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Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten; men någon 

gång brytes det vandrade svärd, och örnarne fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt 

och kort det dör som en stormvind i öknen bort. 

 

Så fatta alla sanning, så våga all rätt, och bilda det sköna med glädje! De tre dö ej ut bland 

människors ätt, och till dem från tiden vädje. Vad tiden dig gav må du ge igen, blott det eviga 

bor i ditt hjärta än.  

(Första och sista strofen av, Det eviga av Esaias Tegnér) 
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1 Inledning 
 apitlet är läsarens första kontakt med arbetet och skall ge en bild av studiens 

innehåll och målsättning. Inledningsvis presenteras bakgrunden vilken sedan 

mynnar ut i en problemformulering och ett syfte. Avslutningsvis redovisas viktiga 

definitioner. 

1.1. Bakgrund 

Att hushålla med resurser har varit nödvändigt i alla tider. Grundsynen är att det råder knapp-

het med resurser och det innebär att de resurser som finns måste används så klokt som 

möjligt, att hushålla med dem eller med ett annat ord ekonomi. Detta blir speciellt tydligt i 

affärsdrivande företag eftersom bristande effektivitet kan i värsta fall medföra konkurs.  

 

I början av 1800-talet började ekonomistyrningen utvecklas i USA. Den nya tiden gav nya 

tankar och nya sätt att betrakta händelser och skeende. Målet var att uppnå en bättre styrning 

av verksamheten skriver Källström (1990). Under 1900-talets början ansåg ingenjören 

Fredrick W. Taylor (1856-1915) att det primära målet med en ekonomistyrning var 

effektivitet. Taylors uppfattning var att effektiviteten i organisationen var helt beroende av 

ledningens agerande. För att organisationen skulle bli effektivare, var ledningen först tvungen 

att bli effektiv. Detta sker enligt Taylor genom Scientific Management, det vill säga att 

försöka förbättra produktionsresultatet genom att hitta det snabbaste och mest effektiva sättet 

att utföra en arbetsuppgift. För att uppnå detta indelades arbetsprocessen i mindre moment där 

den enskilde arbetaren specialiserade sig på ett specifikt moment (Ögård & Gallstad, 1994). 

Dåtidens ingenjörer/kapitalister betraktade människor som fysiologiska maskiner.  

 

I takt med att företagets omvärld förändras, genom till exempel kortare produktionscyklar, 

högre allmän utbildningsnivå, mer komplexa produktionsprocesser, har nya sätt att styra 

organisationer och företag blivit nödvändigt. Många beslutsfattare har börjat betrakta perso-

nalen som en resurs och det finns undersökningar som visar att gjorda personalvårdsinsatser 

ger ett utslag i bättre produktivitet och därmed ett bättre ekonomiskt resultat för företaget.  

 

Det har visat sig att vissa styrformer är lämpligare än andra att hantera snabba och föränder-

liga situationer, särskilt om det finns krav på dynamik och reaktionsförmåga. Det är framför 

allt vid komplexa uppgifter som projektgruppen används skriver Eriksson (2000). Hon 

fortsätter, Det krävs kompetenser från olika delar inom organisationen vilket innebär samar-

bete tvärsöver organisatoriska gränser. (Ibid.) Idén är oftast att skapa tillfälliga projektteam 

vid sidan av den ordinarie organisationen, med uppgift att lösa ett speciellt problem extra 

snabbt och effektivt. (Ibid.) De vinner både snabbhet och flexibilitet genom teamen men kan 

samtidigt dra nytta av byråkratins effektivitet genom standardisering, (Robbins 1996). Ett 

konstaterande kan vara att projekt blir allt vanligare som arbetsform i allt fler organisationer.  

Styrning är att organisera resursanvändningen och att styra mot ett mål, (Andersson, Grude, 

Haug, 1992). Ett exempel på dessa utmaningar, att leda mot ett uppsatt mål, kan vara den 

amerikanska Presidenten John F Kennedys berömda tal 1961. ”Att sätta en man på månen 

före slutet av detta årtionde och ta hem honom igen på ett säkert sätt.”  

 

Ekonomistyrningen kan såväl som ledarskapet tillskrivas en strategisk roll. Den har bland 

annat till uppgift att förse beslutsfattarna med information som underlättar genomförandet av 

företagets avsedda strategier (Lundberg, 1999). Wenell menar att all utveckling, förändring, 

rationalisering, effektivisering och förnyelse sker i projektform (Wenell, 2001). Han antyder 

samtidigt med humor och en viss ironi att man inte kan förvalta sig in i framtiden  

K 



 

2 

KAPITEL 1 - INLEDNING 

 

1.2. Problemdiskussion 

En uppenbar skillnad mellan projekt och den vanligaste formen av industriproduktion, är att 

projekt inte har en evig förbrukning av insatsmaterial. Projekt saknar som regel dessa rutiner, 

system och är alltid tidsbegränsade, (Wisén, 1999). Ett verksamhetsområde som borde ha 

utvecklat både rutiner och system för och ena sidan risk och andra sidan de ekonomiska 

konsekvenserna borde vara byggsektorn, för i princip all byggproduktion är projektbaserad. 
 

Som författare har jag observerat att nästa oavsett vad människan har förutsatt sig att genom-

föra så skapas det planer. Dessa planer, beräkningar och uppskattningar har blivit gjorda i 

förväg på begränsad, fragmenterad och ibland obefintlig information. Bedömningar och rena 

gissningar om framtiden måste byggas in i dessa planer och prognoser. Men i slutändan måste 

ändå någon ta ett beslut och det är kanske en person, en chef, som tar detta beslut. En pinsam 

svårighet i situationen är det faktum att tidigare gjorda erfarenheter inte tas till vara, på ett 

systematiskt sätt, eller för den skull används, utan varje delprojekt måste uppfinna hjulet, en 

gång till (Toft and Reynolds, 1999). Samtidigt kan människor inte leva i det förflutna och lösa 

problemen som de alltid har gjort, utan en anpassning till ”här och nu” är nödvändig. En 

logisk följd av detta blir att kvaliteten beror på individer och inte på systemet. Om så är fallet 

så borde gruppmedlemmarna och chefen, som individer, vara av avgörande betydelse för att 

projektet ska lyckas. Vad är det då som gör att vissa projektgrupper presterar bättre än andra?  
 

”Våra chefer är inte rekryterade utifrån kompetens eller tränade i att hantera människor. I den 

mån det ändå finns en sådan förmåga har den i många fall skjutits åt sidan eftersom det mer 

och mer är ekonomiska och tekniska kompetenser som belönas” (Trollestad, 2000, sidan 105).  

Han antyder samtidigt att företag, som exempelvis Ericsson, hade tidigare en klar bild av vad 

det innebär att bli chef. Man går från teknik till humaniora (Ibid.). Finns det en rollkonflikt 

mellan den jag är och den jag skall vara som chef och gruppmedlem? (Häckner, 1998) skriver 

så här, styrningen förutsätter individer, som medverkar i processen, där en individ styr en 

annan eller flera andra individer. I en undersökning gjord av Lippitts (1988) framkom att de 

högsta chefsnivåerna ägnade ungefär 1/5 och övriga chefsnivåer 1/4 av sin tid åt konflikter. 

Hur hanteras man dessa konflikter? 
 

Att det finns en ekonomisk fokusering är kanske inte så märkligt då nästa alla organisationer i 

huvudsak existerar för att uppnå ekonomiska mål på ett eller annat sätt. Den ekonomiska 

styrningen ska göra så att individerna strävar mot verksamhetens mål, (Kullvén, 2001). Det är 

ytterst viktigt att tillämpa styrning av personalen för att uppnå målkongruens, (Anthony och 

Govindarajan, 2003). Styrning innebär att ledningen ska försöka påverka individerna i 

organisationen att sträva efter att göra det som är bäst för organisationen, (Bruzelius & 

Skärvad, 2000). Det gäller med andra ord att med hjälp av en styrmodell göra medarbetarna 

medvetna om och inspirerade att sträva mot samma mål. Ett intressant undersökningsområde 

vore i så fall en projektorganisation, till exempel ett byggföretag. Hur löser de idag, dessa 

frågor?  Finns det skillnader mellan hur de styr över sina projekt och i sina projektgrupper? 

Hur sätter de samma sina projektgrupper? Hur väljer organisationen sina medarbetare? Hur 

styr företag sina projekt idag? Vad är viktigt? Hur utvärderar man sina projekt? Hur ser ett 

lyckat, ett normalt och ett misslyckat projekt ut? Är Hallandsåsen ett bra exempel?  
 

Kan den modell som Harvard professorn Robert Simons (1995) utvecklade för strategisk-

ekonomistyrning med fyra styrelement användas för att styra projekt- grupper, -företag och -

organisationer. Han namnger dessa styrelement diagnostisk, gränsskapande, interaktiv och sist 

värdering. Modellen är ursprungligen utvecklad för traditionellt tillverkande företag men kan 

modellen förbättra projektstyrningen och göra värderingar till ett styrverktyg bland andra.  
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1.3. Syftet 
 

Syftet är att med byggföretag som undersökningsobjekt:  
 

 Undersöka och identifiera hur projektgrupper styrs och speciellt hur olika 

beslutsnivåer styr sin del av projektet. 

 Utveckla huvuddragen i en strategisk ekonomistyrmodell som skulle kunna underlätta 

för personer i ledande ställning att nå bättre målkongruens i företagets olika projekt. 

 

 

 

1.4. Viktiga definitioner 
 

Detta arbete utgår ifrån en viktig definition, projekt. 

 

Definition av projekt ur ”Effektivt projektarbete”. (J. Wisén och B. Lindblom, 1999).  

 

Verksamhet som utförs: 

- med ett bestämt avgränsat ofta tydligt mål 

- under en begränsad tidsperiod 

- med en förutbestämd resursinsats 

- under särskilda arbetsformer 
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2 Metod 
 apitlet visar uppsatsens metod och förfaringssätt som författaren använt för att 

genomföra undersökningen, samla in data och till sist analyserat den. Därefter redo-

visas de urvalskriterier som fanns för fallstudien. Avslutningsvis diskuteras upp-

satsens metodproblem och analysmetod samt hur dessa kan reduceras. 

2.1 Undersökningsansats 

En viktig aspekt vid val av undersökningsobjekt är accessen till objektet samt att det på några 

avgörande punkter skall likna andra objekt. Accessen till undersökningsobjekt innebar att jag 

som författare i ett tidigt skede hade etablerat ett par personliga kontakter med personer i 

ledande ställning och erhållit det förtroende som behövdes för att genomföra undersökning. 

Det innebar att företaget visade en stor öppenhet avseende sitt sätt att arbeta och jag som 

undersökare kunde därmed lättare upptäcka vilka effekter ekonomistyrningen hade i 

projekten (Denscombe, 1998). 

 

Arbetet hade till syfte att undersöka och identifiera, hur företaget idag styrde över och i sina 

projektgrupper, det vill säga skapa beskrivningar, vilket leder till en deskriptiv ansats. Det kan 

gälla individer, situationer eller skeenden, olika fenomen i vår värld (Patel – Tebelius, 1987). 

