hade en god övervakning vad det gäller budget och 
tidsplan.  
 
Redan under slutet av 1800-talet började dåtidens ingenjörer att jämföra ett arbetes 
faktiska kostnader mot utfört arbete, vilket användes för att mäta prestationen i den egna 
fabriken. Därmed lades också grunden för konceptet ”earned value” – intjänat värde på 
svenska. Metoden kom senare att utvecklas, och under början av 60-talet introducerade 
amerikanska myndigheter PERT1. Det som framförallt särskiljde denna teknik från 
tidigare varianter av projektstyrning som baserades på konceptet earned value, var att den 
kunde generera diagram för att kunna prognostisera ett projekt med hjälp av statistisk 
sannolikhetsteori. Dessvärre fanns inte tillräckligt kraftfulla datorer under den tiden, 
varför metoden/tekniken inte kunde användas fullt ut (Fleming, 2000). Senare 
utvecklades dock C/SCSC2 vilken till viss del bygger på PERT men som också 
möjliggjorde för en ökad kontroll av leverantörer knutna till ett projekt. Metoden 
användes framgångsrikt inom framförallt statliga myndigheter, men industrin ställde sig 
tveksam på grund av att ett införande av C/SCSC verkade kunna likställas med ökad 
byråkrati. Detta föranledde en diskussion huruvida det var möjligt att göra tekniken mer 
lätthanterlig, för att på så vis attrahera den privata sektorn till att börja använda den. 
Resultatet blev utvecklandet av Earned Value Management (EVM) (Webb, 2001). 
 

                                                 
1 Program Evaluation Review Technique (PERT) 
2 Cost/ Schedule Control Systems Criteria (C/SCSC) 
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1.3 Problemdiskussion  
 
Projekt finns överallt och arbetsformen spelar en allt större roll, inte bara i klassiskt 
projektorganiserade företag och branscher, utan även i många andra sektorer (Söderlund, 
2005). Förespråkarna för projekt betonar det unika, kreativa, anpassningsbara och 
effektiva med projekt som arbetssätt och organisationsform (Svensson & Von Otter, 
2005). De båda forskarna menar vidare att projekt blir nödvändiga när kraven på 
flexibilitet och förnyelse ökar i företagen.  
 
Under de senaste årtiondena har ett flertal omfattande projekt drabbats av signifikanta 
förseningar och kostnadsöverslag, vilket i vissa fall har fått den negativa konsekvensen 
att projekt avbryts (Fleming, 2000). Anledningarna/orsakerna till dessa förseningar och 
eskalerande kostnader kan härledas till både interna och externa faktorer enligt 
Humphrey (2002). De olika faktorerna kan vara förändringar av ett projekts huvudsyfte 
utan att en revidering av projektplanen sker, otillräcklig koordinering av arbetet och 
bristande kommunikation mellan projektmedlemmar. Dessa faktorer, tillsammans med 
andra störningar inverkar således negativt för ett projekts framskridande. Det hela kan 
liknas vid en dominoeffekt, där exempelvis ett tekniskt problem uppstår, vilket påverkar 
tidsplanen, som i sin tur ger upphov till en negativ kostnadsvarians (ibid.) 
 
Oavsett vad som har varit källan till de svårigheter som uppstått i projektet, så kvarstår 
det faktum att problemen i de misslyckade projekten inte har identifierats tillräckligt 
snabbt. I vissa fall beror det på att projektledare har ignorerat de negativt skiftande 
varianserna, och därmed låtit bli att gå in med nödvändiga resurser för projektets 
fortlevnad. Men det kan också bero på att projektledaren inte har haft tillräcklig 
information att tillgå (Humphrey, 2002). En bra projektledare skall vara handlingskraftig 
men också vara reflekterande enligt Svensson och von Otter (2005). De menar också att 
en projektledare måste ha klart för sig hur ett projekt ska fungera långsiktigt som en del 
av en helhetslösning. 
 
Dessa varierande problem har föranlett utvecklingen av ett flertal mer eller mindre 
sofistikerade projektstyrningsmetoder enligt Kim (2003), däribland Earned Value 
Management, i den fortsatta texten benämnt som EVM. De grundläggande elementen för 
metoden kan spåras tillbaka till den industriella revolutionen (Anbari, 2003; Fleming & 
Koppelman, 2000; Kim, 2000), men har under åren förfinats av framförallt amerikanska 
myndigheter (Raby, 2000). Metoden bygger på en noggrann uppskattning av den fysiska 
prestationen mot en detaljerad tidsplan, för att därigenom kunna prognostisera ett projekts 
totala kostnader med hjälp av olika parametrar. Metoden kräver dock en kontinuerlig 
uppföljning av faktiska utgifter och hur mycket av det planerade arbetet som har 
genomförts, vilket är en nödvändighet för att kunna framställa eventuella prognoser 
(Anbari, 2003).  
 
Många teoretiker framhåller EVM som det mest effektiva verktyget att använda i projekt 
(Anbari, 2003; Kim, 2000; Brandon, 2001; Raby, 2002; Solomon, 2004). Men om EVM 
är ett effektivt verktyg; varför används det då inte av flera företag? Flera forskare hävdar 
att det till stor del beror på en implementeringsproblematik, och att det är anledningen till 
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varför fler branscher ännu inte anammat metoden (Fleming, 2000; Kim & Ballard, 2001; 
Christensen, 1999). En del studier koncentrerar sig dock på andra faktorer, vilka tros 
påverka det slutgiltiga resultatet. Dessa kan till exempel vara att projektledaren inte 
förstår innebörden av EVM, liten delaktighet bland övriga projektmedlemmar och/eller 
misstroende mot metoden, för att nämna några. Det finns alltså ett antal faktorer som kan 
påverka huruvida metoden kommer att fungera eller inte i en organisation enligt Kim 
(2002). Att allt fler företag har vänt sig mot en effektivare projektstyrning beror till stor 
del på att de vill reducera riskerna förknippade med projekt och därigenom undvika 
onödigt kapitalsvinn. För att få en mer verkningsfull projektstyrning krävs det enligt 
Averstad (2003) mål som är mätbara för att möjliggöra för en utvärdering. Alla projekt 
har ett behov av att utvärderas för att kontrollera att det följer en förutbestämd plan och 
för att kunna dra lärdomar inför framtiden (Averstad, 2003). Traditionellt har 
projektuppföljning inriktat sig på att följa upp budget mot verkligt utfall samt kontrollera 
om projektet ligger före eller efter tidsplanen, men kan detta ge en tillförlitlig beskrivning 
av tillståndet i ett projekt? 
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva hur EVM kan vara ett verktyg för 
projektstyrning och utvärdering? 
 

- Hur kan en allmän projektstyrningsmetod som EVM anpassas till ett företag? 
- Vilka problem kan uppstå när en generell projektstyrningsmetod anpassas till ett 

företag? 
 
1.5 Uppsatsens disposition 
 
Nedan är en figur för uppsatsens disposition som övergripande visar vad de olika kapitlen 
innehåller. I figuren framgår att fyra områden är återkommande i kapitlen 3-7, detta för 
att erhålla en stringens i uppsatsen.  
 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 
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1.6 Begreppsordlista  
 
Då vissa begrepp och förkortningar som förekommer i uppsatsen kan vara svåra att förstå 
för den oinsatte läsaren, följer här en kortare beskrivning av några av dessa begrepp: 
 
 
ACWP - Förkortning för Actual Cost of Work Performed, det vill säga den faktiska  
kostnaden för utfört arbete. 
 
BCWP- Budgeted Cost of Work Performed; den budgeterade kostnaden för genomfört 
arbete. 
 
BCWS- Budgeted Cost of Work Scheduled, med det avses den budgeterade kostnaden 
för planerat arbete 
 
CPI- Cost Performance Index, visar kostnadseffektiviteten för ett projekt.  
 
EAC- Estimate At Completion; den beräknande slutpunkten för ett projekt. Kan användas 
för att prognostisera både tid och kostnad. 
 
EVM- Förkortning för Earned Value Management, vilket är en metod för att styra ett 
projekt.   
 
PERT - En metod som användes i USA under 1960-talet, metoden kunde genom diagram 
prognostisera ett projekt med stöd av datorprogram. 
 
SPI- Schedule Perfomance Index används för att mäta bland annat arbetseffektiviteten. 
 
WBS- Work Breakdown Structure, vilket innebär en nedbrytning av ett projekt till 
mindre aktiviteter.  
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2. Metod 
I detta kapitel behandlas det vetenskapliga tillvägagångssättet. Detta görs under rubrikerna 
forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, val av fallstudieföretag, litteraturstudie, 
källkritik. Vidare redogörs det för metodproblem, hur intervjumallen konstruerats och avslutningsvis 
beskrivs för uppsatsen vald analysmetod. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Det finns olika sätt att angripa ett problem på, för att sedan möjliggöra för eventuella 
slutsatser. De vanligast förekommande forskningsansatserna är antingen induktiva eller 
deduktiva enligt Zikmund (2000), alternativt en kombination av dessa vilket går under 
benämningen abduktion (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Den induktiva ansatsen 
innebär att forskaren drar generella slutsatser utifrån enskilda empiriska fenomen, vilket 
betyder att slutsatserna till viss del vilar på en lös grund. Genom att arbeta på detta sätt 
bidrar forskaren till ett innovativt tänkande, en negativ aspekt är dock att en induktiv 
studie ofta är väldigt tidskrävande.  Deduktion å andra sidan, går ut på att forskaren utgår 
från en teori och utformar hypoteser utifrån dessa, vilka sedan provas mot verkligheten.  
Den deduktiva ansatsen är enligt Zikmund (2000) ofta lättare att arbeta med eftersom 
forskaren då utgår från befintliga teorier inom området. Nackdelen är att det finns en risk 
att falla in i gammalt tänkande och då gå miste om nya, innovativa synsätt (ibid.) 
Angreppssättet som använts i denna uppsats kan liknas vid den deduktiva 
forskningsansatsen, på grund av att arbetet med uppsatsen påbörjades med att utforma ett 
syfte utifrån vilket en teoretisk referensram sedan valdes ut. Denna referensram har 
därefter utgjort grunden för det fortsatta uppsatsarbetet.  
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Oberoende av om forskaren väljer att genomföra en induktiv eller deduktiv studie måste 
denne avgöra huruvida undersökningen skall gå på djupet eller ha en större bredd. De 
olika undersökningsansatserna en forskare kan välja mellan för att erhålla det empiriska 
materialet är genom enkätundersökning och fallstudier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). För att studera enskilda fall på en djupare nivå och därigenom erhålla en mer 
detaljerad kunskap, används en fallstudie (ibid.) Yin (1995) menar att det empiriska 
materialet kan inhämtas på flera olika sätt, däribland genom att observera föremålet för 
undersökningen, med intervjuer, genom arkivundersökningar eller genomgång av andra 
relevanta dokument. För en fallstudie fordras att forskaren använder sig av fler än en av 
dessa olika datainsamlingsmetoder, vilka var och en skall kunna stärka dragna slutsatser. 
Fallstudien skall också innehålla tydliga kopplingar mellan det för arbetet ställda 
forskningsfrågorna, insamlat material och de gjorda slutsatserna (ibid.) I denna uppsats 
studerades ett specifikt företag med hjälp av intervjuer samt en större mängd dokument, 
detta för att erhålla en mer detaljerad kunskap om valt ämne. Således kan det konstateras 
att vi uppfyller kravet för en fallstudie genom vårt tillvägagångssätt för att få fram det 
empiriska materialet. Denna typ av undersökning anser Wiedersheim-Paul och Eriksson 
(1999) vara särskilt tillämpbar där studieobjekten är få, komplexa och där forskarens 
syfte är att beskriva företeelser som annars är komplicerade att genomföra med en annan 
metod, vilket är fallet i vår studie.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns enligt Denscombe (2000) två utgångslägen för tillvägagångssättet vid 
informationsinsamling. Det är dels genom kvantitativa metoder när forskaren vill ha en 
mer generell bild över ett problemområde och det kan även vara genom kvalitativa 
metoder då forskaren eftersträvar en djupare kunskap och förståelse. Personliga intervjuer 
passar bra in på ett kvalitativt angreppssätt, eftersom det då ges möjlighet att komma ner 
på djupet (ibid.) Holme och Solvang (1997) instämmer i detta och menar att fördelen med 
den kvalitativa ansatsen är att den går ner på djupet istället för på bredden. En kvalitativ 
metod har sin styrka i att den skapar en helhetsbild vilket medför en ökad förståelse för 
sociala processer och sammanhang (ibid.) De båda forskarna menar att den kvalitativa 
ansatsen inte kräver lika mycket struktur utan styrkan ligger i att ny information kan tas 
in och upplägget på insamlingen kan ändras. Holme och Solvang (1997) menar att detta 
sammantaget gör att kvalitativa metoden ger en mer grundläggande förståelse och fångar 
ett speciellt handlingsmönster.  
 
Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer som primär datainsamlingsmetod, 
anledningen till detta är att vi eftersträvade en djupare kunskap och förståelse för vårt 
problemområde. Vi besökte således SSAB Tunnplåt i Luleå vid fem tillfällen varvid vi 
träffade respondenterna var och en i deras respektive kontor. Innan intervjuerna ägde rum 
samlade vi gruppen av respondenter för en kortare dragning av vårt val av ämne, detta för 
att valt ämnesområde kan te sig komplext och för att vi ville veta hur de förhåller sig till 
studien. Valet av respondenter ansvarade vår kontaktperson på SSAB för, dock utifrån 
den kravspecifikation vi utformade. Några av de uppställda kraven var att respondenterna 
skulle ha mångårig erfarenhet av projektarbete samt en god kännedom om företaget. 
Tiden för de olika intervjutillfällena avtalades i god tid med vår kontaktperson. 
 
Vid intervjuerna användes en bandspelare och anteckningar fördes vid sidan av. Innan 
intervjuerna tillfrågade vi respondenterna om det gick bra att intervjuerna spelades in, då 
detta skulle underlätta för sammanställningen av det empiriska materialet. Direkt efter 
intervjuernas genomförande satte vi oss ned och förde anteckningar samt diskuterade 
kring intervjuns fysiska kontext, då detta är något som Denscombe (2000) anser 
underlättar den efterkommande sammanställningen. Vidare har kompletterande intervjuer 
genomförts, då vissa relevanta frågor har uppkommit efter det att intervjuerna 
genomförts. Utöver intervjuerna har vi även samlat in projektrelaterade dokument såsom 
SSAB: s ”Projekthandbok”, vilken beskriver mer i detalj tillvägagångssättet vid 
projektarbete. Vidare fick vi förfogande över fallstudieföretagets ”Projektportfölj”, vilken 
kan sägas vara en funktion för uppföljningen av projekt. Denna skall ge beställaren, det 
vill säga SSAB, information om ett projekts status och fungera som ett beslutsunderlag. 
Då vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur EVM kan vara ett verktyg för 
projektstyrning och kontinuerlig utvärdering har dessa dokument utgjort ett viktigt inslag 
i uppsatsen, varför vi har studerat dessa noggrant. Vi har även samlat in företagsspecifik 
information från hemsida samt årsredovisning för att få en övergripande bild av företaget.  
Detta bör dock kännetecknas som sekundärdata. 
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2.4 Val av fallstudieföretag 
 
Vi har valt att genomföra vår fallstudie på SSAB Tunnplåt i Luleå. Vi kom i kontakt med 
nämnda företag i samband med ett studiebesök under hösten 2005. Då vi båda ville 
fördjupa oss i ämnet EVM, samt har ett gemensamt intresse för processindustrin, föreföll 
valet av fallstudieföretag naturligt. Därför presenterades ett förslag på uppsatsämne till 
SSAB: s koncernledning i Stockholm vartefter vi slussades vidare till en kontaktperson 
på SSAB Tunnplåt i Luleå.  
 
2.5 Litteraturstudie 
 
För att sätta oss in i forskningsområdet samt få en gedigen teoretiskt grund att stå på, 
inledde vi vårt uppsatsarbete med att söka efter tillämplig litteratur. Denscombe (2000) 
menar att all undersökning som sker i ett forskningssyfte bör starta med en 
litteraturöversikt för att fastställa vad för kunskap som redan finns inom ämnet samt för 
att minimera risken att undersöka någonting som redan har undersökts. Därför nyttjades 
olika databaser för att därmedelst finna relevant litteratur. De olika databaserna som 
användes var framförallt Emerald och Ebsco. I de fall artiklarna endast gick att erhålla 
genom beställning kontaktades de lärosäten där författaren, eller artikeln fanns att tillgå. 
Vidare använde vi oss av bibliotekskatalogerna Lucia samt Libris. Sökorden som 
användes var: earned value management, EVM, earned value, projekt, projektledning, 
project management, implementation. Dessa sökord användes var för sig samt i 
kombination med varandra i enlighet med ”boolesk söklogik”. Vi har även sökt på 
författare som vi förstått är auktoriteter inom ämnet. Dessa är Antvik, Kim, Ballard, 
Webb samt Christensen. Vidare så har vi  även varit i kontakt med uttalade experter inom 
ämnet så som professor Sven Antvik vid Stockholms universitet, Lacey White från 
National Contract Management Association samt Edward Callaway vid Washington 
University of Applied Science. Dessa personer har varit mycket behjälpliga i vårt arbete 
med att finna relevant litteratur inom ämnet samt vid besvarandet av frågor rörande EVM 
som uppkommit med tiden. 

2.5.1 Källkritik 
 
Då en litteraturstudie genomförs är det viktigt att vara källkritisk enligt Holme och 
Solvang (1997), det är av betydelse att välja ut teori som har  relevans för den fortsatta 
studien. Wiedersheim-Paul och Eriksson (1999) anser att de viktigaste kriterierna vid 
källkritik är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. Vad gäller den övervägande 
delen av befintliga källor som använts i den här uppsatsen så uppfyller dessa 
samtidskravet, detta eftersom flertalet av artiklarna är publicerade under de senaste fem 
åren. Något som däremot har varit problemfyllt är att hitta litteratur som uppfyller 
tendenskriteriet då den övervägande delen av de publicerade artiklarna är skrivna av 
forskare som har någon form av egenintresse genom att de är konsulter inom ämnet. Det 
är av den anledningen också svårt att hitta artiklar som ifrågasätter metoden. De artiklar 
som vi anser inte uppfyllt tendenskriteriet har vi dock sorterat bort och främst använt oss 
av forskare som uppvisar en tydligare objektivitet. Vidare behandlar få artiklar 
implementeringsproblematiken, de som gör det har sällan någon empirisk koppling utan 
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bygger endast på teorier. Överlag är det svårt att hitta artiklar med någon form av 
verklighetsanknytning. Vi anser oss dock ha haft en kritisk distans till valet av artiklar i 
och med vårt selektiva urval.  
 
2.6 Metodproblem 
 
Ett problem som kan uppstå vid uppsatsarbete är att studien skall vara relevant. Med 
relevans avser Holme och Solvang (1999) att föremålet för studien/undersökningen skall 
ha betydelse även för andra än forskaren. Vi anser att vår uppsats uppfyller kravet vad 
gäller relevans då det valda ämnesområdet i högsta grad är aktuellt, men ännu inte helt 
välkänt i Sverige. Nedan följer en diskussion kring uppsatsens validitet samt reliabilitet 
för att läsaren skall få en uppfattning om uppsatsens tillförlitlighet.  

2.6.1 Validitet 
 
Med validitet menas att forskaren mäter det som avses (Eriksson & Widersheim- 
Paul, 1997). Det är en självklarhet att intervjuer och annan datainsamlingsmetod ska ske 
så att data blir tillförlitlig och trovärdig. Eriksson och Wiedersheim-Paul framhåller att 
det kan uppstå en så kallad intervjuareffekt vid personliga intervjuer. Detta innebär att 
personen som intervjuar påverkar respondenten. Det kan även ta sig uttryck som att 
personen som blir intervjuad ger missvisande svar eftersom personen vill ge svar som den 
tror att arbetsgivaren eller intervjuaren vill höra. 
 
För att reducera riskerna med intervjuareeffekt så genomförde vi intervjuerna i en miljö 
där personen känner sig trygg samt genom att använda oss av öppna frågeställningar i 
största möjliga mån.  För att uppnå en god validitet använde vi oss av en intervjumall där 
vi hade tillgång till de övergripande frågorna. Anledningen till att vi har använt oss av 
öppna frågeställningar var för att respondenten inte skulle känna sig styrd. Vi var också 
noggranna med att boka intervjuerna på tider som passade respondenten eftersom vi ville 
undvika att personen skulle känna sig stressad under intervjun. Respondenterna var även 
informerade i förväg om vad som i huvudsak skulle diskuteras under intervjuerna. Vi 
valde dock att inte ge dem tillgång till intervjumallen i förväg eftersom att vi önskade 
mer spontana svar. Under våra intervjuer så har vi till viss del diskuterat ämnen som inte 
har direkt anknytning till vår studie. Vi har varit medvetna om detta, men gjort det för att 
få så bra flyt i diskussionen som möjligt.  

2.6.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag 
(Eriksson & Widersheim-Paul, 1997). Författarna anser att hög reliabilitet är när 
mätningar kan upprepas av andra forskare vid ett senare tillfälle och ge samma resultat. 
Lundahl och Skärvad (1999) hävdar att en undersökning med god reliabilitet påverkas i 
liten grad av tillfälligheter, det finns således få slumpmässiga fel.  
 
Vi har dokumenterat intervjuerna med hjälp av en diktafon för att fånga upp allt som sägs 
och för att inte gå miste om relevant information. Vi har även haft möjlighet att 
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återkomma med följdfrågor vid behov. Vi har valt att inte skicka tillbaka det empiriska 
materialet till respondenterna för korrigeringar, då vi anser oss ha använt erforderliga 
hjälpmedel för att kunna sammanställa det insamlade materialet på ett korrekt återgivet 
sätt. Vårt mätinstrument har varit intervjumallen och vi tror att det finns goda möjligheter 
till att undersökningen skulle kunna upprepas med likartat resultat av andra forskare vid 
ett senare tillfälle.  
 
2.7 Intervjumallens utformning 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi använde oss av personliga intervjuer 
för att samla in information. För att genomföra detta  föll vårt val på semistrukturerade 
intervjuer där frågorna är baserade på kontexter tagna från den teoretiska referensramen 
(Denscombe, 2000). Denna metod passar bra in på ett kvalitativt angreppssätt då det ges 
möjligheter att genomföra mer djupgående studier. Med ett semistrukturerat 
frågeformulär menas att det finns ett antal grundfrågor som ska fungera likt en vägvisare 
till ämnet som sedan diskuteras fritt för att nå en djupare förståelse (ibid.)  Denna 
intervjustruktur kan förvisso liknas vid en ostrukturerad intervju, men vi hävdar att den är 
mer av semistrukturerad eftersom vi hade en färdig lista av ämnen som vi ville diskutera.  
 
När vi ansåg att vi hade skaffat oss en tillräcklig förförståelse för ämnet så började vi 
fundera på hur vi skulle få våra frågor besvarade. Vi ville undvika att leda intervjuerna 
och istället låta respondenten tala fritt kring ämnet. Vi tog därför fram ett antal kontexter 
som vi hämtade ifrån teorin för att besvara vårt syfte. Vår förhoppning var att 
respondenten skulle utveckla sina tankar och synpunkter kring ämnet om frågorna var 
baserade kring kontexter.  
 
2.8 Analysmetod  
 
För att sortera det insamlade materialet så har vi använt oss av en analysmetod för denna 
uppsats. Tanken är att den skall underlätta för att strukturera det insamlade materialet och 
sammanlänka detta med vald teori. Då vi har ett deduktivt angreppssätt så har vi utgått 
från teorier om projekt, EVM samt implementering. Vid den empiriska studien har en 
intervjumall utformats som har sitt ursprung i den teoretiska referensramen samt 
uppsatsens syfte. Därefter har en analys genomförts av det insamlade materialet. Ur 
analysen mynnar sedan uppsatsens slutsatser ut, vilka återkopplar till syftet.  
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3. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
För att skapa en grundläggande förståelse för vårt problemområde så presenteras i detta kapitel relevant 
teori om projekt och projektledning, Earned Value Management samt implementering. Denna referensram 
ligger sedan till grund för vår analys som vi gör för att sedan kunna dra slutsatser av vårt empiriska 
material.  
 
3.1 Projekt 
 
Enligt Svensson och von Otter (2005) så är projekt ett sätt att åstadkomma förändring. De 
menar att projekt kan definieras som en tidsbegränsad verksamhet, med ett tydligt mål, 
begränsat med resurser samt något avgränsat från övriga verksamheten. De båda 
forskarna anser att fördelarna med att arbeta med projekt är att de är unika, kreativa, 
anpassningsbara samt effektiva. De menar vidare att projekt är nödvändiga när kraven på 
flexibilitet och förnyelse ökar. Nackdelarna med projektarbete är i flera fall frånvaron av 
långsiktighet (ibid.) Bristen på långsiktighet hos ledningen kan enligt Aronsson (1995) 
vara en förklaring till den breda förändringströgheten och skepsisen som emellanåt finns 
mot arbetsformen.   
 
Ett projekt kan enligt Larsson (1998) delas in i förstudiefasen, startfasen, utförandefasen 
samt avslutningsfasen. I förstudiefasen handlar det om att bedöma värdet hos ett projekt 
samt hur det går att undersöka. I startfasen handlar det om att bereda för projektarbetet. 
Vilket genomförs genom att projektet organiseras, analyseras, detaljplaneras samt 
förankra projektet i organisationen. Larsson (1998) anser att startfasen är A och O i ett 
projekt och att denna fas måste genomföras omsorgsfullt. Han menar att den tiden som 
läggs ner på projektet i denna fas tjänas in flera gånger om längre fram i ett projekt. Nästa 
fas är utförandefasen vilket utförs av en projektgrupp under projektledarens 
överinseende. Därefter kommer avslutningsfasen där Larsson (1998) åsyftar att resultatet 
överlämnas till en uppdragsgivare och projektet avvecklas. Som avslutning bör en 
slutrapport med efterkalkyler och utvärderingar av projektet färdigställas.  
 
Ett kännetecken för en projektgrupp är att den upplöses och bildas på nytt enligt Larsson 
(1998). Det är oftast så att de som ingår i en projektgrupp gör det på grund av sin 
speciella kompetens och inte på grund av sin formella ställning (ibid.) Larsson (1998) 
anser att det därför skapas en målinriktad struktur av individer som själva kan se till att 
saker och ting blir uträttade. Han menar också att projektarbete är en oerhört stimulerande 
arbetsform och att det utvecklar både personligheten och tillför kompetens samt 
erfarenhet för den enskilda individen. Om ett projekt blir framgångsrikt så ger det en 
betydligt större tillfredställelse än vad det skulle ha känt i det vardagliga arbetet (ibid.) 
Han menar att denna lycka bidrar och stimulerar till ett ännu större engagemang vid nästa 
projekt.  
 
Larsson (1998) anser att det är väldigt viktigt med att medarbetarna är väl insatta i 
motiven om varför ett projekt genomförs. Han menar vidare att alla inblandade behöver 
en övergripande bild över uppgiften för att därigenom underlätta för förståelsen av 
projektet och vad som förväntas av dem.  Vidare diskuterar han vikten av att ha klart 
definierade mål för projektet. Dessa mål bör vara definierade i form av tid och kostnader. 
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På så sätt minskas osäkerheten när saker och ting skall vara färdiga samt vad egentligen 
som skall utföras. Enligt Marcusson och Ahlin (2002) bör målen vara tydligt formulerade 
för att det skall fungera som styrande. Forskarna anser att ord som ”bättre” och ”större” 
är alltför oprecisa. Därför anser de att mer konkreta benämningar såsom belopp, 
tidsbegränsningar och procent är att föredra.   Svensson och von Otter (2005) menar att ju 
större frihet det finns i ett projekt, desto större är osäkerheten. Därför anser de att det är 
viktigt att sätta upp gränser för vad som ska utföras och vad som är accepterat. 

3.1.1 Styrning av projekt 
 
En projektledare har en viktig uppgift i att klargöra förutsättningarna för ett projekt. Det 
vill säga skapa en tydlig struktur för projektarbete (Svensson & Von Otter, 2005). Enligt 
Larsson (1998) så är projektledarens viktigaste uppgift att inför projektstarten planera 
projektets gång. Svensson och von Otter (2005) menar att det inför ett projekt så bör 
följande frågor klarläggas: Vari består problemet? Vilka resultat ska vi uppnå och ”hur” 
mäter vi dem? Vilken omfattning har projektet? Vad ingår och vad ingår inte? Vilka är 
begränsningarna angående tid, kostnader och kvalité?  
 