En tanke med fallstudier är att de har en betoning på individerna och deras roll (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1999). Vilket leder till aktörssynsätt. Efter flera diskussioner med min 

handledare blev valet att genomföra en fallstudie i detta arbete en naturlig del av under-

sökningsprocessen. I de undersökande, beskrivande och förklarande uppsatserna där det finns 

ett behov av att försöka förstå komplexa och sociala fenomen, vilket förstärker aktörssynsättet 

i arbetet, kan det vara lämpligt att genomföra den empiriska undersökningen med en fallstudie 

(Yin, 1994). Fallstudien kan också användas för att utföra systematiska studier av en 

företeelse (Merriam, 1994).  

 

Det är vanligt att kritisera valet av undersökningsmetod och avseende fallstudier, att 

resultaten från dessa inte kan generaliseras för att gälla en hel population (Lundahl och 

Skärvad, 1999). Det kan vara en viktig aspekt att ta med sig vid fallstudier men avsikten med 

denna uppsats var inte att skapa generell teori utan att undersöka och sedan kartlägga hur det 

undersökta företaget tillämpar ekonomistyrningen i sina projekt. Utgångspunkten är att testa 

de befintliga teorier som beskriver ekonomistyrning.  

 

I detta arbete växlar jag medvetet mellan ett analytiskt- och aktörssynsätt, som undersökare 

befinner jag mig oftast i det analytiska men lånar perspektiv från aktörssynsättet under 

arbetets gång. Det analytiska synsättet utgår från befintliga teorier och ett på förhand givna 

tekniker, som möjliggör verifiering eller falsifiering av uppställda hypoteser, om de används 

rätt (Arbnor och Bjerke, 1994). De analytisktsynsätt arbetar med kartläggning av kausalitets-

samband och resultatet ska ha generaliseringskaraktär för att kunna utgöra förutsättning för 

fortsatt kunskapande. Bevisanalysen av en fallstudie är en av de minst utvecklade och kanske 

den svåraste aspekten av att göra en fallstudie (Yin, 2003).  

 

Det analytiska synsättet är djupt rotat i vårt västerländska tänkande och synsättet har ett 

antagande om verklighetens beskaffenhet, helheten är summan av delarna medan aktörs-

synsättet utgår ifrån antagandet om att helheten förstås utifrån delarnas egenskaper (Arbnor 

och Bjerke, 1994). De skriver vidare att aktörssynsättet har hämtat sina väsentligaste bidrag 

till sin referensram från män som Husserl, Schutz och Weber.  

K 
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Valet blev en kvalitativt inriktad forskning för undersökningen för att uppnå uppsatsens syfte. 

I den empiriska utredningen var målsättningen att undersöka ett fåtal individer, chefer och en 

lite grupp kollektivanställda i den utvalda organisationen. Tanken var att få en förståelse för 

hur enskilda individer i en projektgrupp kan uppleva användandet av ekonomistyrning i sin 

organisation. Det fanns omfattade frågor om hur medarbetarna upplever styrningen, vilka 

skillnader som kan finnas samt hur cheferna ser på värderingsstyrningen i ett ekonomi-

styrnings perspektiv. Detta resonemang leder till aktörssynsättet och innebär att den enskilda 

aktörens åsikter och tankar sätts i centrum. Synsättet inriktar sig på att kartlägga den 

betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. 

(Arbnor och Bjerke, 1994). De menar vidare att aktörssynsättet inte har förklaringsintresse 

utan är intresserat av att förstå sociala helheter. För att förstå organisationer, affärer och 

företag bör intresset i stället riktas mot betydande aktörers handlingar i ett socialt samman-

hang (Ibid.). Resonemanget leder till ett aktörssynsätt men eftersom respondenterna inte är 

viktiga som individer utan det är deras kunskap och fakta som är kärnan i detta arbete så blir 

uppsatsen analytisk till sin huvudkaraktär men har inslag av aktörssynsätt i vissa delar.  

2.2. Teoriinsamling 

En förstudie genomfördes av skriftligt material i form av böcker, artiklar och andra författares 

uppsatser kring ekonomistyrning, ledning och projekt. De uppsatser som främst inspirerat är 

Anna Lena Lönnerö (2005) D-uppsats ”Strategisk ekonomistyrning i elitidrottsföreningar”, 

Lilian Eriksson, (2000) D-uppsats ”Projekt som arbetsform. Möjligheter och hinder” samt 

Åsa Flinckfeldt, (1994) D-uppsats ”Processledning vid avslutande tillverkningsprojekt”. 

 

Litteraturen erhölls främst från Luleå tekniska universitets bibliotek. De sökord som användes 

vid sökningen var, var för sig och i kombinationer: styrning, strategisk ekonomistyrning, 

ekonomisk styrning, verksamhetsstyrning samt Management, Control och Project. Sökning-

arna gav en stor mängd träffar, enbart en Google sökning på FIRO, gav 3 220 träffar. Ur 

denna mängd selekterades det jag ansåg vara relevant för min uppsats. Dessutom användes 

referenslistorna från de tidigare skrivna uppsatserna, inom ämnet strategiskekonomistyrning, 

för att upptäckta andra relevanta källor. Artiklar som rekommenderades av min handledare 

var Robert Simons strategiska styrmodeller (1995) och Stephen Robbins om skapandet av 

effektiva grupper (2003).  

2.3. Urvalet 

Initialt skedde urvalet av typ- respondent i samråd med min handledare Mats Westerberg och 

sekundärt i samråd med Mats Eklund, NCCs avdelningschef för region norrland. Det första 

mötet med Eklund skedde i november 2005 och urvalet av intervjupersonerna skedde i mitten 

av januari och februari 2006. Målsättningen var att de skulle komma från olika organisa-

toriska nivåer inom NCCs projektorganisation och kunna besvara frågor om att styra över och 

i projekt. De personer som ansågs lämpliga var Affärschef Jan-Olof Lampinen, VU-Kalkyl-

chef Johan Gustafsson, som styr över flera projekt. Platscheferna Patrik Larsson Mark, Björn 

Nordberg Anläggning och Kjell Sandin Hus, som främst styr över men även i projekt. Samt 

att Snickarlagbas Jonny Heikki intervjuades, som styr i projekt. Viktigt var även att respon-

denterna hade långvarig erfarenhet av projektarbete och skulle därmed kunna beskriva hur ett 

lyckat, normalt och ett misslyckat projekt kunde se ut. Sverker Örmin som är NCC kontakt-

person mot Högskolor och Universitet genomförde den 28 februari 2006 en företagspresenta-

tion av NCC Constructions vid Luleå tekniska universitet och intervjuades direkt efter. VD 

för NCC Complete, Fredrik Anheim redovisar den 23 jan 2007 vid en föreläsning under 

LARV- dagarna vid LTU för det största byggprojektet i Sveriges historia.  
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VD NCC Construction, Tomas Carlsson den 24 jan 2007 vid LTU lyfter fram kommunikation 

och mötet mellan människor som några av nyckelfaktorer för framgång. – Mötet och dialogen 

är det centrala. Ett par av de spontan intervjuade personerna vid NCC har begärt att få behålla 

sin anonymitet och lovats detta. Dessa beskrivs utifrån sin roll i projekten. 

2.4. Intervjufrågornas utformning 

För att på bästa sätt uppfylla syftet med detta arbeta så utformades intervjufrågorna tillsam-

man med handledaren och kompletterades med avdelningschefens synpunkter i form av dis-

kussioner samtidigt som synpunkter från andra uppsatsförfattare utanför seminariegruppen 

uppskattades. Eftersom NCC, relativt i närtid, genomfört en ombildning och en omorientering 

som inneburit att de flesta styrverktyg och styrfaktorer har nyskapats eller omdanats är frågor 

om tiden före och efter av ett visst intresse. En fråga som ställdes var hur de uppfattade för-

ändringen hos NCC och om det inneburit någon skillnad på hur de arbetar idag jämfört med 

tidigare. Fokuseringen i arbetet ligger på styrningen, och hur den sker i en grupp och över 

flera projektgrupper. Frågor om hur en chef styr och leder sin del av projektet ställdes. 

Angeläget var att försöka förstå hur det är att arbeta i en värderingsstyrd organisation och vad 

som är viktigt? Hur uppfattas NCCs kärnvärderingar av personalen och hur påverkar de? Hur 

kan värderingar leda eller påverka besluten i det dagliga arbetet? Stor kraft lades på 

utformningen av frågeformuläret, antalet frågor och ordningsföljd, samt frågornas formule-

ringar. Frågeformuläret finns som bilaga 4. 

2.5 Metodproblem 

Uppsatsen bygger väsentligt på de erfarenheter som jag tillgodo gjort mig genom att arbeta 

med projekt, utöva ledarskap, olika styrmodeller och införandet av värderingar i organisa-

tioner. Innebörden i detta är att det fanns kunskap om projektarbete och projektproblem redan 

innan undersökningen startade, vilket naturligtvis underlättar bland annat intervjuerna och 

diskussionerna men även arbetet i sin helhet. Detta medför att mitt tankesystem inledningsvis 

är i huvudsak, aktörssynsätt. Detta synsätt innebär att det är aktörerna i den undersöka 

organisationen som är viktiga och de lyfts fram för att bli tydliga och personliga. Intresset 

ligger på att kartlägga den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och 

den omgivande miljön. (Arbnor och Bjerke, 1994).  

 

En individs verklighetsuppfattning behöver inte vara renodlat analytisk – eller aktörsorienterat 

utan den kan innehålla komponenter från båda dessa tankesystem (Arbnor och Bjerke 1994). 

Det finns det inga klara riktlinjer eller mallar om hur man skall analysera materialet i en 

fallstudie (Yin, 1994). Metodsynsättet i detta arbete kommer därmed att innehålla båda dessa 

tankesystem. Målsättningen var att undersöka hur företaget gör idag och lyfta fram den en-

skilda individens synpunkter på detta men även analysera och jämföra. Svårigheten ligger i att 

inte leda, påverka eller styra respondenternas svar enbart så att uppsatsens syfte uppnås utan 

låta dem, så fritt som möjligt, berätta om sitt arbete och hur de upplever styrning. Att de fritt 

får berätta om framgångsrika projekt och vad de själva ansåg vara orsaken till detta samt 

orsaken till misslyckade projekt. Som författare försökte jag aktivt motverka haloeffekten, det 

vill säga att det första intrycket som forskaren möter kommer att påverkar min bedömning 

genom att låta min handledare konfrontera mina iakttagelser.  

2.5.1 Övergripande metod synsätt 

Under arbetets gång fördes samtal med min handledare om frågornas utformning men största 

kraften lades på analysen av svaren och intervjuerna. Att ur det insamlade materialet fånga de 

uttalande som gör att skillnaden mellan de olika organisatoriska nivåernas värderingar och 

prioriteringar uppdagas. Här dominera aktörssynsättet som säger att verkligheten är en social 
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konstruktion och att kunskapen blir individberoende och det sker utifrån de enskilda aktörerna 

(Arbnor och Bjerke, 1994).  Men samtidigt är den vanligaste analysmetoden inom företags-

ekonomin det analytiska och i den anglosaxiska världen är den fortfarande det dominerade 

synsättet (Ibid.).  