Vidare diskuterar Svensson och von Otter (2005) synen på hur en projektledare ska vara. 
De menar att det finns tre egenskaper hos projektledaren vilket avgör om ett projekt 
misslyckas eller ej. Dessa tre är kompetens, personlighet samt organisationsförmåga. De 
anser vidare att det handlar mer om projektledaren som person än om organisationen och 
förutsättningar kring projektet. De båda forskarna resonerar att projektledaren är den 
personen som ska se till att saker och ting blir gjorda samt att de bör ha en god kunskap 
om hur sammanhang, samverkan och samband hör ihop. Larsson (1998) håller med om 
att projektledaren har en nyckelroll för om ett projekt blir ett misslyckande eller en 
framgång. Han tycker att en projektledare skall fungera som en pådrivare och 
problemlösare samt samordna arbetet mellan olika funktioner. Svensson och von Otter 
(2005) menar vidare att projektledaren bör ha ett anpassat ledarskap vid projektstyrning. 
Det handlar om att kunna anpassa sig efter vilken typ av projekt det är (ibid.)  Under ett 
projektets utförande så bör det vara projektledarens uppgift att övervaka kvaliteten på 
projektet (Larsson, 1998). Om inte projektets förutbestämda mål uppfylls så måste 
projektledaren ingripa omgående för att åtgärda dessa (ibid.)  
 
En projektledare måste kunna gå balansgång för att hitta lösningar som tillfredställer flera 
parter (Larsson, 1998). Han menar att det är en konst att lyckas tillfredställa alla 
intressenter, men det är samtidigt en nödvändighet att behärska detta om projektledaren 
ska lyckas.  Trovärdighet är en nödvändig grogrund för ett projekt. För att bygga upp en 
trovärdighet så bör projektledaren på ett tidigt stadium ta reda på vad beställarna av 
projektet har för kriterier för ett lyckat projekt. Är det budgeten som är viktigast? Är kort 
projekttid värt mest? Är det de tekniska lösningarna som värderas högst? (ibid.) Earned 
Value Management (EVM) är ett projektstyrningsverktyg för att kontinuerligt analyserar 
hur ett projekt ligger till i förhållande till de uppsatta mål som finns i projektplanen 
(Fleming & Koppelman, 2000). 
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3.2 Earned Value Management 
 
Det som särskiljer EVM från andra projektstyrningsmetodiker är att denna teknik jämfört 
med tidigare varianter kan generera diagram, vilka underlättar för en prognostisering av 
ett projekt med hjälp av statistisk sannolikhetsteori (Fleming & Koppelman, 2000). Enligt 
Fleming och Koppelman (2005) så är det en enkel och kraftfull teknik för att jämföra det 
uppnådda resultatet med det budgeterade. Tidiga varianter av EVM började användas vid 
projektledning under 1960-talet då försvarsdepartementet i USA började nyttja det för att 
bättre kunna leda och utvärdera projekt (Raby, 2000). EVM har främst används i USA, 
men det börjar användas mer och mer även i Europa (ibid.) Metoden har använts 
framgångsrikt inom framförallt statliga myndigheter, medan industrin har ställt sig 
avvaktande på grund av att de ansåg att den var allt för byråkratisk i sin utformning 
(Webb, 2003). Efterhand har EVM dock fått en ökad acceptans hos näringslivet och idag 
är metoden ”best-practice” enligt flera forskare, mycket tack vare att den förenklats under 
det senaste årtiondet (ibid.) 
 
Webb (2003) menar att en projektledare lättare kan följa ett projekt genom att sätta upp 
ett antal avstämningspunkter. Enligt Raby (2000) är det en av de stora fördelarna med att 
använda sig utav metoden, då de olika avstämningspunkterna är en viktig del i EVM. Det 
går då med större exakthet förutspå vad slutkostnaderna kommer att bli, anser Webb 
(2003). Anbari (2003) menar att EVM tidigt kan ge indikationer på avvikelser eller om 
något är fel i ett projekt. Genom en tidig förvarning får såväl beställaren av ett projekt 
liksom projektledaren möjlighet att i god tid analysera situationen samt överväga 
lämpliga åtgärder (Antvik, 2000). Vilka åtgärder som är lägliga att vidta är enligt Antvik 
(2000) helt beroende på den enskilda situationen.  
 
Enligt Averstad (2003) kan EVM användas i flera olika typer av projekt samt i de flesta 
miljöer. De spelar heller inte någon roll vilken storlek projektet har (ibid.)  Webb (2003) 
anser dock att EVM lämpar sig bäst på projekt som har väl definierade mål.  Han menar 
vidare att projektet bör sträcka sig över en längre tidsperiod samt ha tydliga 
avgränsningar vad gäller tid och kostnad. Averstad (2003) håller med om detta, men 
poängterar samtidigt att det är viktigt med tydliga mål, och att dessa mål skall vara 
mätbara. Han anser dessutom att det krävs en tidsplan för att kunna jämföra uppnådda 
resultatet med det planerade.  
 
Enligt Averstad (2003) så bidrar EVM-metoden med följande: 

 
• En systematisk och objektiv bedömning av resultat- och kostnadsleveranser 

gentemot tidplan. 
• En objektiv granskning av framtida kostnader samt slutpunkt för projektet utifrån 

det hittills uppnådda resultatet med hjälp av beräkningar av nyckeltal (se 3.2.1) 
• Att på ett objektivt sätt inom en organisation värdera olika enheters resultat. 
• Att underlätta för benchmarking. 
• Bistå ledningen med en opartisk bevakning av planerad budget och projektplan. 
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3.2.1 Nyckeltal 
 
För att genomföra en analys inom EVM används olika nyckeltal. Dessa används för att 
kontrollera huruvida projektet framskrider enligt plan, när projektet väntas slutföras, om 
kostnaderna verkar överstiga budget och annan prognostisering. De huvudsakliga 
komponenterna i EVM är; Budgeted cost of work scheduled (BCWS), Actual Cost of 
Work Performed (ACWP) samt Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 
(Christensen, 1999). Tillsammans med kompletterande parametrar går det sedan att göra 
prognoser om tid och kostnad för ett projekt (Raby, 2000; Solomon, 2001; Alvarado, 
Silverman & Wilson, 2004). Figur 3 på sidan 14 illustrerar de framräknade kurvorna 
enligt EVM-metoden. 
 
För att konkretisera med ett exempel så inleddes år 1780 ett stort fartygsprogram inom 
den svenska flottan. Den dåvarande amiralen upptäckte vid en kontroll fem år senare att  
65 procent av de planerade fartygen sjösatts, och att 88 procent av budgeten förverkats. 
Således kan det konstateras att BCWP vid den tidpunkten var 65 procent (EVM) och 
ACWP 88 procent. Hade amiralen haft kunskap om EVM och metodens olika nyckeltal 
hade han kunnat tillämpa dessa i fartygsprogrammet för att medelst dessa erhålla 
information om programmets kostnadseffektivitet, göra prognoser och mäta 
arbetseffektiviteten, för att nämna några.  
 
För att beräkna hur kostnadseffektivt ett projekt är används formel: 

CPI3=ACWP/BCWP 
 
Kostnadsvariansen (CV) är skillnaden mellan den budgeterade kostnaden och den 
verkliga kostnaden. Är till exempel ACWP > än BCWP vilket är fallet om CV eller CPI 
är >1, så innebär det att mer resurser använts än planerat och vice versa (ibid.) Figur 2 
nedan visar att fartygsprogrammet nyttjat mer resurser än planerat.  

CV4=ACWP-BCWP.  
 

 
Figur 2: SPI respektive CPI kurva: visar att mer resurser använts än planerat. 

                                                 
3 Cost Performance Index (CPI) 
4 Cost Variance (CV) 
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Differensen mellan budgeten för det arbete som utförts och budgeten för det arbete som 
var planerat uttrycks som  Schedule Variance (SV) 

SV=BCWP-BCWS.  
 
För att mäta arbetseffektiviteten används: 

SPI5=BCWP/BCWS  
 
Att kunna prognostisera och estimera det fortsatta arbetet ses som en av de stora 
fördelarna med att använda EVM. Parametern går under benämningen EAC6 och 
eventuella prognoser bygger på att projektet fortsätter med samma effektivitet under hela 
tiden, utifrån de värden som erhållits. För en slutkostnadsprognos beräknas: 

EAC=(BAC-BCWS)/CPI+ACWP 
 
För att erhålla en tidsprognos beräknas: 

EAC=(BaC-BCWP)/SPI  

 
Figur 3:  Grafisk återgivning av de olika nyckeltalen (ifr. Christensen, 1999) 

 
 
 
Med hjälp av dessa olika parametrar hade amiralen sålunda haft möjligheten att få tidiga 
varningar och därmed också möjligheten att agera snabbare. Mätningarna uppskattas vara 
trovärdiga redan efter 15 procent av ett genomfört projekt (Anbari, 2003; Christensen, 
1999; Brandon, 2000). Christensen, Antolini och McKinney (1995) betonar dock att 
träffsäkerheten ökar om kortare tidsperioder används vid en eventuell prognostisering. 
 

                                                 
5 Schedule Performance Index (SPI) 
6 Estimate at Completion (EAC) 
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3.3 Tillämpning av Earned Value Management 

3.3.1 Earned Value Management vid projektledning 
 
Antvik (2000) menar att den viktigaste nyttan med EVM är att det redan från början 
måste göras klart vad projektets syftar till, vilken eller vilka uppgifter som skall lösas 
samt vilka förutsättningar som finns vad det gäller tid och ekonomi. Dessutom menar 
Antvik att projektets förutsättningar ska dokumenteras redan från början på ett lämpligt 
sätt. Därmed tvingas det fram en grundläggande ordning och reda i projektet (ibid.) 
Genom ordning och reda så säkerställs målen och detta ger förutsättningar för att målen 
ska bli kända i organisationen (ibid.) Humphrey (2002) menar att EVM- metoden är till 
stor nytta vid projektledning eftersom det alltid finns ett behov av att kontrollera hur 
projektet ligger till i förhållande till tidsplanen. Om det inte går att fastställa detta så har 
tidsplanen totalt förlorat sitt värde.  
 
För att kunna använda sig av EVM vid projektledning så krävs det tillgång till 
information om tid, teknik och ekonomi för projektet (Antvik, 2000).  Han menar vidare 
att denna information måste struktureras på ett sådant sätt att det ska gå att relateras till 
varandra. Antvik (2000) resonerar vidare att den största nyttan med EVM är under första 
delen av ett projekt, det vill säga förstudie, eftersom att det är väsentligt att komma igång 
på ett bra sätt redan från början och att han av erfarenhet vet att kan vara svårt att återta 
förseningar i ett projekt (se steg 1-6 i avsnitt 3.3.2). Han visar detta genom beräkningar 
där det klart framgår att ju senare en återtagning av en försening sker desto högre är blir 
kostnaden.  
 
Averstad (2003) menar att EVM ger projektledaren möjlighet att dels rapportera 
kostnadsutfall samt att mäta resultat mot tidsplan och dels skapa underlag för beslut om 
åtgärder. Han anser att detta ska ligga till grund för projektets framtida totalkostnad och 
färdigtidpunkt baserat på hittillsvarande projektets effektivitet. 

3.3.2 De olika stegen 
 
Ett sätt att beskriva användningen av earned value vid projektstyrning är att göra det med 
hjälp av de 10 stegen. Stegen kan delas in i två grupper. Den första gruppen, steg 1-6, 
omfattar de steg som genomförts innan ett projekt påbörjats. Den andra gruppen, steg 7-
10, omfattar de steg som är aktuella under projektets genomförande. Steg 7-8 innebär att 
hålla reda på projektets ekonomi respektive arbetsresultat i termer av leveranser och 
tekniska resultat. Det är egentligen endast stegen 9-10 som är specifika för EVM jämfört 
med andra projektstyrningsmetoder (Antvik, 2000).  
 
 Steg 1: Målformulering 
 
Innebär att det skall göras klart vilka mål som skall uppnås, något som kan tyckas 
självklart men som inte alltid är tillräckligt utformade ändå enligt Antvik (2000). Det är 
viktigt att hålla reda på målen och hur de eventuellt ändras. Det är också av betydelse att 
inte bara hålla reda på tekniska målen, utan också på hur tidsplaner och ekonomi ändras 
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vid förändringar i de tekniska målen (Antvik, 2000). Larsson (1998) tillägger också att 
det är viktigt att målen är mätbara. Han tycker dock att mätbarheten ofta får stryka på 
foten vilket gör det svårt att få tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet i målangivelsen.   
 
 Steg 2: Upprättande av arbetsstruktur (WBS7) 
 
Innebär att en de olika aktiviteter som ingår i projektet identifieras och delas upp i mindre 
beståndsdelar. Detta underlättar för kontroll av såväl tidsmässig, teknisk och ekonomisk 
information (Antvik, 2000). WBS:n bör vara uppbyggd i en hierarkisk struktur där de 
primära aktiviteterna skall utgöra ett slags fundament, från vilka andra stödjande 
aktiviteter följer (Anbari, 2003; Raby, 2000).  
 
 Steg 3: Organisationsstruktur 
 
Enligt Antvik (2000) så organiserar projektledaren vem/vilka som ska göra vad i 
projektet. Varje enskild del måste vara hanterbar och ha en tydlig ansvarsfördelning, det 
vill säga vem/vilka som skall ansvara för de olika delarna av projektet (Anbari, 2003). 
Averstad (2003) håller med om att det är viktigt att besluta om rollerna i projektet, men 
poängterar också att det ska fastställas om hur beslutsprocessen ska se ut samt om 
exempelvis leverantörerna ska involveras i projektet.  
 

Steg 4: Ansvarsmatris 
 
Detta steg har sin utgångspunkt i det förra steget på så sätt att det utses en utförare och 
ansvarig för varje aktivitet (Averstad, 2003). Genom att upprätta en ansvarsmatris för ett 
projekt så underlättas ansvarsfördelningen. Den går sålunda ut på att grafiskt visa vem 
som skall göra vad. Antvik, 2000).   
 