 

Verklighetsantagandet är av summativ karaktär eller att helheten är summan av delarna. 

Kunskapen som förvärvas ska vara av individberoende karaktär (Ibid.). Som ekonom och för-

fattare till detta arbete är jag bunden av den historiska kopplingen till min utbildning och jag 

har min utgångspunkt i det analytiska synsättet men lånar inslag från aktörssynsättet. Aktörs-

synsättet har sin referensram från män som Husserl, Schutz och Weber och är intresserat av 

att förstå sociala helheter.(Ibid.) Både Schutz FIRO -teori och Webers modell har starkt 

påverkat detta arbete.  

 

Men en outtalad idé med utvecklandet av frågeställningarna och arbetet är att möjliggöra en 

uppföljning vid ett senare tillfälle och undersöka om någon förändring skett mellan de olika 

undersökningstillfällena. Detta systemtänkande ger ett mycket tydligt analytiskt synsätt. En 

annan målsättning har varit att vidmakthålla kvalitén och visa spårbarhet, det vill säga att det 

är ni som läsare som skall kunna följa beviskedjan bakåt. 

2.5.2 Validitet 

Informationen bör inte endast vara pålitlig utan även vara valid, det vill säga giltig. Validitet 

är frånvaro av systematiska mätfel.  Det är med andra ord viktigt att instrumenten som i detta 

arbete är en fallstudie med flera djupintervjuer, mäter det man avser att mäta (Lundahl & 

Skärvad, 1992) (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982). I denna del är det analytiska synsättet 

dominerande. Det som skiljer aktörssynsättet och det analytiska åt i detta avsnitt är synen på 

kunskapen. Det analytiska anser att kunskapen ska vara individberoende medan aktörssyn-

sättet menar att kunskapen blir individberoende (Arbnor och Bjerke, 1994).  Validiteten kan 

delas upp i yttre och inre validitet (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982). Uppsatsens yttre 

validitet härrör från uppgifter som framkommit genom litteratur och samtal och avser i sin tur 

att det undersökta resultatet överensstämmer med verkligheten (Ibid.). Den inre validiteten 

avser överensstämmelse mellan begrepp och definitionerna av dessa i det undersökta fallet. 

  

Syftet med kvalitativa intervjuer var att öka informationsvärdet och skapa en djupare och en 

mer fullständig uppfattning om de företeelser som studerats (Holme & Solvang, 1996). Och 

att få de upptäckter och insikter som framkommit under arbetet med uppsatsen bekräftade.  I 

den här delen är det aktörssynsättet det dominerande. Det som skiljer de båda perspektiv åt i 

detta avsnitt är att analytisktsynsätt menar att delarna förklaras utifrån verifierade omdöme 

medan aktörssynsättet menar att helheten förstås utifrån aktörernas verklighetsbilder (Arbnor 

och Bjerke, 1994).  

 

Den inre validiteten stärks av att intervjuerna först spelades in på band och senare samman-

ställdes i skriven form för bearbetning. Detta arbetssätt främjar uppfångandet av de 

undertoner och outtalade meningar som uppkommer under intervjuerna. Det innebär att den 

enskilda aktörens åsikter och tankar sätts i centrum, det vill säga aktörssynsätt. Synsättet 

inriktar sig på att kartlägga den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar 

och den omgivande miljön. (Ibid.) Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen 

mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker (Patel & Davidson, 

2003). Genom att både band och utskrifter från intervjuerna finns tillgängliga kan både 

verifiering och sekundärtolkning möjliggöras. 
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I syfte att höja validitet och verkligen fånga de företeelser som undersökningen avsågs, 

användes olika källor. Mätverktygen, i detta fall djupintervjuer, genomarbetades i flera steg. 

Valet av respondenter gjordes även det i flera steg för att verkligen fånga det som avsågs. De 

skriftliga källorna var årsredovisningar, artiklar i dagstidningar, facktidningar och andra 

öppna källor så som Internet. Intervjuer gjordes vid olika företag inom koncernen och vid 

olika chefsnivåer samt att samtalen fördes vid olika tillfällen under arbetets gång.  

2.5.3 Reliabilitet 

Målsättningen är att få stabila och tillförlitliga resultat eller frånvaro av systematiska mätfel. 

En svårighet med personliga intervjuer är att det kan uppstå en så kallade intervjuareffekt 

(Patel och Tebelius, 1987). Detta arbete startar i ett analytisktsynsätt och lånar sedan under-

sökningsmetod från aktörssynsättet i denna del av arbetet och eftersträvar medvetet att skapa 

en relation med respondenten. Det finns med andra ord ingen intervjueffekt i ett aktörssynsätt 

men i det analytiska, dessutom måste man ta hänsyn till reliabiliteten. Med reliabilitet avses 

ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila svarsvärden (Merriam, 1994). Den 

outtalade idén är också att kunna göra en ny underökning vid ett senare tillfälle. Det handlar 

om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag (Patel och Davidson, 2003). 

Kortfattat skulle man kunna säga att Människans inverkan är dålig om mitt synsätt är analy-

tiskt men bra om jag har ett aktörssynsätt. Min ambition var att ha ett dynamiskt förhållnings-

sätt till arbetet med frågorna och frågeställningarna. Det möjliggjorde utvecklade av dessa till-

sammans med andra författare även utanför seminariegruppen.  

 

Som ett led i att höja reliabiliteten så redovisas frågeformuläret som en bilaga. Det är inte bara 

den inre validiteten som stärks av att intervjuerna först spelades in på band och senare 

sammanställdes i skriven form för bearbetning. Som exempelvis jämförelser av de olika 

respondenternas svar på samma fråga utan även reliabilitet stärks av detta och denna metod 

innebär att det analytiska synsättet dominerar i detta arbete. Ett aktörssynsätt har inte till syfte 

att mäta något medan det analytiska mäter, dessutom är det en önskan att en annan under-

sökare skall få samma eller liknande svar på frågeställningarna. 

 

Intervjuerna skedde i huvudsak på byggarbetsplatser och lokala projektkontor och miljöförut-

sättningar som skapades inför intervjuerna var att alla möten var avtalade och respondenten 

informerad om syftet. Vilket innebar att de intervjuade avsatte både tid och engagemang för 

dessa intervjuer och samtal. Miljöerna bekanta för respondenterna vilket skapar trygghet och 

de var dessutom anpassade för intervjuer och inspelningar på band. Reliabiliteten är en förut-

sättning för validitet. En väl designad studie blir dålig om den används slarvigt. Ett analytiskt 

synsätt utgår från befintlig teori och ett på förhand givna tekniker, som möjliggör verifiering 

eller falsifiering av uppställda hypoteser, om det används på rätt sätt (Arbnor och Bjerke, 

1994). Respondenterna var väl insatta i ominriktningen av företaget och hade egna erfaren-

heter av tiden före och efter. Därutöver kommer de från de olika chefsnivåerna i projektorga-

nisationen och hade mångårig erfarenhet av chefskap.  

2.5.4. Andra svårigheter och självkritik 

Som författare har jag varit medveten om att min relation till företaget påverkar min 

objektivitet. Den relationen är i första hand av personlig karaktär och etablerades redan före 

uppsatsarbete startade. Jag har och har haft god kontakt med ledande personer inom företaget. 

Till detta kan läggas att jag har nära vänner som arbetar vid företaget som snickare, betong-

arbetare et cetera. Företaget har ställt upp med resurser, tid och har på ett föredömligt sätt 

delat med sig av information till mig. Man har uppmuntrat och stimulerat mitt arbete med en i 

det närmaste obegränsad access till olika projekt låtit mig söka efter, även besvärande, fakta 
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om företaget. Det skapar en positiv attityd till företaget hos mig som undersökare och påver-

kar min förmåga att kritiskt ifrågasätta och bedöma. Dessutom skapar denna positiva atmosfär 

en känsla för företaget och en vilja att i framtiden vara en medarbetare. Vilket ytterligare kan 

försvårar en kritiskgranskning. Det finns flera undersökningar som visar att författarens 

tidigare erfarenheter påverkar den bild som personen får av omvärlden (Patel och Tebelius, 

1987).  

 

Detta arbete bygger till stor del på de erfarenheter som jag gjort genom att arbeta med projekt, 

utöva ledarskap, olika styrmodeller och införandet av värderingar i organisationer. Innebörden 

av detta är att bland annat intervjuer och diskussioner underlättas. Detta faktum anses tillföra 

uppsatsen hög validitet men kan även innebära en höjning av erfarenhets störning/brus dels 

som användare och dels intervjuareffekt (Patel och Tebelius, 1987). Ett annat av dessa be-

dömmarfel benämns haloeffekten och innebär att det första intrycket som forskaren möter 

kommer att påverka hans bedömning under hela registreringen (Ibid.). Medvetenheten om 

dessa påverkande faktorer har varit hög under hela processen med uppsatsen och som 

författare har jag uppmanat opponenter både inom och utom seminariegruppen att komma 

med synpunkter och ifrågasättande av arbetet. 

 

2.6 Analys metod 

En dataanalys består av att undersöka, kategorisera, göra upp tabeller över eller på annat sätt 

sammanställa bevis för att besvara syftet med studien Att utgå från en teoretisk referensram 

när man analyserar är något som är att föredra som analysstrategi. (Yin, 2003). 

 

Dataanalysen består av tre separata flöden av aktiviteter, 1. Data reduktionen, som hjälper till 

att skärpa, sortera, fokusera, avlägsna och organisera data så att konklusioner kan göras och 

verifieras. 2. Data presentationen, som är den andra stora aktiviteten och innebär att jag som 

forskare skall presentera den reducerade/utvalda data på ett sammanfattande och organiserat 

sätt så att konklusioner kan göras. 3. Den sista aktiviteten är att göra konklusioner och verifi-

kation som den sista aktiviteten i en kvalitativ undersökning. (Miles och Huberman, 1994) 

 

Jag började med att bearbeta och sammanställa, i skriftligform, den empirin jag hade förvärvat 

och sedan de styrmodeller jag valt. Därefter jämförde jag den befintliga teorin mot den för-

värvade empirin. Analysen hänger samman med att dela upp något i dess beståndsdelar, vilket 

hänger samman med att spåra saker till dess bakomliggande ursprung, som sker med syfte att 

förklara sakens beskaffenhet (Denscombe, 2000). Jag jämför den teori som är insamlad under 

litteraturstudien med den erhållna empirin och drar sedan slutsatser. Vidare försökte jag finna 

kopplingar, skillnader och mönster mellan de olika organisatoriska nivåerna och företags-

ledningens uppfattning i samma fråga. Jag försökte sedan med hjälp av analysen finna och 

identifiera framgångsfaktorer samt tänkbara konsekvenser både positiva och negativa av 

styrmedlen. I diskussioner med min handledare, som ifrågasatte gjorda metodval, utvecklades 

och förfinades analysmetoden under arbetets gång. 
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3 TEORI 
etta kapitel redogör för teorierna och dess avsikt är att ge läsaren en plattform för 

att skapa förståelse för de mänskliga beteenden som skildras i detta arbete. 

Avsnittet tar sitt avstamp i ledningens visioner, strategier och mål, Simons (1995) 

strategiska styrmodeller, tidigare gjorda studier om projektgrupper. Avsnittet beskriver också 

olika roller, rollkonflikter och dess innebörd i projektgrupper. 

3.1 Visioner, mål och strategier 

Strategi kan ses som att sätta mål och välja väg, både för enskilda personer och organisa-

tioner. Simons (1995) gör skillnad på vald och uppdykande strategi. En vision anger i vilken 

riktning organisationen ska utvecklas. (Ax, Johansson & Kullvén 2001) Skillnaden mellan 

nuläget och visionen är förändringsbehovet, skriver Ewing & Samuelsson (1998). Vidare 

säger författarna att en vision är ett framtida önskat tillstånd och att visionen beskriver i vilken 

riktning organisationen är på väg och vad den ska uppnå. Även Ewing & Samuelsson (1998), 

likt Ax et al, skriver att visionen kan beskriva ett framtida önskvärt läge. Wenell (1977) menar 

att all utveckling, förändring, rationalisering, effektivisering och förnyelse sker i projektform. 

Ledningen för organisationen skapar ett projekt för att ta fram och utveckla en ny strategi, nya 

mål eller varför inte en ny bilmodell som innebär att bilföretaget går från sin nuvarande 

position till premium produkt. (Wenell, 2001). "För att klara konkurrensen måste man ligga i 

det absoluta främsta ledet i utvecklingen och tillämpningen av projektformen.” (Wenell, 2001, 

sidan 154).  

 

Förändringsbehovet kan beskrivas som organisationens strategi enligt Ax, et al. (2001) För-

fattarna skriver vidare att strategin är det sätt på vilket huvudmålen ska uppnås, De anser 

vidare att organisationer existerar för att uppnå mål och att mål är nödvändiga för att indivi-

derna i organisationen ska enas om verksamhetens inriktning och avsikt. … att ledningens 

och de enskilda individernas mål bör sammanfalla för att uppnå målöverensstämmelse (Ax, et 

al. 2001) och (Svensson & Wilhelmsson, 1998). 

3.2 Ekonomistyrning 

Det finns många definitioner på vad som är ekonomistyrning och det finns ännu flera be-

skrivningar på hur man bör göra för att uppnå bästa resultat. Anthony, R & Govindarajan, V 

som beskrivs som etablerade inom den anglosaxiska utvecklingen av ekonomistyrningen, be-

skriver det hela som att, ekonomistyrning är en process där ledningen kan påverka individer i 

en organisation för att implementera organisationens strategier. (Anthony & Govindarajan, 

2003) Den författare som har dominerat den svenska utvecklingen inom ekonomistyrningen 

är Källström, A. Han har definierat begreppet ekonomistyrning som en medveten styrning av 

beslutsfattande och beteendet inom en organisation i syfte att nå bättre resultat. Han menar att 

modeller för ekonomistyrning ska motivera och inspirera medarbetare. (Källström, 1990)   

 

Det som synes känneteckna framgångsrika projekt som exempelvis ABB: s T 50-projekt, är 

bland annat att de starkt backas upp av företagsledning; att resurser för bland annat genom-

förande sätts av; att många aktiviteter genomförs för att säkerställa att alla får information om 

och förståelse för projektet; att resultatet av projektet hela tiden följs upp och görs allmänt 

känt; att framgångsrika genomföranden uppmärksammas och belönas (Ewing & Samuelsson, 

1998). Ekonomistyrningen kan såväl som ledarskapet tillskrivas en strategisk roll. Genom en 

medveten påverkan av beslutsfattande och beteende i syfte att nå ett bättre resultat (Lundberg 

1999).  

D 
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Wenell anser att om det är något som de som arbetar med förändringsprogram, konsulter och 

forskare är överens om, så är det att ledningens engagemang i förändringsprocessen är helt 

avgörande för ett positivt resultat. (Wenell, 2001) 

 

Ewing & Samuelsson (1998) beskriver ekonomistyrningen som att det är de medvetna åtgär-

der en ledning vidtar för att öka måluppfyllelsen i företaget. Dessutom avdelar de ett helt 

kapitel till styrning med balans och fokus, i boken med samma namn. I kapitlet finns refere-

ringar till Harvardprofessorn Robert Simons och hans Levers of Control (1995) som också 

lyfter fram balans som ett nyckelbegrepp för framgång. 

 

Masaaki Imai säger att Kaizen är det kraftfullaste verktyg vi har för att uppnå ett systematiskt 

arbetssätt. Men enligt honom handlar det inte om verktyg och teknik utan om människor. Han 

fortsätter att förklara att bland västliga industriledare tror man för mycket på teorier och 

teknik. Ibland verkar det nästan som om det handlade om månadens teori. Många verkar tro 

att kvalitet främst uppnås genom bättre kvalitetskontroll. (Del av Gösta Hultén artikel i Inköp 

& Logistik 7/2004.)  

 

Sammanfattningsvis tolkar jag författarna så att de har liknande definitioner på centrala be-

grepp i ämnet ekonomistyrning. Medvetna handlingar som syftar till att nå företagets över-

gripande mål och försöka finna en balans eller mix av åtgärder för att nå bästa resultat. Det 

som också beskrivs är ledarskapets avgörande betydelse för att nå dessa övergripande mål. 

Men ett område som aldrig behandlas är chefers förmåga/oförmåga att lösa konflikter. 

3.3 Agent teorin 

Denna teori kan beskrivas som det förhållande som råder mellan en uppdragsgivare och den 

som erhållit uppdraget. I den svenska juridiken finns begreppet fullmakt och förhållandet 

mellan den som givit fullmakt och den som agerar i fullmaktsgivarens ställe. Ett agentför-

hållande existerar när en part (principalen) anställer en annan part (agenten) för att utföra en 

tjänst. När detta sker delegeras beslutsfattande befogenheter till agenten. (Anthony & 

Govindarajan, 2001) Agentteorin strävar efter att lösa två problem för ett företag som kan 

uppstå mellan principalen och agenten. Det första problemet är avsaknad av målöverens-

stämmelse mellan parterna, deras intressen skiljer sig åt. Det andra problemet är att 

principalen och agenten har skilda attityder gentemot risktagande.  

 

Ägarna till företaget vill att de anställda ska ta risker som ökar värdet på företaget. De 

anställda är inte lika villiga att ta risker beroende på att det kan äventyra deras anställning. 

Om båda parter är rationella och nyttomaximerande så försöker agenten öka sin nytta på be-

kostnad av principalen. Om de anställda inte är delägare för då är de ju principaler. 

 

För att reducera principalagentproblemet, det vill säga få agenten att arbeta och fatta beslut i 

principalens intresse, är övervakning och kontroll av agenten vanligt. Detta tar dock tid och 

kostar pengar, så kallad agentkostnad. Konflikten bygger på att agenten undviker onödiga 

risker och arbetsinsatser. Av den orsaken kan investeringsmöjligheter gå förlorade. För 

agentens arbetsinsats och beslut påverkas också av hur dennes förmögenhet påverkas. 

(Anthony & Govindarajan, 2001). 

 

För att motivera individer i syfte att uppnå målöverensstämmelse undersöker agentteorin hur 

kontrakt och regler kan utformas. (Ibid.) Författarna anser vidare att principalen delegerar 

ansvar och befogenheter till agenten. För att principalen ska försäkra sig om att agenten 

agerar rätt sätter principalen regler för vad som inte är tillåtet. Det innebär att en styrelse ger 
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en verkställande direktör direktiv och agerar då principal mot direktören som blir agent. Den 

verkställande direktören agerar i sin tur principal till de olika produktionscheferna som blir 

agenter i detta förhållande. De kommer att agera principaler i nästa steg där projektcheferna 

blir agenter och en projektchef blir principal emot sina kollektivanställda som blir agenter i 

detta förhållande. Sammanfattningsvis kan VD, produktionschefen och projektledaren ses 

som principal över agenten, den kollektivanställde målaren eller snickaren i ett byggprojekt. 

3.4 Simons styrmodell 

Simons (1995) utvecklade en styrmodeller för strategisk ekonomistyrning. Hans modell inne-

håller fyra styrelement och dessa är värderingsstyrmodeller, gränsskapande styrmodeller, 

diagnostiserande styrmodeller och interaktiva styrmodeller. Enligt Simons, (Levers of 

Control) innebär levers här, handtag, hävstång eller kraft på styrningen. Nyckel är att sträva 

efter en balans mellan de fyra. Antaganden om den mänskliga naturen är själva kärnan i 

användandet av Simons modell. Han skriver att man, som beslutsfattare, kan använda styr-

spakarna (Control Levers) att leda strategin och strategi är det centrala i modellen. Han be-

skriver den som en plan, ett mönster av handlingar, en marknadspositionering eller ett unikt 

synsätt/perspektiv samtidigt som han gör skillnad på vald och uppdykande strategi. (Ibid.) 

3.4.1 Värderingsstyrmodeller  

Med hjälp av värderingsstyrmodellerna är det tänkt att medarbetarna i organisationen skall bli 

inspirerade och vägleda i sitt sökande efter nya möjligheter samt att skapa värde för organisa-

tionen. (Simons, 1995) Idag är kanske företag och organisationer betydligt mer komplexa, 

diversifierade och kanske många gånger otydliga med ”vad företaget står för” och de kärn-

värderingar som skall leda dem mot framtiden. För dagens organisationer handlar det mer och 

mer om att fokusera mot resultat, det ekonomiska utfallet, ibland kallat kvartalskapitalism och 

kanske inte vad företaget står för. Det kan innebära att det blir svårt för medlemmar i denna 

organisation att förstå verksamhetens syfte, normer och värderingar. Dessutom kan ominrikt-

ningar och nya miljöförutsättningar helt sopa undan den gamla världsbilden som exempelvis 

för den svenska försvarsmakten, vilket skapar oklarheter (Eriksson, 2005). Värderingar skall, 

förtydliga för medarbetarna hur organisationen skapar värde, vilken prestation som organisa-

tionen eftersträvar (Simons, 1995). Vidare kan den önskvärda prestationen bestå av andra 

faktorer än det rent ekonomiska (Ibid.). De relationer som medarbetarna skall balansera kan 

till exempelvis vara det språkbruk, som förmedlare av värdering, den jargong som används på 

arbetsplatsen. Det är ledningens ansvar att goda och sunda värderingar aktivt sprids ut i 

organisationen (Ibid.). 