 Steg 5: Tidplan 
 
Innebär en planering för när i tiden de olika momenten i projektet skall påbörjas 
respektive avslutas, för att hela projektet skall vara färdigt på avsatt tid. Raby (2000) 
anser att det är fördelaktigt att göra detta genom att sätta upp milstolpar för att lättare 
kunna identifiera hur arbetet fortskrider. Till varje enskild aktivitet kopplas således en tid 
för dess genomförande och genom detta erhålls en tidsaxel för projektet (Raby, 2000). 
Antvik (2000) framhäver att detta är ett måste för att projektet ska kunna slutföras i tid.  
 
 Steg 6. Förkalkylering  
 
Här konstrueras en tabell innehållande den information som erhölls i det tidigare steget. 
Därefter ses innehållet över och analyseras för att kontrollera projektets genomförbarhet 
och dess kostnadsallokeringar (Anbari, 2003; Antvik, 2000; Raby, 2000). Averstad 
(2003) anser att det också är nödvändigt att genomföra en förkalkylering för att då kunna 
analysera projektets risker.  
 
                                                 
7 Work Breakdown Structure (WBS) 
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 Steg 7: Efterkalkyl/ uppföljning 
 
Det krävs en ständig uppdatering av tidsplanen i takt med att aktiviteter påbörjas, är 
halvfärdiga eller har slutförts. Aktiviteternas status skall anges i procent, en aktivitet som 
inte har startat får exempelvis noll procent medan en som kommit halvvägs femtio. För 
att det ska vara möjligt att ange en aktivitets ”färdigprocent” måste olika milstolpar sättas 
upp, vilka skall vara lätta att mäta. Detta innebär mer konkret att hålla reda på den 
efterkalkylerade kostnaden för det arbete som faktiskt utförts. Enligt Antvik (2000) är 
detta något som inte är helt enkelt, beroende på att den ekonomiska redovisningen skall 
vara projektanpassad och inte efter den befintliga organisationen. Detta har varit ett 
vanligt förekommande problem i de företag där EVM tillämpats (ibid.) Ett annat problem 
som förekommer är att många ekonomisystem inte kan generera utdata på ett sätt som är 
anpassat efter projektens behov, vilket är negativt då många projekt sträcker sig över flera 
år. 
 
 Steg 8: Resultat 
 
Innebär att projektgruppen rent tekniskt håller reda på och prickar av de resultat som 
utförts (Antvik, 2000; Averstad, 2003). Resultaten erhålls från de dokument som bestäms 
i inledningen av projektet, enligt steg 5, där mätbara mål har satts upp (Raby, 2000).  
 
 Steg 9: Earned Value 
 
Det första EV-steget/resultatvärdet innebär en ekonomisk utvärdering av utfört arbete 
utifrån vad de har budgeterats att kosta (Antvik, 2000). Efter bestämmande av 
resultatvärdet kan de tidigare fastställda ”färdigprocenten” användas. Genom att använda 
dessa värden går det att skapa ett diagram för ett projekts ekonomi över en tidsperiod. 
Med stöd av denna kurva går det sedan att göra jämförelser med den ursprungliga 
förkalkylen (BCWS) och efterkalkylen (ACWP). Sålunda erhålls en kostnadsvarians 
(CV) för utfört arbete (ibid.) 
 
 Steg 10: Analys 
 
Det avslutande steget går ut på att göra olika analyser av ett projekts tillstånd med hjälp 
av olika nyckeltal och för att beräkna resultatvärdet (EVM) (Antvik, 2000). Analyserna 
kan röra sig om kostnadsskillnaden, vilket är skillnaden mellan efterkalkyl och 
resultatvärdet. Den kan också handla om tidsskillnaden där förkalkylen jämförs med 
resultatvärdet (ibid.)  Averstad (2003) har samma uppfattning som Antvik, men trycker 
även på vikten av att utforma rapporter samt besluta om åtgärder och implementering 
under avslutningen av ett projekt.  
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3.3.3 Problem vid användande/tillämpning 
  
En nyligen genomförd studie (se Tabell 1) redogör för ett antal problem som kan 
uppkomma vid användandet av EVM (Kim, 2003). Den undersökningen gör gällande att 
de stora problemen inte längre är ”pappersarbetet” eller för höga kostnader, utan att 
problemen nu istället kan härledas till främst slutanvändaren av EVM, det vill säga 
projektledare med projektgrupp. Tabellen nedan visar de största problemen, medelvärdet 
av respondenternas åsikter graderade mellan 1-5, samt vad som ligger till grund för det 
specifika problemet. Tabellen är baserad på en undersökning inom offentlig och privat 
verksamhet där EVM har använts.  
 
 
Tabell 1: Vanligt förekommande problem vid användandet av EVM Ifr. Kim (2003) 

Problem       Medelvärde (offentlig/privat) Problemkälla 

Optimistisk planering     3.4/3.2     Användare   
Oriktig bedömning av EVM   3.3/3.2     Användare   
Dålig förståelse av EVM   3.2/3.3     Användare   
Kulturellt motstånd     3.2/3.1     Kultur   
Dålig uppfattning av EVM   3.0/2.9     Kultur   
Lång inlärningstid     3.0/2.8     System   
Teknisk jargong     2.8/2.8     Implementering 
Regelverk       2.8/2.8     Implementering 
Låg/ obefintlig delaktighet   2.7/2.6     Implementering 
Projektering baserad på tidigare erfarenheter 2.6/2.6     System   
Stora kostnader     2.6/2.3     Implementering 
Oförenlighet mellan WBS och organisation 2.6/2.6     Implementering 
Behov av ytterligare schematiska program 2.6/2.3     System   
Detaljerad WBS     2.2/2.1     Implementering 

Försvagning av ledarskap   1.7/1.5     Kultur   

  
 
Ur tabellen framgår det att en av de vanligaste problemkällorna vid tillämpningen av      
EVM, kan härledas till slutanvändaren och implementeringen. Kim (2003) anser dock att 
de problem vars problemkälla är användaren indirekt kan härledas till en misslyckad 
implementering. Optimistisk planering och oriktig bedömning kan enligt Kim (2003) 
bero på en bristfällig utbildning, vilket kan knytas till att otillräckligt med resurser har 
avsatts vid införandet av projektstyrningsmetoden. 
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3.4 Implementering 
 
Det traditionella tillvägagångssättet vid implementering enligt Galbraith och Kazanjian 
(1986) karaktäriseras av att en aktivitet fastställs vilken följs av en strategiformulering 
och ändring av organisationsstrukturen. Företagsledare försöker sedan skapa en 
omgivning i vilken önskade ändringar kan överleva och rota sig (Nutt, 1986). 
Implementeringen kan vara adaptiv, det vill säga anpassad till den nuvarande 
verksamheten, likväl som den kan innebära en omdaning av hela organisationen (Ansoff, 
1984; Damanpour & Evan, 1984). Förändringen, vilken skall implementeras, kan 
antingen röra tekniska innovationer och användandet av ny teknologi, administrativa 
förändringar genom nytt regelverk. Det kan också bero att företagsledningen väljer att 
imitera sina konkurrenters arbetssätt eller teknologi (Nutt, 1986). Oavsett vad som 
implementeras så påverkas i olika utsträckning arbetssättet för de som är involverade 
(ibid.) Michlitsch (2000) redogör för ett antal aspekter som ett företag måste följa för att 
uppnå en lyckad implementering. Forskningen som han har bedrivit visar på betydelsen 
av att framförallt rikta uppmärksamhet mot de anställda, syftet med detta är skapa en 
ökad lojalitet och få de anställda att prestera bättre; varför han ställt upp ett antal 
framgångsfaktorer. 
 

• Företaget måste formulera ett tydligt budskap för att personalen lättare skall förstå 
sin roll i implementeringsprocessen, det underlättar om företaget har en klar 
strategi (Michlitsch, 2000) 

• Utbildning av personalen är en väsentlig del för att erhålla framgång vid 
implementeringen, det är dock viktigt att utbildningen är ändamålsenlig.  

• Företaget bör sträva efter att bygga en stark företagskultur, på så vis kan ett 
implementeringsarbete underlättas. 

• Belöningar skall delas ut till de anställda efter ett väl genomfört arbete. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara ekonomiska ersättningar, utan istället 
erkännanden då dessa ofta är mer uppskattade. Detta eftersom ekonomiska 
belöningar ibland uppfattas som en självklarhet, medan erkännanden mer som en 
gåva (ibid.) 

 
Sterling (2003) framhäver ett antal aspekter utöver de som redovisas ovan. Bland annat 
vikten av att organisationen måste ha kapacitet och de resurser som krävs för att 
genomföra en särskild implementering, han avser då främst ekonomi, personal och att 
den organisatoriska strukturen understödjer en implementering. Vidare framhåller 
Sterling betydelsen av att en genomarbetad handlingsplan samt att en budget finns färdig 
före initieringen av en implementering. Därutöver är det en nödvändighet att det finns en 
stringent och fortlöpande informationsöverföring för att lyckas med implementeringen. 
Han menar vidare att det är just kommunikationen som tenderar att fallera och således 
kan ha en negativ inverkan på implementeringen. Därför är det angeläget att 
organisationen verkar för att kommunikationen skall fungera på ett tillfredsställande sätt 
(ibid.)  
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3.4.1 Implementering av EVM 
 
Precis som alla andra projektstyrningsverktyg måste EVM användas på ett korrekt sätt för 
att fungera effektivt, felaktig användning kan rendera ökade kostnader enligt Webb 
(2003). För att få metoden att fungera i en projektorganisation behöver vissa 
grundläggande kriterier uppfyllas (ibid.) Det finns till exempel vissa systemkrav, såsom 
ett upprättande av en aktivitetsplan till vilken kostnader kan kopplas. Med fördel används 
ett datorprogram för detta arbete, bland annat för att enklare generera grafik över ett 
projekts framskridande och för automatiska kostnadsberäkningar. Vidare måste det finnas 
ett fastställt system hur data kring projektet skall samlas in och rapporteras, detta är en 
mycket viktig del då EVM kräver specifik information för att vara behjälplig i 
projektarbetet. Denna information erhålls genom en ständig rapportering från de olika 
aktörerna om hur projektet fortlöper. Vid fastställandet av de olika aktiviteterna måste 
samtidigt en ansvarsmatris (se steg 4, 3.3.2) upprättas, det måste tydligt framgå vem eller 
vilka som ansvarar för att en viss aktivitet utförs. Om förändringar måste göras i någon 
aktivitet måste detta rapporteras enligt ett förutbestämt mönster, det är viktigt att 
projektledningen direkt får kännedom om en eventuell störning. En annan betydande del 
enligt Webb (2003) är att den rätta kulturen återfinns inom organisationen, det är mycket 
viktigt att det finns en acceptans för denna typ av projektstyrningsverktyg hos 
projektmedlemmarna och att verktyget stöds av den högsta ledningen.    
 
För att öka acceptansen redogör Kim (2003) för fyra nyckelfaktorer. Den första och 
kanske viktigaste faktorn enligt Kim (2003) är att det finns ett tydligt top-down 
ledarskap. Detta tenderar att medföra en ökad acceptans för EVM, viket därigenom 
underlättar för en implementering. Det krävs dock att den högsta ledningen verkligen tror 
på och förstår metoden och sedan förmedlar den kunskapen till övriga delar av 
organisationen. En av anledningarna till att det just är top-down sättet som är att föredra 
beror på att ledningen då oftast är mer intresserade av att få metoden att fungera, genom 
att underlätta för olika processer och tillsätta tillräckliga resurser i form av tid och pengar. 
Samtidigt bör ledningen arbeta för att skapa en kultur som stödjer användandet av EVM. 
En annan viktig faktor är utbildning, projektledare och projektgrupp måste ha erforderlig 
kunskap om metoden redan innan den börjar tillämpas. Vidare anses flexibilitet vara en 
viktig del, de som ingår i ett visst projekt måste få viss frihet, inom givna ramar, hur de 
ska arbeta med metoden. Slutligen, efter hand som metoden används så ökar 
erfarenheten, vilket tillsammans med en fortlöpande utbildning anses vara viktigt för att 
öka acceptansen (ibid.) 
 

3.4.2 Problem vid implementering av EVM 
 
Det finns en implementeringsproblematik vad gäller EVM, metoden har inte fungerat 
överallt och flera företag ställer sig tvekande till om den verkligen kan hålla vad den 
lovar (Fleming, 2000). Den ökande kännedomen om metoden och fördelarna som följer 
med den till trots, visar en undersökning att många företag anser EVM vara för komplext, 
kostsamt och följt av ett omfattande pappersarbete (Anbari, 2003). Problemen är dock 
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inte bara av teknisk natur enligt Webb (2003), för många anställda kan metoden upplevas 
som påfrestande. Särskilt gäller det medarbetare som inte är vana vid att få sin 
arbetsprestation granskad kontinuerligt (ibid.) Det kan även uppstå ett visst motstånd hos 
projektledare då metoden kan upplevas negativt i och med att eventuella tidfördröjningar 
eller kostnadsöverslag kan ses direkt av högsta ledningen, vilket kan påverka 
projektledarens status och projektet som helhet.  
 
Visst motstånd är välgrundat enligt Webb (2003), detta gäller speciellt projekt med en 
inneboende komplexitet, där det inte alltid går att värdera olika aktiviteter i tid och 
kostnader då det kan uppstå händelser vilka inte går att förutspå. Hur förnuftigt detta 
resonemang än är så är det svårt för företag generellt sett, att ta hänsyn till enskilda 
individers eventuella invändningar då allt fler företag eftersträvar projekt med fasta 
kostnader. Den underliggande orsaken till att företagen vill ha fasta kostnader är att de 
vill flytta över potentiella risker till leverantörer, så att dessa får hantera eventuellt ökade 
kostnader vid ett projekt (ibid.) 
 
Det är därför viktigt enligt Webb (2003) att företaget tar större hänsyn till ett projekts 
initiala estimeringsprocess och vilken grad av inflytande den högsta ledningen skall ha 
under ett projekts framskridande. Vidare måste avdelningschefer tilldelas ett större ansvar 
vad gäller den egna avdelningens arbete. Då det som tidigare nämnts kan finnas ett visst 
motstånd mot metoden är det viktigt för företagsledningen att i ett tidigt skede få de 
anställda att acceptera metoden enligt Webb (2003). Detta sker enklast genom en gedigen 
utbildning samt en tydlig uppbackning av företagsledningen. Utöver ledningens stöd är 
det viktigt att utvärderingen av genomförda prestationer inte skall ses som ett hot, utan 
snarare som en positivt bidragande faktor vid en framtida implementering (ibid.) 
 