3.4.2 Gränsskapande styrmodeller 

Denna faktor i Simons modell är tänkt att begränsa handlingsutrymmet för individerna i 

organisationen. Den gränsskapande styrmodellen sätter gränser för vad som är tillåtet att göra 

i syfte att undvika till exempel risker, det är tänkt att de skall fungerar som ”bromsar” i en 

organisation (Simons, 1995). Han får med andra ord stöd av agentteorin för att gränsskapande 

styrmodeller är nödvändiga. Det krävs regler i organisationer för att dessa skall kunna uppnå 

sina strategiska mål. Med denna styrmodell försöker organisationen att skapa ramar för 

individernas agerande. Det kan som i amerikanska företag kallas för Standards and Style, 

eller Code of Conduct, uppträdande och uppförande koder. Ledningen kan införa beteende-

regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara regler 

avseende mobbning, rasism, könsdiskriminering men även reglera kontakten med media.  

 

Det kan vara viktigt att komma ihåg att om regler och paragrafer inte utarbetas tillsammans 

med dels medarbetarna själva och dels utan en värdegrund, moralisk/etisk förklaring kan 
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reglerna upplevas som irrelevanta eller icke tillämpliga och medarbetarna ignorera helt enkelt 

regelverket. Resultatet kan i värsta fall bli det motsatta och medarbetarna obstruerar. 

3.4.3 Diagnostiska styrmodeller 

Denna del av Simons modell kallas diagnostisk och används av ledningen för att få inblick i 

vad som sker på operativnivå. Det vill säga om individer och/eller avdelningar går mot de 

framtagna målen. Han skriver att huvudsyftet för användandet av diagnostiska styrmodeller 

är att eliminera ledningens konstanta övervakning. Dessa system är tänkta att mäta 

prestationer och jämföra dem mot uppsatta mål. En annan författare Eriksson (1987), skriver 

att en mätprocedur som ligger till grund för den framtagna informationen resulterar i en riktig 

beskrivning av objektets egenskaper, nyttan av informationen. Han fortsätter: Informationen 

skall vara lätt att tolka samt vara meningsfulla för användaren. Jämförbarhet dels mellan olika 

enheter men även mellan olika tidpunkter kan uppnås med s.k. nyckeltal. Jämförbarhets-

principen skall underlätta beslutsfattandet för intressenterna, så att organisationer använder 

samma terminologi, definitioner och redovisningsprinciper. Bedömning måste ske med 

hänsyn till intressenternas beslutssituation. De valda måtten bör vara stabila över tiden, 

samma procedur och mätmetod från tid till annan ger den stabilitet som beslutsfattarna 

behöver. (Ibid.) 

 

Denna styrmodell är kanske den mest traditionella av Simons modeller. Budgeten är fortfa-

rande ett verktyg för planering, samordning och uppföljning av verksamheten i företag. 

Budget och redovisning går här hand i hand. Företag utformar vanligtvis en budget inför hel-

/halvår för att kunna syna av det ekonomiska resultatet under perioden. Budgeten är här ett 

styrmedel för ledningen gentemot de olika projekten eller verksamheterna. Även Lönnerö 

(2005) fann en koppling mellan budgetering och Simons diagnostiska styrmodell. Främst för 

att ledningen styr medarbetarna utifrån den uppsatta budgeten. Hon menar att det kan vara 

svårt att mäta sportsliga individuella prestationer och andra typer av mål, exempelvis de 

sociala. Elitidrottsföreningar har en stark fokusering på mätning av mål (Lönnerö & Taavo, 

2004). Kullvén (2001), menar att ett vanligt problem är att det som är svårt att mäta tenderar 

att glömmas bort helt och hållet.  

 

Det kan vara som Pfeffer & Sutton (2001) beskriver det hela i en rad fall som hjälper oss att 

förstå hur mätsystem och rutiner bidrar till att skapa och befästa klyftan mellan insikt och 

handling. Flera av de exempel som de tar upp visar också att de mätrutiner som används inte 

bara åstadkommer klyftor mellan kunskap och åtgärder i företagen utan, vilket kanske är 

ännu värre, bidrar också till att man agerar i direkt motsatt riktning till vad företagets ledning 

avsåg. När man mäter vilka resultat människor uträttar och inte mäter processer kan det bidra 

till stress och frustration. (Ibid.) 

3.4.4 Interaktiva styrmodeller 

Den här delen av Simons styrmodeller kallas den interaktiva och den fokuserar mot 

strategiska osäkerheter. Han beskriver det som om styrmodellen kräver kontinuerlig dialog 

mellan ledning och anställda om framtida strategiska frågor (Simons, 1995). Här är det 

viktigt att påminna om att han gör skillnad på vald och uppdykande strategi. Det innebär att 

en ledning bör fångar upp den information som kan vara till nytta för organisationen (ibid.). 

 

Ett sätt att betrakta den här delen av modellen är att koppla den till just information och om 

förlorade möjligheter, för en organisation, är beroende på att det finns en fokusering på att 

jaga kostnader, en form av obalans, och oftast blir detta missförstått på grund av att cheferna 

inte ser vilket genomslag, den enskilda åtgärden på avdelningen får på helheten i det som 
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kallas värdekedjan. Många uppdykande möjligheter går samma öde tillmötes (Shank & 

Govindarajan, 1993). Simons menar att en organisation kan genom dialog undvika att bli 

överraskad av nya teknologier, konjunktursvängningar eller nya kundbehov och för därmed 

in dialog eller tvåvägs kommunikation i modellen (Simons, 1995). En annan forskare, menar 

likt Simons, att det krävs både intern och extern kommunikation i organisationer (Hugerth 

1994). Med kommunikation menar Simons den som bör finnas mellan högre chefsnivå och 

underliggande nivå. Han säger; Välj ett kommunikationssystem och använd det. Schemalägg 

gärna återkommande personliga möten med underavdelningar/nästa lägre chefsnivå för att 

diskutera insamlade data (Simons, 1995).  

 

För att kunna ta beslut behöver beslutsfattaren tillgång till information. Det finns en definition 

på vad som är information och som beskrivs av Eriksson (1987, 1993) där han tolkar 

Hendriksen (1982) och senare Kam (1990). Den definitionen säger att data är redan känd 

medan information tillför ett överraskningsmoment, tidigare icke kända data och som i 

sammanhanget är beslutsrelevant. Enligt materialitetsprincipen inom redovisningsteorin, så 

skall informationen vara relevant (beslutsrelevant) och komma intressenterna till handa i rätt 

mängd vid rätt tidpunkt. Information som kommer försenat saknar som regel värde. Merkost-

naden för den bättre informationen får inte överstiga merintäkten som erhålls till följd att be-

slutet träffas med stöd av den bättre informationen (Ibid.). 

 

Som författare till detta arbete uppfattar jag situationen som så, att för de flesta organisationer 

och företag är omgivningen, den miljö, som organisationen är verksam i, är att betrakta som 

en evigt föränderlig, en nästintill turbulent värld. Det gör det angeläget för nästan alla organi-

sationer att bevaka omgivningen för att, om möjligt, förutse framtida händelser. Intern kom-

munikation är en viktig beståndsdel i denna del av den interaktiva modellen, så som jag tolkar 

Simons. Han skriver att: Syftet med den interna kommunikationen är att identifiera nya 

strategiska hot och möjligheter. Den externa kommunikationen har till syfte att hjälpa 

organisationen att identifiera den strategiska osäkerheten. (Simons, 1995) Det kan vara 

viktigt för ledningen att skapa mötesplatser, både i tid och rum, för att möjliggöra denna 

kommunikation. Tanken med dessa mötesplatser är att de skall sporra till ifrågasättande samt 

uppmuntra till risktagande. För ett entreprenad företag kan det också vara frågan om att skapa 

och behålla goda kontakter med politiker, Skattekontoret, byggnadsnämnden, kommunens 

projekteringsorgan, branschorganisationer, universitet et cetera. 

 

Det kan vara viktigt för organisationen att upptäcka och förutse förändringar som kommer att 

påverka den egna verksamheten. I en organisation som har god extern kommunikation kan de 

ledande personerna få tid att förbereda sig och eventuellt ändra den tidigare valda strategin 

eller inriktningen. En organisation som har en välutvecklad och i verkligheten fungerande 

interaktiv styrmodell kan kanske många av de strategiska misstagen undvikas.  

3.5 Skapandet av effektiva grupper 

Det verkar inte finnas någon brist på antalet förklaringar eller modeller som visar varför och 

hur man bör identifiera de faktorer som skapar effektiva grupper. På ett rent teoretiskt plan 

kan man kanske dela in begreppet ”skapa effektiva grupper” på två olika tankesystem.  

 

 Det system som beskriver processen eller de interpersonella relationer som bland 

annat FIRO teorin belyser. 

 

 Det system som belyser individen och sätter kompetensen i centrum och säger att ett 

medlemskap i gruppen baseras på vad individen kan tillföra, ICM. 
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3.5.1 Interpersonella relationer 

FIRO® (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) (Se bilaga 2). FIRO är en av de 

mest kända, använda och internationellt erkända teorierna om mänskliginteraktion i grupper. 

Det är ett lätt men ändå ett insiktsfullt sätt att närma sig en förståelse för hur individer och 

interpersonella interaktioner fungerar. Eller med andra ord vad som gör att vissa grupper 

fungerar bättre eller sämre än andra grupper. Teorin utgår ifrån tre dimensioner i det mänsk-

liga beteendet. Den första är inbegripande, medtagande (inclusion). Den andra är styrande, 

ledande (control) och den sista är öppenhet (openness).  

 

Ofta brukar faserna beskrivas i form av en cirkel. (Will Schutz 1984) (Se figur bilaga 2) och 

ändrade därmed grundförutsättningen, drivkraften bakom människans beteende och sin egen 

teori. Schutz slutade skriva om behovet av gillande, (need for affection) uppskattning och 

förflyttade tonvikten mot öppenhet istället. Förändringen signalerade ett paradigmskift i sättet 

att tänka. Schutz betraktar inte längre mänskligt beteende som ett mönster av behov, låst 

under en människas livstid. Teorin brukar beskrivas som en elegant designad modell baserat 

på 30 års forskningserfarenhet av mänskligt beteende. Kärntanken hos teorin är att varje 

person anpassar sig till andra på ett för personen karakteristiskt och förutbestämt sätt. (Ibid.) 

 

En av de utsagor som framförs är, att när vi en gång sett hur en person interagera så kommer 

vi att få möjligheten att förutsäga personens framtida beteende med en rimlig sannolikhet. Om 

vi vill veta hur Kalle, Stina och Pelle kommer att agera i en grupp, behöver vi bara veta hur de 

har agerat tidigare. (Se bilaga 1) Denna utsaga som görs visar att författaren, inte blygs för att 

deklarera uppväxtens betydelse. De sätt som våra föräldrar behandlade oss på, får med andra 

ord efterverkningar senare i livet. De utrustar oss med en verktygslåda för vårt uppträdande, 

för att hantera relationer och konflikter senare i livet. För mycket av den ena kan leda till 

kompensatoriska beteenden senare i livet. (Affective disorders) mano- depressiva humörs 

svängningar, polarisering är skapade i den tidiga barndomen. De oälskade barnet kommer att 

ha svårigheter att visa eller ta mot affektion, gillande, uppskattning senare i livet. (Ibid.) 

 

Schutz påpekar en dominerande faktor till människor beteende, nämligen deras uppväxtför-

hållande. (Wegscheider-Cruse, 1989) definierar och skriver om dysfunktionella familjeroller i 

sin bok. Utgångspunkten är i hennes fall ett missbrukarproblem. (Se bilaga 3) 

 

De förväntningar som omgivningen har på en individ kan resultera i en bekräftelse av den 

rollen och individen börjar spela den tilldelade rollen. Om det är en bra eller en dålig roll kan 

var svårt att avgöra. Rollen blir alltså det element som avgör hur gruppen kommer att fungera 

vare sig personen får den av andra eller tar sig den själv. Men i en situation där gruppen blir 

förmer än individen händer det att grupptänkande utvecklas. Faran vad det gäller grupp-

tänkandet/gruppolarisation är den delade känslan av osårbarhet, att ändamålet helgar medlen 

som ett sätt att försvara gruppens agerande (Törestad, 2008). 

 

Gruppen kan vara både effektivare och produktivare än andra grupper, men inte för organisa-

tionen. Ju längre en grupp har arbetat tillsammans, desto större är kraven på konformitet. 

Detta kan i sin tur leda till en överoptimism och gruppen tar stora risker i sitt beslutsfattande 

(Ibid.). 
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3.5.2 En bild av effektiva grupper 

ICM (Intellectual Capital Model). Det verkar det finnas fyra kontextuella faktorerna som 

framträder vara signifikanta för en grupps prestation. Ur Organizational behavior, (Stephen 

Robbins, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 De olika nyckelfaktorerna för skapandet av effektiva grupper. Int. Ed. 2003 11: Th Ed kap. 9 sid.278. 

 

Kontext 
Under denna rubrik är de stöd i form av rätt utrustning, rätt personal (Personal återkommer 

under komposition), uppmuntran, administrativa stöd och återkommande information som 

gruppen får från ledningen, viktig (Robbins, 2003). Vid snabba och föränderliga situationer är 

vissa styrformer lämpligare än andra (Eriksson, 2000). Det är en fördelen att skapa tillfälliga 

team vid sidan av den ordinarie organisationen. De vinner både snabbhet och flexibilitet 

genom teamen men kan samtidigt dra nytta av byråkratins effektivitet (Robbins, 1996). 

Kanske en av de viktigaste faktorerna för få en effektiv grupp är begreppet, tillräckliga 

resurser. Det nödvändiga stöd som projektet måste få för att de skall nå de uppsatta målen. 

 

Komposition 
Frågan är hur gruppens sammansättning skall bli och hur stor. Vilka som får bli medlemmar i 

projektgruppen och vilka roller de skall ha. I en projekt grupp krävs det kompetenser från 

olika delar inom organisationen vilket innebär samarbete tvärsöver organisatoriska gränser 

(Eriksson, 2000). Urvalsprocesser och urvalsregler kan bli viktiga faktorer (Robbins, 2003). 

Projektgruppen har olika behov och att medlemmarna bör väljas så att teamets olika roller 

fylls (Ibid.). Följande potentiella roller identifieras; Rådgivaren (Adviser), Integreraren 

(Linker), Idésprutan (Creator), Startaren (Promoter), Analytikern (Assessor), Organisatören 

(Organizer), Producenten (Producer), Paragrafryttaren (Controller), och Bevararen 

(Maintainer), som försvarar projektet externt. (Ibid.) Detta ställer större krav på ledarskapet än 

andra delar av modellen och det ställer krav på förståelse för de individuella styrkorna och 

svagheterna hos de enskilda projektmedlemmarna.  

Kontext 
Tillräckliga resurser 

Struktur och ledarskap 

Förtroende 

Belöningssystem 

Komposition 
Personliga förmågor 

Personlighet 
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flexibilitet 
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Olika yrkesfärdigheter 

Tydliga uppdrag 

Uppdragets betydelse 

Processen 
Gemensamt syfte 

Tydliga mål 
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Social förmåga/kompetens 
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Arbetsutformning 
För att en grupp skall nå målet måste alla i gruppen arbeta mot det gemensamma målet och ta 

kollektivt ansvar för att slutföra uppgiften (Eriksson, 2000). Den enskildes vilja att ta ansvar 

för sin arbetsuppgift blir kanske avgörande för projektets framgång. Uppdragets tydlighet 

eller mål är ett återkommande begrepp, även i Robbins modell. Organiserandet av arbetet kan 

bli betydelsefullt beroende på typen av arbetsuppgifter. Gemensamma faktorer är dock 

möjlighet att påverka arbetet och autonomin, det vill säga möjligheten att utöva olika egna 

förmågor eller arbetsuppgifter inom projektets ram. Om den enskildes arbetsuppgift har en 

signifikant påverkan på hela projektet ökar motivationen, tillsammans med möjligheten att 

slutföra en uppgift, nå ett mål, både som del av och hela projekt, motiverar och ökar projekt-

gruppens effektivitet (Robbins, 2003). Dessa karaktäristika motiverar och tillför energi i 

projektet genom att öka medlemmarnas ansvarstagande för projektet och för att nå målet 

(Ibid.). Det gör i sin tur arbetet mer intressant att utföra.  

 

Processen 
Den sista rubriken, kopplad till faktorer som den enskilde medlemmens engagemang för det 

gemensamma målet, upprättandet av gruppspecifika delmål, om gruppen är ändamålsensligt 

sammansatt, vald konflikthanteringsmodell och storleken på den sociala slackheten (Robbins, 

2003). Här finns även frågan om gruppen är ändamålsenlig och tydligheten i målen (Ibid.). 

Effektiva grupper har självförtroende och tror att de skall nå framgång och detta förstärks 

genom att framgång föder framgång och det leder till att gruppen arbetar hårdare för att nå 

nästa framgång (Ibid.). Det dessa fyra kontextuella faktorer som skapar effektiva grupper och 

avsikten är att gå från att vara en individ till att bli en lagspelare men det är ledningens uppgift 

att planera, organisera, informera och styra så att de ökar gruppernas prestationer. Planerings-

arbetet ger de strategiska värderingarna, organiserandet ger dynamiska organisationer, infor-

mationen mobiliserar personalen och ger mål, ledning ger lärande och förändringsvilja skapas 

genom delaktighet i beslutsfattande och genom kommunikation. (Ibid.) 

3.6 Teori sammanställning 

Stephen Robbins modell har sin utgångspunkt i antagandet om det intellektuella kapitalet och 

säger att grupparbete är att föredra före ett individuellt. Men att skapa ”effektiva” grupper i en 

situation där individen kan göra ett bättre arbete, är lika med att lösa fel problem perfekt 

(Robbins, 2003). En konklusion av modellen blir att valet av gruppmedlemmar och mål får 

stor betydelse eftersom dessa punkter återkommer vid minst två av de fyra kontextuella 

faktorerna i hans modell. Det samma kan kanske sägas gälla engagemang och rollfördelning.  

 

Will Schutz modell FIRO behandlar och andra sidan mänskligt samspel i grupper och är en av 

de mest kända och internationellt erkända teorierna. Det är ett lätt, men ändå insiktsfullt, sätt 

att närma sig en förståelse för hur individer och interpersonella interaktioner fungerar. Vad är 

det som gör att vissa grupper fungerar bättre eller sämre än andra grupper.  

 

Teorin brukar beskrivas som en elegant designad modell baserat på 30 års forskningserfaren-

het av mänskligt beteende. Kärntanken hos teorin är att varje person anpassar sig till andra på 

ett för personen karakteristiskt och förutbestämt sätt (Schutz, 1984). En av de utsagor som 

framförs är, att när vi en gång sett hur en person interagera så kommer vi att få möjligheten att 

förutsäga personens framtida beteende med en rimlig sannolikhet. Om vi vill veta hur en 

person kommer att agera i en grupp, behöver vi bara veta hur de har agerat tidigare (Ibid.). 

Denna utsaga som görs visar att författaren, inte blygs för att deklarera uppväxtens betydelse. 
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Gruppen kan vara både effektivare och produktivare än andra grupper, men inte för organisa-

tionen. Ju längre en grupp har arbetat tillsammans, desto större är kraven på konformitet 

(Törestad, 2008). Det kan i sin tur skapa en destruktiv obalans med egna värderingar och 

normer eller skapandet av en ”Vi och Dom” mentalitet. Robert Simons modell kan kanske 

vara motgiftet mot detta. En medveten styrning av beslutsfattande och beteendet i syfte att nå 

bättre resultat för alla inblandade parter.  

 

För Simons modell innehåller ett par styrverktyg och nyckel i modellen är att sträva efter 

balans. Antaganden om den mänskliga naturen är själva kärnan i modellen och kopplar här till 

Schutz teori. Det centrala i modellen är att en beslutsfattare kan leda strategin medhjälp av 

styrverktygen. Strategin beskrivs som en plan, ett mönster av handlingar, ett unikt synsätt 

(Simons 1995). 

 

Ett av dessa verktyg är värderingar som är tänkt att hjälpa medarbetarna i organisationen att 

bli inspirerade och vägleda. Idag är kanske företag och organisationer många gånger otydliga 

med ”vad företaget står för”. För det handlar mer och mer om att fokusera mot ett ekonomiskt 

resultat. Medarbetarna skall också hantera till exempel språkbruket, som förmedlare av 

värdering, den jargong som används på arbetsplatsen. Det är ledningens ansvar att goda och 

sunda värderingar aktivt sprids ut i organisationen (Simons, 1995). – ”En organisation 

tenderar förr eller senare att anta sin ledares gestalt” (Wenell, 2001, sidan 130). Delaktighet 

innebär också att man som teammedlem får möjlighet att påverka. Man inte bara har 

gemensamma visioner, mål, ambitioner och planer – ”Man skapar dem tillsammans” (Wenell, 

2001, sidan 155). 

 

Ett annat verktyg i modellen är regler. Dessa är tänkta att begränsa handlingsutrymmet för 

medarbetarna i organisationen och sätter gränser för vad som är tillåtet och för att undvika 

risker. Simons får stöd av agentteorin för att gränser är nödvändiga. Organisationen försöker 

skapa ramar för individernas agerande och beteenderegler för vad som är tillåtet och inte till-

låtet.  

 

Sedan kommer verktyget mätsystem och detta används av ledningen för att få inblick i vad 

som sker på operativnivå. Detta verktyg kan bidra till att skapa klyftor, men kanske ännu 

värre, bidrar till att medarbetarna agerar i direkt motsatt riktning till vad ledning avsåg. När 

man mäter vilka resultat människor uträttar och inte mäter processer kan det bidra till stress 

och frustration (Pfeffer & Sutton, 2001). Ett vanligt problem är att det som är svårt att mäta 

tenderar att glömmas bort helt och hållet (Kullvén, 2001). 