Användandet av EVM öppnar upp för en bättre granskning av prestationer bättre än 
någon annan teknik i dags dato och kan därför leda till en ökad osäkerhet bland de 
anställda. För de som till exempel tidigare medvetet dolt hur det går i ett projekt, genom 
till exempel vag rapportering, upplevs säkerligen metoden som ett stort hot. Ett av de 
vanligaste sätten är att gömma sig bakom ett företags tröga ekonomiska system, som en 
metod för att fördunkla den verkligen bilden av projektet. Ett annat sätt är att 
kontinuerligt revidera projektplanen, så att gamla rapporter inte kan knytas till det ”nya” 
projektet (ibid.) 
 
Den övervägande delen av alla människor vill dock göra ett gott arbete enligt Webb 
(2003), eventuella utvärderingar kan därför vara till hjälp för dessa så att de får veta hur 
de ligger till. En mätning av arbetet kan också ge tidiga varningssignaler, vilket kan 
underlätta för det fortsatta arbetet genom att stödjande insatser kan göras innan det är för 
sent. Det finns således positiva aspekter, men dessa måste säljas in till personalen. 
Företaget måste trycka på att alla anställda är ”stakeholders” för företagets framtid (ibid.) 
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3.5 Kritik mot projektstyrning 
 
Blomberg (1998) påpekar att ett projekt inte nödvändigtvis är förenat med succé även om 
avancerade styr- och planeringstekniker som PERT använts. De diagram, grafer och 
övrig statistik som erhållits genom en användning av till exempel PERT har enligt 
Blomberg (1998) visat sig ha liten direkt inverkan på projektet som helhet. Däremot har 
de olika projektmetoderna spelat en symboliskt viktig roll då företagsledningen visat 
projektmedlemmarna att de har en stark tilltro till projektet som arbetsform, genom bland 
annat satsningen och införandet av mer sofistikerade metoder.  
 
Det finns enligt Blomberg (1998) därför inte mycket som tyder på att lyckade projekt är 
mer välplanerade än mindre lyckade. Han anser vidare att det finns indikationer på att 
projekt som bedömts vara framgångsrika både är mindre planerade och mindre 
detaljstyrda än undersökta projektmisslyckanden. Blomberg (1998) hävdar också att flera 
projekt som bedöms som misslyckade kännetecknas av en rigorös planering. Projekt som 
enligt Blomberg (1998) anses vara lyckade har ofta vuxit och utvidgats under 
projektarbetets gång, vilket är svårt att uppnå om projektet har förutbestämda ramar.  
 
Earned Value Management är en metod som kräver ett omfattande och en detaljrik 
förberedelse innan ett projekt kan starta (Webb, 2003, Kim & Ballard, 2001). Enligt 
Webb (2003) är det något som legat till grund för den kritik som finns mot EVM. Antvik 
(2000) anser att EVM påverkar mycket av företag och myndigheters rutiner vid 
projektledning. Antvik hävdar vidare att det finns en kritik mot EVM eftersom metoden 
kan anses vara komplicerad, då särskilt vad gäller implementeringen. Kim och Ballard 
(2001) riktar kritik mot EVM därför att det är enligt deras sätt att se en metod som enbart 
fungerar under förutsättning att varje aktivitet i ett projekt är självständig.   
 
Vidare finns ett problem vad gäller beräkningen av olika nyckeltal, dock främst det som 
rör EAC. Det finns flera olika sätt att räkna ut EAC, hur nyckeltalet skall beräknas beror 
egentligen på i vilken fas av projektet företaget befinner sig, detta gör av naturliga skäl 
metoden mer komplex än om samma formler skulle kunna nyttjas under hela projekttiden 
(Christensen, 1999). Den här problematiken är fortfarande relativt okänd även i kretsar 
där metoden används, att döma av det som finns publicerat. För att ha möjligheten att 
göra mer exakta beräkningar krävs det dock att projektledare/projektgrupp känner till 
detta faktum (ibid.) 
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3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
I teoriavsnittet har projekt och projektledning behandlats samt EVM och implementering. 
Det kan konstateras att det är väsentligt att det finns tydliga och mätbara mål för ett 
projekt. De mätbara målen är viktiga för att minska osäkerheten kring projektet samt för 
att lättare kunna utvärdera om ett projekt kommer att hålla tid och kostnadsbudget. Vissa 
forskare menar att det är projektledarens uppgift att sätta upp dessa mål och bestämma 
om hur projektet ska utvärderas. Vidare så menar flera forskare att det är projektledaren 
som ska klargöra vilka begränsningar som skall finnas i form av tid, kostnader och 
kvalité.  
 
Det framgick också i den genomgången att EVM är en projektledningsmetod där det 
redan från början bör göras klart om vilka förutsättningar som finns för det specifika 
projektet. EVM är enligt många forskare ”best practice” vad gäller projektverktyg, till 
stor del beroende på att det underlättar för en kontinuerlig utvärdering samt för 
möjligheten att kunna prognostisera hur framtiden ser ut för ett projekt. Det finns flera 
forskare som bestyrker detta, dessa anser även metoden vara ett bra hjälpmedel för 
projektledaren genom att man erhåller en god översikt över projektet. Vissa forskare 
hävdar att EVM med fördel används vid projekt som har klara, mätbara och väl 
definierade mål.  
 
Forskning har visat att det finns ett stort behov av att kontrollera hur ett projekt ligger till 
i förhållande till tidplanen. Vidare finns det forskare som menar att EVM blir 
verkningslöst om inte den förutbestämda tidplanen följs och revideras vid behov. Det 
framgår också att användandet av EVM lämpar sig bäst genom att 10 steg följs, dessa 
steg kan sedan delas upp i två grupper. Den första gruppen är stegen 1-6 vilket innefattar 
det som görs innan ett projekt påbörjas samt steg 7-10 vilket behandlar genomförandet av 
projektet och uppföljningen, varav de två sista stegen är unika för EVM. En nyligen 
genomförd utredning visar att det uppstår ett antal problem vid användandet av EVM. 
Många av dessa problem kan härledas till en bristfällig implementering. Därför är det av 
största vikt att det sker en utbildning av personalen för det nya verktyget samt att 
metoden har stöds av högsta ledningen för att erhålla den nödvändiga acceptansen bland 
de som arbetar med projekt.  
 
Det finns en del kritiker till EVM, och kritiken behandlar olika saker. Det finns forskare 
som menar att den är allt för kostsam, medför för mycket pappersarbete och som är 
skeptiska till att metoden kan hålla vad den lovar. Vidare menar en del forskare att 
projekt som är planerade i en mindre omfattning tenderar att vara mer framgångsrika än 
projekt där planeringen varit en väsentlig del. Andra lyfter fram nyckeltalen vid 
tillämpning av EVM som en förekommande svårighet, då några av dessa skall beräknas 
olika beroende på i vilken fas projektet befinner sig i.   
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas det empiriska material som insamlats. För att underlätta för läsaren följer 
uppsatsen en struktur, vilken fastlades i och med de tidigare kapitlen. Avsnittet inleds med en 
företagsbeskrivning, vilken sedan följs av hur fallstudieföretaget arbetar med projekt och avslutas med en 
diskussion kring EVM.  
 
4.1 Företagsbeskrivning 
 
SSAB bildades 1978 genom en sammanslagning av Domnarvets Järnverk i Borlänge, 
Oxelösunds Järnverk och Norrbottens Järnverk i Luleå. Sedan dess har koncernen 
framgångsrikt arbetat med en nischorientering mot högfasta stål (årsredovisning 2004). 
SSAB:s organisation utmärks av en tydlig decentralisering, dotterbolagen verkar således 
relativt autonomt. Koncernen har idag 9400 anställda och omsätter årligen nära 25 
miljarder kronor. Bolaget börsnoterades 1989 på Stockholmsbörsen och har sedan 1994 
varit en av de mest omsatta aktierna på A-listan.  
 
SSAB Tunnplåt är ett dotterbolag till SSAB och är i dagsläget Nordens största tillverkare 
av tunnplåt samt en av de ledande aktörerna i Europa inom området för extra och ultra 
höghållfast tunnplåt. Produktionen av tunnplåten är uppdelad på två orter, Luleå och 
Borlänge. I Luleå framställs stålet via en metallurgiprocess och i Borlänge valsas och 
efterbehandlas stålet vilket även inkluderar beläggning. Tunnplåt är den största 
produktgruppen inom handelsstål och utgör ungefär häften av den europeiska marknaden. 
Den ordinära tunnplåten används huvudsakligen inom verkstads-, bygg- och 
fordonsindustrin. Antalet anställda på SSAB Tunnplåt uppgick till 4 507 år 2004 varav 
cirka 1 500 i Luleå (www.ssab.se) 
 
 
4.2 Projekt 
 
Respondenterna anser att projekt generellt sett är en bra arbetsform.  De menar vidare att 
nämnda arbetsform ibland är det enda sättet att arbeta på vid genomförandet av 
förändringar, investeringar eller vid uppbyggnationen av anläggningar.  Fördelarna är 
bland annat att den arbetsuppgift som behöver göras tydliggörs och lyfts ur vardagen, 
vilket bidrar till ett större fokus på just den uppgiften – med öronmärkta pengar samt 
ökad status för de som arbetar med projektet. Vidare påpekar ett par av respondenterna 
att ett projekt kan öka arbetsinsatsen i och med att ett projekt sammanför olika 
intressenter på ett strukturerat sätt, och för att projektet kräver ett avslut vid en viss 
tidpunkt. Vad gäller nackdelarna med att arbeta i projekt menade några av 
respondenterna att det alltid medför ett visst mått av byråkrati, i övrigt är de enstämmiga 
om att fördelarna överväger nackdelarna. Några av respondenterna angav inga nackdelar 
alls vad gäller arbetsformen. 
 
Det som respondenterna anser särskilja ”vanligt” arbete från projektarbete är framförallt 
den tidsmässiga avgränsningen, något som alltid finns i ett projekt. I det vardagliga 
arbetet finns en specifik uppgift beskriven vilken pågår kontinuerligt och som ändras 
relativt sällan, till skillnad från projektarbeten som oftast är temporära Vidare så 

http://www.ssab.se
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sammanförs vanligtvis anställda från olika områden vid projektarbete, något som inte är 
vanligt förekommande i det vardagliga arbetet. En annan sak som åtskiljer arbetssätten är 
kravet på att upprätta tidplan och allokera för projektet nödvändiga resurser, samt följa 
den projektmetod som finns beskriven i SSAB:s projekthandbok. Kraven på 
dokumentation i projekt vad gäller planering och genomförande är således större än vid 
vanligt arbete.   
 
 
4.3 Projektstyrning i SSAB 
 
De anställda inom SSAB skall följa en särskild projekthandbok, vilken har utvecklats 
speciellt för företaget. I projekthandboken framgår att det är viktigt att klart formulera 
och förankra mål för projektet. Att arbeta med mål och uppleva att målen nås skapar en 
stark motivation hos medarbetarna. Vid projektarbete bör medarbetarna vara med både 
vid målformuleringen samt vid uppföljningen. Delaktigheten är något som 
respondenterna lyfter fram som särskilt viktig. 
 
Målen formuleras enligt följande:  

• Funktion 
• Tid 
• Kostnad 

 
Målen skall vara:  

• Tidsbegränsade 
• Realistiska 
• Mätbara 

 
Vidare har projektledaren ansvar för projektets hela planering och styrning.  
Projektledaren ska för att säkerställa uppföljningen kräva detaljerade tid- och resursplaner 
från projektmedarbetare, entreprenörer samt leverantörer. Projektledaren ska även 
upprätta en huvudtidplan som skall visa tid- och resursplanering i projektet. I tidplanerna 
ska aktiviteter som milstolpar tydligt framgå. Varje enskild aktivitet i projekttidplanen 
har en ansvarig, som regelbundet ska rapportera aktiviteternas utveckling och läge, något 
som däremot sällan genomförs enligt respondenterna. Rapporteringen sker sedan på 
projektgruppsmöten. Tid- och resursplanen är framställd i grafisk form i ett så kallat 
Gantt-schema. Det ska även framgå vem som är ansvarig och vad de ska utföra samt hur 
mycket resurser som behöver tas i anspråk.  I projekthandboken framgår också att om 
tidplanen är nedbruten till en lämplig nivå så är den ett väldigt bra hjälpmedel för 
projektmedarbetarna, det underlättar för att upptäcka eventuella avvikelser från planen.  
 
För att erhålla en periodiserad sammanställning av projektets kostnader och ibland även 
intäkter så genomförs på SSAB en slutkostnadsprognos. Denna prognos bör vara 
periodiserad med periodlängden en månad. De budgeterade kostnaderna skall 
överensstämma med de för projektet avsatta pengarna. Projektledaren har ansvar för 
projektets totala kostnader och att projektets medarbetare ansvarar för att kontinuerligt 
rapportera kostnader till projektledaren. Därefter är det projektledarens ansvar att 
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genomföra slutkostnadsprognosen. Till sin hjälp använder projektledaren 
datorprogrammen MS Project för tid- och resursstyrning samt MS Excel i 
kostnadsstyrningen. Flera av respondenterna i vår undersökning menar dock att dessa 
datorprogram medför en hel del manuellt arbete. 
 

4.3.1 Reflektion över projektstyrning 
 
Respondenterna anser att det är viktigt att målen som är uppställda för projektet uppfylls, 
det vill säga att projektets syfte hålls inom ramen för vad som är förutbestämt. Med det 
avser respondenterna att kostnaderna inte överskrider budget samt att den eftersträvade 
funktionen levereras i tid. För att uppnå syftet med projektet anser respondenterna att det 
är särskilt viktigt med en noggrann förstudie i vilken projektet definieras vad gäller 
kostnad, tid och övrig resurshantering. Respondenterna anser att alla faser i ett projekt är 
viktiga, men de lyfter särskilt fram förstudien.  Genomförs inte en grundlig förstudie så 
finns det enligt respondenterna en överhängande risk att det får negativa konsekvenser 
under en senare fas av projektet. Respondenterna framhåller även att utvärderingen av ett 
projekt är viktig, dels för att visa att projektet har hållits inom budget, och dels för att dra 
lärdom inför framtiden. Det anges i projekthandboken att en utvärdering alltid skall 
göras, men det hinner inte alltid projektledaren med enligt en av respondenterna. Särskilt 
gäller detta mindre projekt.  
 