 

Sist fanns den externa kommunikationen som styrverktyg i modellen och det har till syfte att 

hjälpa organisationen att identifiera den strategiska osäkerheten (Simons, 1995). Det kan vara 

viktigt att upptäcka och förutse förändringar som kommer att påverka den egna verksam-

heten. Då kan ledningen få tid på sig att eventuellt ändra den tidigare valda strategin. Men det 

kan det också vara frågan om att skapa och bibehålla goda kontakter med politiker, Skatte-

kontoret, branschorganisationer, fackföreningar, universitet et cetera. 

 

Ekonomistyrning är de medvetna åtgärder en ledning vidtar för att öka måluppfyllelsen i 

företaget (Ewing & Samuelsson, 1998). Samtidigt refererar de till Simons och hans modell, 

Levers of Control (1995) som lyfter fram konceptet balans som nyckelbegrepp för framgång. 
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4 EMPIRI 
 detta avsnitt redovisas den empiriska delen av arbetet. Det är den utgångspunkt som 

sätter den kontext som arbetet skall verka i. Inledningsvis kommer det undersökta 

företaget att presenteras och avsnittet avslutas med rekryteringen som den ser ut idag.  

4.1 Presentation av NCC 

Koncernen består idag av tre verksamhetsområden och dessa är CONSTRUCTION som i 

första hand handlar om byggnader. ROADS som handlar om vägar och sist PROPERTY 

DEVELOPMENT som handlar om att utveckla och bygga framtidens miljöer. NCC ska verka 

för ett hållbart samhälle genom att verksamheten, produkterna och tjänsterna utvecklas med 

långsiktig inriktning. Örmin (2006) 

 

NCC presentera sig officiellt som ett värderingsstyrt företag och enligt företagets, 

Affärsetiska riktlinjer, www.ncc.se. – Vårt sätt att vara, säger man i inledningen. I en omfat-

tande dialog med NCCs medarbetare har vi identifierat de värderingar som skall genomsyra 

koncernen. Dessa består av de grundläggande värderingarna – ärlighet, respekt och tillit, 

dels de värderingar som är avgörande för att skapa lönsamma affärer – fokusering, enkelhet 

och ansvarstagande. Idag är koncernen det största bygg- och anläggningsföretaget i Sverige 

med en omsättning på cirka 45 miljarder kronor (2004) har 22 000 anställda totalt, berättar 

Avdelningschef för norrbotten Mats Eklund (2006). 

 

NCC Partnering är Fokus från billigaste lösning till bästa lösning, Samarbete mellan alla 

aktörer i ett projekt, Gemensamma mål med gemensamma incitament och öppna böcker.  

 

4.1.1 Partneringorganisation 

 
 

 

Figur 2 Schematiskbild över principerna för ett integrerad Partneringorganisation.  www.ncc.se 

I 

Styrgrupp 

Specialister 

Projektledning Projektadministration 

Partneringledare 

Leverantörer 

Produktionsledning Projektledning 

http://www.ncc.se
http://www.ncc.se
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Begreppet Partnering kan enklast förklaras, som en metod NCC använder vid anbuds-

förfarandet. Den innebär att beställaren är med redan vid planläggningen av byggprojektet. 

Vid själva upphandlingen vet båda parter i princip vad allt kommer att kosta och vilken tid det 

kommer att ta.  ”- Vi tillför projekten vår kompetens från början av processen och hittar ofta 

lösningar som sparar stora pengar”, berättar Eklund och fortsätter: ”- Partnering bygger på 

förtroende, vilket bland annat innebär att vi öppet redovisar vår ekonomi i bygget till 

beställaren.” ”- Det förebygger många onödiga motsättningar när ändringar i projektet till-

kommer under byggtiden.” Något som nästan är en regel snarare än undantag vid byggprojekt. 

Eklund förklarar vidare: ”- Som ett av Sveriges största byggföretag har vi ett ansvar för att 

försöka sänka byggkostnaderna.” ”Ibland sparar man bara några få procent, men det finns 

också fall där vi genom Partnering sänkt byggkostnaden från 30 till 7 miljoner.” Partnering är 

idag en etablerad samarbetsform hos NCC och står för 50 % av omsättning och större delen 

av NCC resultat. www.ncc.se. 

 

Ett samarbete som NCC och andra byggföretag deltar i heter Manubuild och är ett av EU: s 

mångmiljonprojekt. Syftet är att lära sig att bygga bättre och billigare, kanske främst bostäder, 

samt med flera varianter, så försöker byggföretagen att lära sig att arbeta med bland annat nytt 

material, nya arbetssätt samt nya metoder för att sammanfoga, ytbehandla och med monte-

ringsprocesser som kommer från andra branscher, främst från bilindustrin. Exempelvis har 

NCC byggt ett hus med prefabricerade moduler och monteringsfärdiga enheter, ungefär som 

Scania bygger lastbilar, kallas Baukasten, det är tyska för bygglåda eller legobitar och är 

grunden för modultänkandet. (VD NCC Complete, Fredrik Ahneim 2007) och www.ncc.se. 

Man har även infört Toyotas tankar kring Kaizen, (En sammansättning av de japanska orden 

”kai” som betyder förbättring och ”zen”) eller på svenska, ständigt förbättrande. Grundtanken 

är att många små förbättringar över tiden ger en stor kumulativ effekt. Att utföra arbetet 

smartare, färre fel, mindre spill och på kortare tid, att ge kunderna mer värde för pengarna. 

Kaizen fokuserar sig mer på produkter som redan befinner sig i produktionen 

 

Alla dessa förändringar startade 2002 då NCC genomförde en stor förändring, kallad The 

Turnaround, och ledningen sökte nya sätt att leda/styra företaget och sina byggprojekt.  

4.1.2 NCCs riktlinjer  

Medarbetare. Vi är Sveriges i särklass mest attraktiva och lönsamma byggföretag. Externa 

egenutvecklade projekt (orderingång) för totalt 1 500 MSEK. Minst tio nya Partneringprojekt 

per region. Noll fel till kund. Avsevärt sänkta felkostnader. Bygg och installation tillämpas på 

minst ett projekt per affärschef. Effektiva samarbetsformer mellan boende och producerande 

regioner. Minst 75 % av yrkesarbetare har haft medarbetarsamtal under tiden oktober 2004 – 

oktober 2005. Alla anställda känner till och arbetar i enlighet med våra värderingar. 

www.ncc.se. 

 

Sänkta byggkostnader. Vi har förnyat byggprocessen. Vårt nya arbetssätt har sänkt bygg-

kostnaderna med 30 %. Internationella projektinköp i samverkan med den centrala inköps-

funktionen på minst 300 MSEK. www.ncc.se. 

 

Ledarskapet i NCC Construction Sverige är ödmjukt men krävande, synligt och tydligt, 

modigt och tryggt samt energigivande. ”Bra ledarskap förutsätter, att ord och handling 

stämmer överens. Bra ledare låter sina medarbetare utvecklas och ger stöd, när det som bäst 

behövs. Bra ledare föregår med gott exempel. www.ncc.se. 

 

http://www.ncc.se
http://www.ncc.se
http://www.ncc.se
http://www.ncc.se
http://www.ncc.se
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VD för NCC Complete, Fredrik Anheim redovisar den 23 jan 2007 vid en föreläsning på 

Luleå tekniska universitet för det största byggprojektet i Sveriges historia, En investering på 

300 miljoner. Ett nytt tänkande, en ny metod att bygga bostäder på. Han fick ansvaret för att 

skapa den grupp som skulle utveckla detta nya koncept. Han beslutar sig för att bjuda in 

kunniga personer från andra branscher, en sammansattgrupp av produktionstekniker från 

Scania, professorer från KTH i Stockholm och andra med kompetens från andra branscher än 

byggsektorn. Man räknade med att halvera byggtiden jämfört med att bygga traditionellt.  

”– Ta in kompetenser från andra branscher, lära av misstagen, ha bra chefer, tur, hårt arbete 

och balans i livet.” – ”Och sedan måste du tycka om förändringar”… (Anheim, 2007). Men i 

december 2007 avslutas projektet och läggs ned som icke lönsamt. 

 

Tomas Carlsson, VD NCC Construction, den 24 jan 2007 vid LTU lyfter fram kommunika-

tion och mötet mellan människor som några av nyckelfaktorer för framgång. Han säger vidare 

att mötet och dialogen är det centrala. Vi skall, fortsätter han, göra globala inköp och kommu-

nicera över kulturgränserna för att få en samlad och ökad kompetens i företaget.  

4.1.3 NCC i realiteten 

Syftet var att undersöka och identifiera hur det valda undersökningsobjektet styr sina projekt-

grupper. Samt att undersöka hur olika chefnivåer styr, sin del av projektet och försöka identi-

fiera eventuella framgångsfaktorer. En frågeställning som fanns tidigt var hur det nya sättet att 

leda projekten påverkar deras arbete, speciellt de kollektivanslutna.  

 

– ”Nej, det har inte påverkat mitt sätt att arbete”! (Anonym kollektivansluten) 

 

Förändringen 

De personer som främst kunde se förändringen var Affärschef Jan-Olof Lampinen och VU 

kalkylchef Johan Gustafsson och de kunde också identifiera ett nytt sätt att tänkta jämfört med 

tidigare. De berättade bland annat att de idag hade en fokus, i projekten, på riskhantering och 

inköp. En annan påtaglig förändring var att det var mindre byråkrati idag än tidigare. Plats-

chef Patrik Larsson, upplevde att den här förändringen hade varit till det positiva. Det fanns 

en större öppenhet idag och en mjukare attityd. En annan fördel som han gärna lyfte fram var 

att den entreprenörs macho, som tidigare funnits inom byggbranschen hade försvunnit på 

NCC. En sak som många var överens om, var att alla försöker dra åt samma håll idag. Här 

fanns samtidigt en antydning om att alla på NCC inte tagit till sig förändringen. 

 

– ”Men alla har inte tagit till sig av budskapet”. (Projektledare som behåller sin anonymitet) 

 

Kärnvärderingarna 

Företaget presenterar sig själva som ett värderingsstyrt företag och har tre kärnvärderingar 

som lyfts fram, nämligen ärlighet, respekt och tillit. De värderingar som finns i företaget idag 

och är styrande för företagets verksamhet verkar vara olika för de olika organisatoriska 

nivåerna. En platschef svarar att, Vi skall ju jobba med våra kunder. En annan platschef 

svarade att, Vi har ju våra ledstjärnor, ärlighet, respekt och tillit med mera… Medan de som är 

i själva produktionen svarade, Förvänta lite mer, Ärlighet och Tillit.  

 

Affärschef Jan-Olof Lampinen svarade ”– Ärlighet, Respekt och Tillit”!  

 

Styrverktygen 

Syftet var att undersöka hur ett företag styr sina projektgrupper idag med en fokusering mot 

gruppen. Hur motiverar de, leder och fördelar de arbetsuppgifterna på de olika organisatoriska 
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nivåerna. Det är viktigt att framhålla att vid NCC är platschefen nyckelpersonen i normala 

projekt. De styrverktyg som man använder för att leda sina grupper kan se olika ut. VU 

kalkylchef, som befinner sig i det tidiga skedet av projekten anser att lönsamheten viktig. 