De anser att den nuvarande projektstyrningsmetoden fungerar tillfredsställande då den är 
relativt lättanvänd samt att den ger en bra struktur åt arbetet. Det som respondenterna 
anser vara negativt är att den fordrar mycket manuellt arbete, till stor del beroende på att 
projektverktygen som används inte är anpassade till det nuvarande arbetssättet. Ett annat 
problem enligt en av respondenterna är att den gällande metoden inte tillåter en kontroll 
av leverantörer, vilket är problematiskt då dessa ofta har en betydande inverkan för 
slutresultatet av ett projekt. Andra faktorer som kan inverka på ett projekts slutkostnad är 
att projektet utvidgas efter hand, det vill säga avviker från den ursprungliga planen.  
 
I framtiden tror samtliga respondenter att kravbilden för projektarbete kommer att öka, de 
tror bland annat att företagsledningen framgent kommer att erfordra mer information om 
hur projektet ligger till jämfört med plan. Vidare tror respondenterna att det kommer bli 
vanligare med en mer frekvent uppföljning samt strängare krav vad gäller ekonomi.  
 
Det framkom även under intervjuerna att moderbolaget verkar för en förändring mot att 
få en bättre kontroll av hur projekt ligger till gentemot plan. De har på SSAB Tunnplåt i 
Borlänge börjat testköra ”projektportföljen”, vilken syftar till att ge ledningen 
information hur de olika projekten på företaget ligger till gentemot den förutbestämda 
planen med hjälp av ett datorprogram. Programmet indikerar hur projektet ligger till 
genom att tillskriva projekten olika färger,  de olika färgerna symboliserar hur varje 
specifikt projekt framskrider. Detta för att underlätta för snabbare beslutsfattning genom 
att ledningen hela tiden ser hur ett projekt framskrider. Det återstår dock att se huruvida 
SSAB Tunnplåt i Luleå kommer att använda sig av detta verktyg i framtiden.  



                                                                                                                  Kapitel 4   
 

 27

4.3.2 SSAB:s projektorganisation 
 
Inom SSAB Tunnplåt upprättas alltid en temporär organisation vid ett projektarbete. 
Detta främst beroende på att de vill tydliggöra ansvarsfördelningen, klargöra tänkta roller 
samt underlätta för beslutsprocessen. De olika delarna i projektorganisationen är 
upprättade i en hierarkisk ordning med beställare/styrgrupp, projektledare, referensgrupp, 
projektadministratör, projektgrupp, resursägare samt projektgranskare. En mer ingående 
beskrivning av var och en följer nedan.  
 
 

 
Figur 4: Beskriver SSAB:s projektorganisation 

 
 
Beställarrollen/Styrgrupp 
Det är beställaren som är den ytterst ansvariga för projektet och utövar den övergripande 
styrningen av projektets genomförande. Beställaren är med och fattar beslut i alla 
övergripande frågor som rör projektet. Beställaren är även ansvarig för att 
projektförslaget förankras samt för att ta in nödvändiga synpunkter från berörda 
avdelningar i företaget. I vissa projekt är det även lämpligt att bilda en styrgrupp, men det 
är viktigt att poängtera att beslutsansvaret är på beställaren. Det är även denna person 
eller grupp som beslutar om när projekt ska starta, godkänner avslutade faser samt avgör 
om projektet skall avbrytas eller fortsätta till nästa fas. Beställaren avgör också om ett 
projekt är genomfört och kan avslutas. Vid val av projektledaren så måste beställaren 
beakta att projektledaren inte driver uppdraget i eget syfte. I så fall bör beställaren 
fastställa projektledarens projektplan.  
 
Projektledarrollen  
Projektledaren är projektets verkställande chef och han/hon ska planera, leda samt 
samordna projektarbetet. Projektledaren är ansvarig för att det upprättas en projektplan 
med aktivitets- och tidsplan med en beskrivning om hur projektet kommer att 
genomföras. Projektledaren ansvarar för att projektet blir genomfört enligt de planer och 
bestämmelser som är uppställda från början. En viktig roll för projektledaren är att 
resurssäkra sitt projekt. Det är vanligt att det är någon annan avdelning på företaget som 
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äger en resurs som behöver nyttjas och då är det viktigt att detta resursbehov 
dokumenteras i projektplanen. Utöver detta så är även han/hon ansvarig för att informera, 
rapportera samt ta fram underlag till beställaren. Ett exempel på detta underlag är 
statusrapporter som beskriver nuläget kopplat till aktivitets- och tidsplanen samt 
kostnadskalkylen som beställaren tidigare godkänt. Avslutningsvis så bör det tilläggas att 
projektledaren ofta har ett ordinarie arbete att utföra och då kan det vara nödvändigt att 
han/hon får avlastning för detta eller inom projektet.  
 
Styrgrupp 
I styrgruppen ingår beställaren som en ordförande men även projektledaren finns med 
samt ett antal medlemmar. Styrgruppsmedlemmarna är ett stöd åt beställaren och finns 
med för att beställaren ska kunna ta ställning i beslut som projektet kräver 
 
Referensgrupp 
Om det finns ett behov så kan projektet använda sig av referensgrupper för att säkerställa 
att den produkt projektet ska leverera håller de krav som är förutbestämda.  
 
Projektadministratör 
Utöver den centrala styrningen kan det inom projektets organisation finnas administrativt 
stöd för exempelvis ekonomi, dokumentation samt kvalitetssäkring av projektet. Detta 
eftersom projektledaren ofta har ett ordinarie arbete som ska skötas och då måste han/hon 
få avlastning. Denna avlastning kan åstadkomma med interna eller externa resurser.  
 
Projektgrupp 
Projektgruppen är en arbetsgrupp som är sammansatt efter de kompetenser projektet 
kräver. Projektledaren utser gruppen efter samråd med beställaren och de berörda 
avdelningarna. Projektgruppen kan ha olika konstellation beroende på vilken fas projektet 
befinner sig i.  
 
Resursägare 
Chefen över avdelningar som lånar ut resurser till projektet är resursägare. Resursägaren 
ansvarar för att frigöra dessa resurser så att projektet kan få nyttja dessa enligt 
överenskommelse. Dessa resurser ska anges i projektplanen.  
 
Projektgranskare 
Projektgranskaren är en kontrollfunktion som med hjälp av checklistor utför kontroller av 
projektet och att det utförts enligt plan. De hjälper även beställaren att granska 
leveranserna. 
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4.4 Avslutande empiridiskussion 

4.4.1 Förutsättningar för EVM  
 
Alla respondenter är överens om att det skulle vara möjligt att byta 
projektstyrningsmetod. De vill dock att ett eventuellt byte skall ske till en metod som är 
bättre vad det gäller styrning av tid och kostnad, eftersom dessa faktorer kan ge tidiga 
signaler för ett projekts status. De intervjuade menar också att en metod som skulle 
förenkla det vardagliga arbetet för projektledaren vore lämplig. Respondenterna anser 
också att en ny metod bör understödjas av tekniska hjälpmedel som är mer effektiva än 
de verktyg som de använder i dagsläget.  
 
En respondent eftersöker också en metod som skulle innebära ett enhetligt arbetssätt för 
alla projektledare på SSAB Tunnplåt, eftersom han anser att de olika projektledarna idag 
arbetar efter eget tycke och smak. Respondenterna syn på EVM som 
projektstyrningsmetod är olika på grund av att de inte vet så mycket om metoden i 
nuläget. Överlag är respondenterna positiva till en ökad ansvarsfördelning och att dela in 
projekt i mindre aktiviteter för att därigenom underlätta för ett projekts genomförande. En 
annan respondent tror att det skulle krävas mer arbete i inledningen av projekt, men att 
detta antagligen skulle löna sig senare i projektet.  Ett byte av projektstyrningsmetod 
måste komma ifrån den högsta ledningen enligt en respondent och ledningen måste 
argumentera för vilka fördelarna är samt vad företaget tjänar på ett byte.   
 

4.4.2 Förutsättningar för implementering 
 
Det har inte genomförts något byte av projektstyrningsmetod under de senaste trettio 
åren. Vid en förändring av nuvarande arbetssätt anser samtliga respondenter att det är 
viktigt att ledningen initierar förändringen, samt att de ställer krav och stödjer exempelvis 
en ny projektstyrningsmetod. Vidare menar intervjupersonerna att det förmodligen krävs 
en kontinuerlig utbildning för att öka acceptansen och förståelsen bland de anställda. En 
av respondenterna tror att det kan uppstå ett visst initialt förändringsmotstånd om 
förändringen innebär ett märkbart skifte av arbetsuppgifterna. Vid implementeringen av 
en ny projektstyrningsmetod anser samma respondent att det är viktigt att tydligt trycka 
på fördelarna med metoden, och påvisa att arbetet underlättas för projektledaren. Han 
menar vidare att det behövs bra hjälpmedel i form av något datorprogram, annars finns 
risken att projektledaren faller tillbaka till gamla arbetsrutiner. Medelåldern bland 
projektledarna är relativt hög, varför en av respondenterna tror att ändrade arbetsuppgifter 
kan rendera ett visst motstånd. Samtidigt så framförs det av andra respondenter att det 
inte tror att det skulle uppstå något större motstånd. I alla fall inte så länge de anställda 
känner att det förändrade arbetssättet är till något bättre.  Respondenterna anser vidare att 
det vid implementeringen är nödvändigt att arbeta ”brett”, med det åsyftas att man 
engagerar anställda på olika nivåer i organisationen. Detta kan vara genom 
informationsmöten, men även på andra sätt som gör att synpunkter framförs till 
ledningen. Den huvudsakliga anledningen till detta är att man då får tillgång till olika 
personers åsikter och synpunkter.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer det insamlade empiriska material att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen i enlighet med uppsatsens struktur.  
 
 
5.1 Projekt 
 
Respondenternas syn på projekt överensstämmer i mångt och mycket med det synsätt 
som Svensson och von Otter (2005) representerar. De intervjuade personerna beskriver 
projektarbetet som en verksamhet vilken är tydligt avgränsad från det ordinarie arbetet. 
De menar att det därför finns en distinktion mellan arbetsformerna då ett projekt generellt 
har en fastsatt tidplan inom vilken en specifik uppgift skall utföras, till skillnad från 
vanligt arbete där det generellt sett inte finns tidsaspekter att ta hänsyn till. Genom att 
separera en särskild arbetsuppgift från övrig verksamhet, samt tillskriva denna 
öronmärkta resurser vilket renderar ett ökat fokus på just denna uppgift – var något som 
respondenterna ansåg vara en av de viktigaste fördelarna med arbetsformen. Detta kan 
jämföras med Svensson och von Otters (2005) diskussion kring projekt, där de definierar 
arbetsformen som en tidsbegränsad verksamhet, med klargjorda mål och begränsade 
resurser. Vidare menar forskarna att projektarbete är en nödvändighet när kraven på 
bland annat förnyelse ökar, detta resonemang understöds av respondenterna vilka är eniga 
om att projekt är ett måste vid förändringar. 
 
När SSAB initierar ett projekt väljer de ofta att engagera olika intressenter, med det avses 
att representanter från olika avdelningar eller företag sammanförs på ett strukturerat sätt 
under projektets gång. Delaktigheten är något som respondenterna lyfter fram som 
särskilt viktigt för ett projekt. Anledningen till detta är bland annat att erhålla en ökad 
acceptans, då projekt emellanåt är förenade med effektivisering vilket i förlängningen kan 
påverka de anställda. Vidare anser de på SSAB att det är en fördel att redan i ett tidigt 
skede får reda på olika individers preferenser samt åsikter. Resonemanget går i linje med 
Larsson (1998) som diskuterar vikten av att medarbetarna är insatta i ett projekts motiv. 
Han menar också att det är av särskild vikt att alla inblandade har en övergripande bild av 
projektet och att samtliga vet vad som förväntas av dem. 
 
Vad gäller nackdelarna med att arbeta med projekt anser Svensson och von Otter (2005) 
att det ibland saknas långsiktighet hos ledningen, och att det alltför ofta läggs för mycket 
fokus på kortsiktigt tänkande. Detta kan enligt Aronsson (1995) vara skälet till den 
förekommande skepsisen som ibland finns mot projekt som arbetsform. Respondenterna 
anser dock att fördelarna överväger nackdelarna vad gäller projekt, men anser vidare att 
projekt alltid medför ett visst mått av byråkrati då kraven på dokumentation är betydligt 
större än vid vanligt arbete. Svensson och von Otter (2005) menar att osäkerheten ökar i 
projekt desto större friheten är. Under våra intervjuer så framkom det även att det finns 
ett behov att  av att det finns en viss kontroll över ett projekt för att på så sätt minska 
osäkerheten.  
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5.2 Projektstyrning 
 
Respondenterna anser att projektledaren har ansvar för ett projekts planering och 
styrning. Detta ska säkerställas genom att projektledaren upprättar en huvudtidplan som 
visar projektets olika aktiviteter, milstolpar samt tid- och resursplanering. Detta stämmer 
överens med Larsson (1998) och Svensson och von Otters (2005) resonemang. Vidare så 
är projektledarens roll hos SSAB att inför ett projekt sätta upp tydliga och mätbara mål 
enligt de regler som finns i projekthandboken. Dessa mål är utformade enligt: funktion, 
tid och kostnad.  Målens utformning är snarlika Larssons (1998) tankar om hur mål bör 
vara definierade. Det framkom även under intervjuerna att målen ska vara 
tidsbegränsade, realistiska och mätbara. Mätbarheten samt tidsbegränsningen för mål 
anser Marcusson och Ahlin (2002) vara viktig och de menar att målen bör vara utformade 
med belopp, tidsbegränsningar eller procent för att kunna mätas. Det är projektledaren på 
SSAB som är ansvarig att målen uppfylls samt att det sker en uppföljning utav detta. Det 
framkom dock i vår studie att projektledarna var dåliga på att utvärdera projekt då tiden 
enligt dem sällan räcker till för just det momentet. Det visade sig också att det inte är alls 
ovanligt att projekt överskrider den förutbestämda tidsplanen och kostnadsbudgeten.  
 
Enligt Svensson och von Otter (2005) så bör ett antal frågor klargöras innan projektet 
påbörjas. Det är vari består problemet? Vilka resultat ska vi uppnå och hur mäter ”vi” 
dem? Vilken omfattning har projektet? Vad ingår och vad ingår inte? Vilka 
begränsningar finns det angående tid, kostnad och kvalité? Det framkom i våra intervjuer 
att projektledarna på SSAB Tunnplåt ska följa projekthandboken och därmed kunna 
besvara på de ovanstående frågorna. Respondenterna menar att de ibland kan slarvas i 
förstudien, vilket får negativa konsekvenser längre fram i projektet på så sätt att 
begränsningarna blir felaktigt bedömda. Vidare anser respondenterna att projektledarna 
emellanåt är mindre nogräknade och tillåter att det ”hängs” på fler aktiviteter på ett 
projekt, vilket medför att kostnaderna blir högre och att tiden överskrids.   
 
Kritik kan dock riktas mot en alltför strikt styrning av projekt, även om respondenterna 
inte såg några direkta nackdelar så argumenterar Blomberg (1998) mot metoder som kan 
liknas vid EVM. Hans undersökning indikerar att projekt som anses vara misslyckade 
ofta har föregåtts av en rigorös planering. Vidare hävdar han att projekt som ansetts vara 
lyckade ofta har avvikit från den ursprungliga planen genom att projektet vuxit och 
utvidgats. Respondenterna ser dock eventuella avvikelser som ett misslyckande, då detta 
tenderar att ha en negativ inverkan på både tid- och kostnader. Blomberg (1998) menar 
däremot att ett införande av mer sofistikerade projektstyrningsmetoder kan spela en 
symboliskt viktig roll genom att företagsledningen då visar att de har en tilltro på 
arbetsformen, vilket kan öka engagemanget hos de som arbetar med projekt.  
  
5.2.1 EVM 
 
Projektstyrningsmetoden EVM, och varianter av den, har enligt Webb (2003) använts 
framgångsrikt inom framförallt statliga myndigheter. Det privata näringslivet har dock 
ställt sig mer avvaktande vad gäller en anpassning av den egna verksamheten till denna 
typ av projektstyrning. Däremot finns det, enligt samma forskare en växande efterfrågan 
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från i synnerhet industrier. Särskilt då utrymmet för att misslyckas med ett projekt är 
mindre idag än för tio år sedan, då de flesta företag är relativt konkurrensutsatta i och 
med den ökande globaliseringen. Att låta projektkostnaderna skena iväg eller inte 
kontrollera ett projekt anses numera som resursslöseri (Humphrey, 2000). 
 
Problemen förknippade med projekt har bland annat föranlett utvecklingen av 
”projekthandboken” på SSAB enligt respondenterna, då de har eftersträvat en ökad/bättre 
kontroll och struktur vid genomförandet av projekt. Enligt Anbari (2003) så kan EVM 
tidigt ge indikationer på avvikelser eller om något är fel i ett projekt. Respondenterna 
anser att det idag är svårt att avgöra om något är fel i ett projekt eftersom det idag saknas 
uppföljningsmetoder under projektets genomförande. En av de intervjuade menar att 
detta är ett problem och skulle gärna se att det fanns en metod som kunde ta det i 
beaktande. Det framkom även under intervjuerna att SSAB i dagsläget utarbetar en 
”projektportfölj”, med vilken företagsledningen enklare skall kunna följa upp och 
utvärdera ett projekt. Även om respondenterna inte har särskilt stor kännedom om EVM 
så går det ändå att dra vissa paralleller med Webbs (2003) diskussion om EVM och 
SSAB:s egenhändigt konstruerade modeller. En av fördelarna med EVM anser han 
nämligen vara att kunna estimera slutkostnadsprognoser etcetera med stöd av nyckeltal. I 
dagsläget används inte nyckeltal på SSAB, de använder sig istället av enklare 
kalkylprogram för bokföring av kostnader. Detta anser respondenterna kan föranleda 
problem, då det emellanåt är svårt att direkt uppskatta om projektet är på väg åt fel håll, 
både vad gäller tid och kostnader. Enligt Averstad (2003) och Webb (2003) så lämpar sig 
EVM bäst vid projekt som har väl definierade mål. Vid våra empiriska studier så har det 
visat sig att SSAB ska sätta upp tydliga mål vid projektarbeten samt att målen ska vara 
mätbara, vilket ska underlätta för utvärdering av projekt (Averstad, 2003) 
 
Idag struktureras projekten i SSAB enligt en ”projekthandbok” som nämnts ovan, vilken 
beskriver vilket tillvägagångssätt projektledaren skall nyttja. Vid en närmare jämförelse 
mellan Antiks (2000) tio steg för att tillämpa EVM och SSAB:s nuvarande 
projektmetodik går det att utläsa vissa skillnader men också likheter i arbetsgången. Vi 
kommer här att jämföra och analysera arbetsgången i stegen var för sig eller tillsammans.  
 
Det första steget som enligt Antvik (2000) skall klargöras är målformuleringen för 
projektet. Han anser att det är viktigt att kontrollera att målen efterlevs och kontinuerligt 
följa om de ändras. På SSAB är det viktigt med en klar målbild för projektet, målen skall 
dessutom formuleras utifrån funktion, tid och kostnad. Vidare skall målen vara 
tidsbegränsade, realistiska samt mätbara – vilket överensstämmer med hur Antvik (2000) 
beskrivit innehållet i steg ett.  
 
I steg två skall de olika aktiviteter som ingår i projektet identifieras och separeras genom 
ett upprättande av en så kallad WBS. Detta underlättar enligt Antvik (2000) för kontroll 
av både tidsmässig, teknisk samt ekonomisk information om projektet. Inom SSAB sker 
en viss nedbrytning av aktiviteter, men mer på ett övergripande plan enligt 
respondenterna.  
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Vidare skall projektet organiseras, med det avser Antvik (2000) att ansvarsfördelningen 
tydliggörs. Det måste framgå vem som skall göra en viss aktivitet och vem som har 
ansvaret för att den slutförs. Vid intervjuerna med respondenterna på SSAB framkom att 
de arbetar efter en särskild struktur, vari ansvarsfördelningen tydliggörs (se 4.2.1). Denna 
ansvarsfördelning går däremot inte in på detaljnivå utan beskriver mer vem/vilka som har 
det övergripande ansvaret i projektet. Det finns dock angivet i SSAB:s projekthandbok att 
ansvarsfördelningen skall tydliggöras, men detta är något som respondenterna medger att 
det slarvas med. 
 
Nästa steg är enligt Antvik (2000) att upprätta en tidplan i vilken det skall beskrivas när 
de olika aktiviteterna i projektet skall påbörjas och slutföras. Till denna tidplan bör 
milstolpar appliceras för att då lättare kunna identifiera hur projektet framskrider. Inom 
SSAB upprättas ett Gantt-schema i vilket delar av ett projekt tidsbestäms, vidare fastställs 
milstolpar för olika aktiviteter.  
 
Följande steg skall påbörjas med att konstruera en tabell i vilken tidigare erhållen 
information inmatas, vartefter innehållet ses över och analyseras. Vidare skall en 
kostnadsallokering äga rum, med det avser Antvik (2000) att varje aktivitet 
kostnadsbestäms. På SSAB genomförs en mer övergripande uppskattning av kostnaderna. 
De jämför vad olika aktiviteter kostat tidigare och adderar dessa, för att sedan få fram en 
ungefärlig slutkostnad för projektet.  
 
Enligt Antvik (2000) måste en ständig uppdatering och uppföljning av tidplanen ske, 
vilket underlättar en kontroll över hur projektet framskrider både ur ett tidsmässigt och 
ekonomiskt perspektiv. På SSAB sker inte en uppdatering av projektplanen på 
regelbunden basis, varför det enligt respondenterna kan vara problematiskt att upptäcka 
eventuella avvikelser i ett tidigt skede. Däremot skall det, efter  ett genomfört projekt, i 
enlighet med ”projekthandboken” göras en utvärdering över projektet som helhet.  
 
De två avslutande stegen beskriver Antvik (2000) och Raby (2002) som specifika för 
EVM. Dessa steg inbegriper bland annat en ekonomisk utvärdering av det utförda arbetet 
kontra vad de budgeterats att kosta. Genom att använda olika nyckeltal går det sedan att i 
detalj studera projektets status.  På SSAB används inte särskilda nyckeltal för att 
kontrollera eller utvärdera projekt, istället beräknar företaget enbart de faktiska 
kostnaderna gentemot de budgeterade för att på så sätt erhålla kännedom om huruvida 
projektet hållits inom den förutbestämda budgeten.  
 
 
5.3 Implementering 
 
Utifrån de EVM- samt implementeringsteorier som redovisas i denna uppsats har vi valt 
att konstruera en modell (se figur 5, s 34) för implementering av EVM. Tanken bakom 
modellen och hur vi har valt att organisera de olika ”rutornas” beroendeförhållanden 
beror på hur vi har tolkat och analyserat resultaten av såväl litteraturstudien som övrig 
datainsamling. Teorierna gör gällande att det vid implementering är viktigt att ledningen 
initierar förändringen och att densamma tillsätter tillräckliga resurser samt tydliggör 
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varför förändringen, i det här fallet implementering av en ny projektstyrningsmetod, 
vilket forskarna tror kan öka acceptansen inom organisationen (Kim, 2003; Fleming, 
2000; Anbari, 2003; Mischlitsch, 2000; Sterling, 2001). Resonemanget överensstämmer 
med respondenternas synsätt, då även de anser att det är viktigt med ett tydligt budskap 
för att öka acceptansen, vilket i förlängningen även kan medföra en mer adaptiv 
organisationskultur. I figuren innefattas dessa argument i (A) samt (B). Det framkom 
även att bland annat utbildning, seminarier samt workshops är viktiga faktorer för att 
EVM skall kunna tillämpas på ett korrekt och tillfredsställande sätt (Kim, 2003). Detta 
går i linje med vad som framgick vid intervjuerna, då respondenterna anser att det är 
viktigt att större delen av organisationen utbildas (C). Utan erforderlig utbildning finns 
risken att de anställda inte tar till sig metoden vilket kan leda till problem vid 
tillämpningen framgent. Vidare diskuteras vikten av att metoden understöds av tekniska 
hjälpmedel (Kim, 2003; Fleming, 2000), detta för att underlätta för de som skall tillämpa 
EVM vid projektarbeten (D). En del undersökningar har visat att flera företag förknippar 
metoden med ett omfattande pappersarbete, för komplext och påfrestande samt att det 
kostar mer än vad de får ut av det (Anbari, 2003; Webb, 2003). Även om andra studier 
har visat att skepsisen gentemot metoden har minskat de senaste åren, så finns det företag 
som fortfarande ställer sig tvekande till ett införande och/eller har haft problem vid 
tillämpningen på grund av ovanstående problematik (Kim, 2000; Kim, 2003). 
Respondenterna ser det som en nödvändighet med hjälpmedel i form av datorprogram, 
eljest finns risken att de faller tillbaka i gamla arbetsrutiner. Vidare tror respondenterna 
att ett EVM-anpassat datorprogram signifikant skulle underlätta deras arbete, vilket 
förmodligen skulle bidra till en ökad acceptans för metoden (E). För att ytterligare 
förstärka metodens position inom organisationen menar Michlitsch (2000) att belöningar 
skall delas ut till de som tillämpar metodiken. Slutligen anser Kim (2003) att det behövs 
en kontinuerlig kommunikation mellan ledning och övrig organisation, detta bland annat 
för att erhålla en ständig förbättringsprocess (F). Detta går i linje med vad som framkom 
vid intervjuerna där respondenterna menade att det var viktigt att engagera anställda på 
olika nivåer, för att få tillgång till olika personers synpunkter och åsikter. Vidare är 
kommunikationen viktig för att förankra de förändrade arbetsrutinerna enligt 
respondenterna. De olika delarna A, B, C, D, E och F återfinns i figuren nedan:  
 

 
 

Figur 5: Modell för implementering av EVM
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser av studien och forskningsfrågorna besvaras. Slutsatserna 
redovisas utifrån undersökningens syften.  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att beskriva hur EVM kan vara ett verktyg 
för projektstyrning samt utvärdering. Resultatet av vår undersökning visar att så är fallet, 
dock med en ökad en kravbild jämfört med vad som är fallet vid traditionell 
projektstyrning. En fördel med att använda EVM är att det redan på ett tidigt stadium 
skapas en struktur i arbetet vilket är en nödvändighet för att senare kunna utvärdera 
projektet. Utvärderingen sker kontinuerligt under ett projekts genomförande samt vid 
arbetets slutförande. Med stöd av olika nyckeltal tillåts en projektledare att kontinuerligt 
analysera hur ett projekt ligger till i förhållande till den förutbestämda planen. Då det i 
dag är ett förekommande problem att projekt både överskrider den fastställda budgeten 
samt tidplanen som finns så kan projektledaren, anser vi, ha stor nytta av en 
projektstyrningsmetod som EVM.  
 
6.1 Forskningsfråga 1 
 
Hur kan en allmän projektstyrningsmetod anpassas till ett företag? 
 
För besvarandet av den ovanstående forskningsfrågan utgår vi från den modell som 
beskrivs i uppsatsens analysdel. I den modellen framgår att det viktigaste vid införande 
av en ny projektstyrningsmetod är att initiativet kommer från den högsta ledningen. På så 
sätt ökar möjligheten att metoden kommer att emottagas av de anställda på ett positivt 
sätt. Det är också viktigt att kommunikationen från ledningen är utformad på ett sådant 
sätt att den visar de fördelar som finns med det nya arbetssättet.  Vid implementeringen är 
det också viktigt att ledningen avsätter tillräckligt med resurser.  
 
Ledningens initiala initiativ bör syfta till att försöka skapa en ökad acceptans inom 
organisationen. När acceptansen uppstått så är möjligt att gå vidare och börja utbilda 
personalen. Utan denna acceptans finns risken att utbildningen inte blir verkningsfull.  
Utbildningen skall vara ändamålsenlig men kan genomföras på en rad olika sätt, 
exempelvis genom seminarier och informationsmöten. Då metoden är relativt sofistikerad 
är det nödvändigt att slutanvändarna assisteras av tekniska hjälpmedel i form av 
projektanpassade datorprogram. Om slutanvändarna märker att de tekniska hjälpmedlen 
stödjer arbetet så ökar tillfredsställelsen samt acceptansen för metoden. Avslutningsvis är 
det ett måste att det finns en stringent och fortlöpande kommunikation mellan 
slutanvändare och ledning för att på så sätt öppna upp för en ständig förbättringsprocess. 
Vidare kan det vara lämpligt för ett företag att följa en förutbestämd arbetsstruktur för 
den projektstyrningsmetod som skall tillämpas. Företaget kan då jämföra det gamla 
arbetssättet med det önskade och sedan överföra de beståndsdelar som krävs för få den 
”nya” metoden att fungera. En sådan anpassning underlättar för implementeringen då 
medarbetarna inte uppfattar förändringen som lika radikal, än om det vore en helt ny 
struktur att arbeta utefter. Vi tror att den struktur som återfinns i vår 
implementeringsmodell  kan underlätta implementeringsprocessen avsevärt.  
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6.2 Forskningsfråga 2 
 
Vilka problem kan uppstå när en generell projektstyrningsmetod anpassas till ett 
företag?    
 
Vid byte av projektstyrningsmetod kan det uppstå ett initialt förändringsmotstånd, då 
förändringen kan medföra ändrade arbetsrutiner för dem som skall tillämpa metoden. 
Vidare kan det finnas förutfattade meningar om metoden vilket kan medföra en skepsis 
hos företagen och dess anställda. Vi tror att skepsisen kan vara mer utbredd i Sverige, då 
exempelvis EVM fortfarande är en relativt okänd metod här. Detta skulle i hög grund 
kunna försvåra implementeringsprocessen. Problem kan också härledas till att den 
nödvändiga acceptansen saknas i organisationen, vilket kan bero på att ledningen inte lagt 
ner det förebyggande arbete som krävts. Förankras inte metoden i organisationen så finns 
risken att medarbetarna faller tillbaka till det gamla arbetssättet efter en tid. Ny forskning 
har visat att det uppstå en viss problematik vid tillämpningen av till exempel EVM då de 
olika nyckeltalen kan beräknas annorlunda beroende på i vilken fas i projektet är – något 
som försvårar arbetet för projektledaren betydligt. Det sistnämnda problemet kan dock 
kringgås vid användandet av mer avancerade datorprogram.  
 



                                                                                                                  Kapitel 7    
 

 37

7. Avslutande diskussion 
Detta kapitel innefattar en avslutande diskussion, vilket vidareutvecklar de analyser och slutsatser som 
framförts i tidigare kapitel. Vidare förs en diskussion kring de metoder som använts i uppsatsen. Slutligen 
presenteras förslag på fortsatt forskning.  
 
 
Den modell SSAB arbetar utefter idag är relativt komplex i förhållande till vad de 
egentligen får ut av att använda den. Framförallt är det svårt att följa projekthandboken, 
även om den är en klar förbättring mot vad de förmodligen hade tidigare. Trots att den 
skall förenkla arbetet för projektledaren så gör den förmodligen inte alltid det, vilket kan 
vara en bidragande faktor till att projekthandboken stundom inte åtföljs. 
 
Vi kan konstatera att flera av de steg som anses vara viktiga för tillämpningen av EVM 
redan används eller är snarlika de SSAB praktiserar. De moment som saknas i dagsläget 
för en övergång till EVM är i synnerhet de avslutande stegen, det vill säga användandet 
av nyckeltalen. En övergång till EVM torde således ej vara alltför bekymmersamt för 
SSAB, men trots likheterna mellan EVM och SSAB:s projektmodell så måste SSAB 
förfina sitt tillvägagångssätt, bland annat genom att införa betydligt tydligare rutiner. 
Vidare behöver de byta ut nuvarande hjälpverktyg, vilket även framkom som önskemål, 
till mer avancerade men ändå mer lätthanterliga datorprogram – vilka även underlättar för 
processen som helhet. Idag använder projektledarna sig av samma datorprogram, men det 
finns ingen bestämd mall för hur insamlad data skall struktureras eller redovisas. För att 
förenkla för bland annat ledningen, vad gäller exempelvis uppföljning av ett projekt, bör 
projektledarna redovisa resultat på ett enhetligt sätt. Detta skulle förmodligen simplifiera 
ledningens arbete betydligt och skapa bättre förutsättningar för ett korrekt 
beslutsfattande.   
 
För att dra ytterligare en parallell mellan EVM och SSAB så har vi under uppsatsens 
gång märkt att det har varit ett problem hos SSAB att det under ett projekts 
genomförande emellanåt ”hängs” på aktiviteter, något som i vissa fall kan vara roten till 
att ett projekt ibland ses som misslyckat i och med de ökade kostnaderna. Vi menar dock 
denna syn på misslyckade kontra lyckade projekt är problematisk, särskilt då projekt som 
växer och utvidgas ofta kan bli lyckade i ett längre perspektiv, och att EVM därför kan 
vara lite för enkelspårigt i sitt utförande, rent av spetsfundigt. Vi tror att projekt som är 
för hårt styrda kan få problem i en komplex omgivning som kräver flexibilitet, något som 
SSAB måste ta i beaktning innan ett eventuellt införande av EVM. Vi tror inte att det 
finns några generallösningar för vad projektledaren skall göra om ett projekt havererar, 
men vi tror att det underlättar om företaget använder en metod som är strukturerad på ett 
sätt som kräver en kontinuerlig uppföljning. Vi har också kunnat urskönja att det trots 
kännedom om hur viktigt det är med olika faser i ett projekt, ändå slarvas med detta. 
Både vad gäller förstudien och vid den avslutande utvärderingen. Anledningen till detta 
tror vi beror på att det är alldeles för lätt att ”gena” i nuläget, det vill säga att 
projektledaren inte alltid följer de fastslagna rutinerna. Vi menar därför att SSAB behöver 
implementera och börja använda en metod där det krävs mer arbete med förstudien och 
där kontinuerliga uppföljningar möjliggörs. 
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Vidare anser vi att det finns goda möjligheter för att SSAB skulle kunna implementera en 
projektstyrningsmetod som EVM. Det skulle inte bli en helomvändning jämfört med hur 
projektledarna är vana att arbeta idag. Det skulle däremot kunna underlätta för dem på 
flera sätt och en förändring skulle ligga i linje med moderbolagets införande av 
projektportföljen. Vi anser dock att man bör testa EVM på ett par projekt och därefter 
utvärdera om metoden är något för SSAB. Vi tror inte att det skulle finnas något större 
motstånd hos projektledarna för en testa metoden eftersom att de har uppvisat en positiv 
inställning till en metod som kan förbättra och förenkla arbetet för dem. Den initiala och 
den för implementeringen nödvändiga acceptansen finns således bland den berörda 
personalen inom företaget. 
 
Avslutningsvis går det naturligtvis att ifrågasätta mer sofistikerade 
projektstyrningsmetoder som EVM då den är väldigt rationell i sitt förfarande, särskilt 
som vi människor tenderar att inte vara särskilt rationella. Däremot kan kanske ett 
rationellt verktyg i form av EVM ändå underlätta för en irrationell individs 
beslutsprocess? 
 
7.1 Avslutande metoddiskussion 
 
Denna uppsats har genomförts medelst en fallstudie, vilken dock har föranletts av en 
omfattande litteraturstudie. Valet föreföll naturligt i och med ämnesvalets komplexitet 
och då vår avsikt var att söka mer djupgående svar. Ett annorlunda metodval hade ej 
tillåtit detta. Nedan följer en reflektion över några av de övriga metodval som använts i 
denna uppsats.  
 
Vad gäller den teoretiska studien så har vi hela tiden försökt hålla en kritisk distans till 
ämnet genom att konsekvent sortera bort artiklar som kan utsättas för beroende- och/eller 
tendenskritik. Det medvetna urvalet av litterära källor har förmodligen stärkt uppsatsen, 
då den teoretiska referensramen utgjort grunden för hela studien. Vårt val att konsultera 
etablerade forskare inom ämnet redan i ett tidigt skede, för att diskutera kring ämnet och 
val av litteratur har även det haft en positiv inverkan på denna uppsats. Något som vi 
upptäckt genom den teoretiska studien är att en väsentlig del av den befintliga teori som 
på något sätt berör EVM, i många fall är snarlik varandra och att de vetenskapliga 
artiklarna ofta är strukturerade på mer eller mindre samma sätt. Detta har föranlett 
problem då vi vid djupare efterforskningar insett att flertalet artiklar innehåller direkta 
felaktigheter vad gäller till exempel de för EVM viktiga nyckeltalen. Utöver det verkar 
många forskare bortse från implementeringsproblematiken – något som medfört att vi vid 
flera tillfällen fått revidera delar av uppsatsens teorikapitel. Tendensen verkar vara att 
forskarna/författarna har ett alltför okritiskt förhållningssätt till metoden, varför denna 
uppsats, i vilken en implementeringsmodell har konstruerats mer eller mindre är ett 
unikum inom forskningen kring EVM.  Vidare kan viss kritik riktas mot utformningen av 
vår intervjumall då denna ej har granskats närmare av en oberoende forskare, något som 
kan ha påverkat uppsatsens validitet. Däremot har opponenter samt handledare haft 
möjligheten att ifrågasätta intervjumallen vid de olika seminarietillfällena. 
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7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vår förhoppning är att SSAB kommer att genomföra ett pilotprojekt, det vill säga ett 
projekt där man tillämpar EVM och sedan beslutar huruvida den skall implementeras i 
hela organisationen eller inte. En intressant studie vore därför att, om några år, undersöka 
om de har genomfört en övergång och om det i sådant fall fungerat bra, om inte så kan ett 
förslag vara att revidera vår implementeringsmodell. Då EVM tycks bli allt vanligare kan 
ett annat förslag på fortsatt forskning vara att göra en kvantitativ studie och undersöka om 
metoden har börjat få fotfäste även i Sverige.  
 
För den som fattat intresse för metoden och vill studera den närmare rekommenderar vi 
särskilt forskarna Christensen, Kim och Ballard och Kim EunHong vilkas artiklar enklast 
åtkoms via databaserna Emerald och Ebsco eller genom deras respektive lärosäten. 
 
 

• 
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BILAGA 1 

Intervjumall 
 
 
Namn:  …………………  ……………………….. 
 
Befattning: ……………………………. 
 
 
Övergripande frågor:  
 

- Hur länge har du arbetat som projektledare/ med projekt? 
- Vad anser du att en projektledare bör besitta för egenskaper? 
- Tror du att arbetsformen (projekt) kommer att bli mer vanlig? 
- Vad, eller vilka är de viktigaste faktorerna för att ett projekt skall anses vara 

lyckat/ misslyckat?  
- Vilken fas i ett projekt anser du vara viktigast? 
- Anser du att det är viktigt att utvärdera projekt? 

o Ja/nej: varför? 
 
 
Frågor kring projekt och projektledning: 
 
[1] Hur arbetar ni i projekt idag?  
 

- Hur styrs projektet? 
- Hur struktureras projektet? 
- Hur genomförs kostnadsberäkningar? 
- Hur arbetar ni med utvärderingar? 

o Hur gör ni med det material som framkommer vid utvärderingen? 
- Hur ser ansvarsfördelningen ut i ett projekt? (individ eller grupp/avdelning) 
 

[2] Är du nöjd med den/de metoder som SSAB använder idag? 
- Vad bör förbättras? 
- Vad är fördelarna med den? 
- Vad är det viktigaste i ett projekt? 
- Sker utbildningen av projektledare kontinuerligt? 
- Tror du att kraven på projekten kommer att förändras i framtiden? 

 
[3] Vilka problem har uppstått/ brukar uppstå när du/ni genomför projekt? 

- Vad har ni gjort för att förändra uppkomsten av problem? 
- Är det vanligt att projekt kostar för mycket eller drar över tiden? 
- Hur snabbt upptäcker ni om kostnaderna ”sticker iväg”? (realtid alt. efter en tid) 
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[4] Skulle du/ni kunna tänka er att byta projektstyrningsmetod?  

- Vilka kriterier finns för en sådan metod, vad saknar ni i dagsläget? 
 
 
Frågor kring implementering: 
 
[5] Har ni någon gång bytt projektstyrningsmetod? 

- Uppstod det problem då? I sådant fall, vilka? 
- Hur arbetade ni för att underlätta implementeringen? 
- Om SSAB skulle införa en ny projektteknik, hur tror du att den bäst skulle 

implementeras?  
- Hur tror du att Hur tror du att projektledare/projektgrupp reagerar vid ändrade 

arbetsrutiner? (ökad rapportering, tydligare ansvarsfördelning etc.)  
 
 
Frågor kring Earned Value Management: 
 
[6] Känner du/ ni till EVM? (Måste antagligen berätta kort om den) 

- Har du arbetat med den? 
- Vad har ni för uppfattning av den? 
- Skulle den vara intressant för koncernen som helhet med tanke på 

”projektportföljen”? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med metoden? 
- Skulle ni ha nytta av att kunna prognostisera ett projekts ungefärliga slutkostnad 

och sluttid redan i inledningsskedet av ett projekt? 
 
 

Avslutande frågor:  
 
Tror du att leverantörerna skulle rätta sig efter SSAB:s projektmodell? 
 
Kan vi kontakta dig/er om vi behöver ställa kompletterande frågor?  
 
Övrigt? 
 
 
 
Kommentarer efter genomförd intervju:  
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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 BILAGA 2 

 
Beräkning av EAC 
 
 
EAC kan med fördel beräknas på olika sätt beroende på i vilken fas projektet befinner sig 
i. Nedan beskrivs kortfattat olika alternativ/ kombinationer i tabellform. Det bör dock 
poängteras att innehållet i tabellerna inte skall ses som ett substitut till egna analyser av 
ett specifikt projekt. 
 
 
Möjliga indexbaserade EAC-formler   
     
Performance Index Månatligt Kumulativ Medel 
Cost Performance Index X X X 
Schedule Perfomance Index X X X 
Composite Index X X X 
Schedule- Cost Index X X X 
 
 
Resultat av jämförande EAC-studier8  
     
Färdigstatus Bäst formel/ modell 
Tidigt (0-40%) CPI3, CPIc, SCIc  
Mellan (20-80%) CPI3, CPI6, CPIc, SCIc 
Sent (60-100%) CPI3, CPI6, CPI12  

                                                 
8 Med CPI /SCI följt av en siffra eller bokstav avses månad eller period, t.ex. CPI3 – marsmånad.  



 