 

– ”Det är lönsamhetsmålen som är styrande i grund och botten”. (Kalkylchef, Gustafsson) 

Platschef anläggning, Björn Nordberg, som styr över ett projekt eller ett par delprojekt anser 

att hans vardag är mycket tidspressad. Tiden är den faktor som han använder för att stämma 

av. Samtidigt lyfter han fram kravet på att följa de ekonomiska ramarna. Avslutningsvis vill 

han belysa problemet med att följa upp så att inte någon halkar efter, så att alla ligger i fas. 

För honom är det kanske detta som är den viktigaste faktorn att styra gruppen med. 

 

– ”För mig är det viktigt att alla är i fas”. (Platschef anläggning, Nordberg) 

 

Platschef Patrik Larsson, som arbetar med markberedning i första hand, anser och sin sida att 

för honom och hans del i projekten, kan det vara kvalitets tekniska faktorer som är känsliga 

och är väldigt viktigt att kontrollera, att stämma av.  

 

När jag samtalar med dem som arbetar på en byggarbetsplats presenteras ett nytt styrverktyg. 

Platschef Kjell Sandin vill lyfta fram miljön och kvalitet. Det är lagarna och paragraferna som 

styr delar av hans arbete, som en form av broms, dock inte i någon negativ mening. 

 

– ”Kunden förväntar sig att få en bra produkt”. (Platschef, Sandin) 

 

Snickarlagbas Jonny Heikki som deltar i det dagliga arbetet som snickare och leder och för-

delar arbetsuppgifterna inom en grupp menar att hans styrverktyg i första hand handlar om 

dialog. Han pratar med gruppen, visar ritningen och sedan försöker han fördela personerna, så 

som han känner dem, så att de passar ihop i arbetslag.  

 

– ”Det kan ju vara en mix, gammalt och nytt, olika typer av personer”. (Lagbas, Heikki) 

 

Olika mål på olika nivåer 

För att få klarhet i om det fanns olika mål vid olika organisatoriska nivåer och hur man når 

målkongruens med dagens styrsystem var det viktigt att gå på djupet. Var det samma mål för 

alla nivåer eller var olika mål vid olika nivåer i företaget. VU kalkylchefen Johan Gustafsson 

berättar att det är Sverigeledningen för företaget som uttalar målen. 

 

– ”Alla har ju samma mål i grund i botten”. (Kalkylchefen, Gustafsson) 

 

Han beskriver Målbild 2007 som de bör nå och förklarar att Målbild 2007 tar upp tre stycken, 

ganska övergripande mål. Och dessa måste de sedan plocka ner i organisationen, så att de går 

att hantera i ett enskilt projekt. Han anser att det är klara och tydliga, så att de inte skall gå att 

missförstå vad de går ut på. Han fortsätter att förklara att de tre målen är, Att de skall ha en 

mycket stor andel egenutvecklade och Partnering projekt. Att de skall sänka sina byggkost-

nader med 30 % och Att de skall vara den mest attraktiva arbetsgivaren i byggbranschen 

2007. Det är enkla saker att förstå och jobba vidare med avslutar han.  

 

Affärschef Jan-Olof Lampinen menar att det är olika mål och dessa kan vara till exempel 

ekonomiska mål, kvalitetsmål, inköps mål, miljömål… 

 

– ”Det inte är samma mål”! (Affärschef, Lampinen) 
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Platschef Kjell Sandin såg på frågan på följande sätt att lönsamhetsmålet är väl det som är det 

viktigaste för företaget. Men för honom, som platschef, är en säker och trygg arbetsmiljö 

viktig. Med det menar han att de försöker eliminera olycksfall och skador. NCC har en 

fokusering på säkra arbetsplatser idag förklarar han. Att bli klar i tid är en viktig parameter för 

honom. Vad är viktigast? Att bli klar i tid eller att hålla budget?  

 

– ”Det viktigare att bli klar i tid än att hålla budget”! (Platschef, Sandin) 

 

Platschef anläggning, Björn Nordberg svarade på frågan om mål, att han ansåg att som chef 

skall man vara tydlig. Han berättar vidare, att för honom var det viktigt att få fram team 

känslan och att alla känner att de gör något som är riktigt. Han förklarar för mig att 

uppmuntran är ju vara en sak att använda. Men han förtydligar också att det är viktigt att tala 

om, när det inte är bra. Att våga säga till om något inte är bra är också betydelsefullt.  

 

– ”Du skall ha tydliga mål för allihop”! (Platschef anläggning, Nordberg) 

 

Platschef Patrik Larsson, svarar något svävande och frågande på mina frågeställningar om 

vilka mål han har satt upp för projektet. De som gör honom osäker är om jag menar kvalitet, 

eller var jag ute efter de tekniska målen.  För honom var kvalitetsmålen viktiga.  

 

En av de frågeställningar som uppstod under intervjuserien och senare utvecklades var om 

olika chefsnivåerna hade olika mål för olika organisatoriska nivåer eller om alla har samma 

mål. För vissa platschefer var detta en självklarhet.  

 

– ”Det är klart att det är olika mål, beroende på var du befinner dig i organisationen så kan du 

ju inte ha samma mål”. (Platschef anläggning, Nordberg.) 

 

Vilka får vara med? 

Enligt NCC hemsida så är det viktigt att ha rätt team. Inledningen säger, Ett väl fungerande 

och konstruktivt samarbete är av väsentlig betydelse i ett traditionellt projekt. Vidare skriver 

man, rollerna blir oftast som i traditionella byggprojekt men med utgångspunkten att organi-

sationen bemannas efter vilken kompetens man har. www.ncc.se. I den undersökning som 

genomfördes med intervjuer av personal vid NCC framkom, att valet av personal till 

projektgrupper och nyckelpersoner skedde enligt nätverksprincipen eller ”vänner från förr”.  

 

Hur väljer ni ut nyckelpersonerna till projekten? Affärschef Jan-Olof Lampinen tog god tid på 

sig innan han svarade och sa att kompetens var styrande, kundrelationer och kundönskemål. 

Min följdfråga kändes självklar, och jag frågade vad menar han med kompetens? Han fort-

sätter sitt resonemang och förklarade att det är att personen har erfarenhet, har en doku-

menterad erfarenhet av liknade projekt och har de formella behörigheter som behövs. VU 

kalkylchef, Johan Gustafsson ville hellre vända på frågan och förklarade att kompetens var 

något flyktigt. Han ansåg vidare att det inte alltid är säkert att de får rätt kompetens, han be-

skriver en situation när det finns en person som är väldigt duktig på en viss typ av projekt men 

han är nu bunden i ett annat projekt. Och nu så dyker just det här nya projektet upp. Om han 

är den bästa av alla att göra den här typen av byggen. Då är det inte så himla enkelt att flytta 

honom dit förklarade Gustavsson. Han skulle gärna se att de gjorde det oftare, Det vill säga att 

de bytte och använde den bästa personen som de med säkerhet vet är bäst på den här typen av 

bygge. Han tydliggjorde hela resonemanget med en mening.  

 

– ”Och då handlar det inte om social kompetens utan om rätt produktionskompetens”! 

http://www.ncc.se
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När cheferna skall skapa en projektgrupp med ett bestämt avgränsat ofta tydligt mål, under en 

begränsad tidsperiod, et cetera, vilka faktorer är då viktiga? Platschef Patrik Larsson, har en 

tydlig åsikt i frågan och menar att det som är riktigt viktigt är att de kan arbeta i grupp. Han 

poängterade vikten av att kunna arbeta tillsammans i gruppen. Att en enskild person inte har 

all teknisk kompetens är inte lika betydelsefullt för det är gruppen som löser problemet och 

kan personalen olika saker så kommer vi fram till ett bra slutresultat, avslutar han. När jag 

presenterar samma frågeställning till VU kalkylchef, Johan Gustafsson svarar han att först är 

frågan vilken typ av produkt det är. Han inleder, På den här nivån är de specialiserade på olika 

typer av produkt. Han fortsätter, Första frågan som de måste besvara är vilken personal som är 

disponibel., Sedan måste de undersöka vilka resurser som är lediga, och sedan är frågan om 

personalens kompetens och har de rätt kompetens för den här produkten. Avslutar han. 

 

Personalen vid NCC har som regel mångårig erfarenhet av branschen, minst 10 år, men 

många hade 30 år, och samtliga var de internrekryterade till sin nuvarande position. De flesta 

hade arbetat tillsamman tidigare och då i flera olika projekt. Det återspeglas också i de svar 

som gavs om hur de idag rekryterar sin personal. För de personer som är ansvariga för att 

styra i projekt så som Snickarlagbas Jonny Heikki är rekryteringen av personalen av central-

betydelse. Men han ansåg att han inte kunde välja fritt. Han beskrev det hela så som att han 

tilldelades en grupp, oftast kända han dem sedan tidigare men det kunde också finnas nya 

personer i gruppen. Han förklarade att det fanns ett antal fastanställda som kom i första hand. 

Nyrekryteringen av personal till NCC kunde ske på olika sätt. Om han eller någon annan 

inom NCC hade kännedom om personen så var det lättare än om de kom direkt från till 

exempelvis skolan. Ibland fick han listor från Arbetsförmedlingen och han berättade då att 

urvalet var i princip det samma. Känner vi till dem eller inte? Han avslutar sin beskrivning 

med att förtydliga att gruppen skall fungera. Det viktiga för honom när han styr i gruppen är 

alltså att de skall kunna arbeta tillsammans. 

 

Ett av NCCs tre mål med verksamheten är att vara dem mest attraktiva arbetsgivaren i bygg-

branschen 2007. Det verkar som om företaget lyckats i sin målsättning för nästan alla utryckte 

sig i mycket positiva ordalag, om allt från lönesystem till friskvård och möjligheten till kom-

munikation mellan medarbetare och chefer samt mellan de olika affärsgrupperna och enhe-

terna. Naturligtvis undrade jag vad som var dåligt med att arbetat på företaget. Det framkom 

inga negativa synpunkter eller direkta klagomål men en uppfattning kom fram var.  

 

– ”NCC känns lite klumpig, som en stor koloss! Men det är väl nackdelen med ett stort 

företag att det blir en stor koloss när man skall genomföra en förändring. Om vi här nere 

kommer med ett förslag och det skickas vidare uppåt… innan VD har fått vårt förslag så har 

det passerat många led”, sa en anonym arbetare. Jag föreslog att han skulle ringa direkt till 

VD och prata med honom om sina förslag.  Han skrattade gott och sa – ”Ha, ha jag det kanske 

man skulle kunna göra, ha, ha”! 

 

 

Sammanfattningsvis 

Många av respondenterna uttryckte sig i positiva ordalag om arbetet vid företaget och ansåg 

att det fanns en större öppenhet i företaget idag än tidigare. Ledningens kärnvärderingar hade 

inte ännu nått ut till alla delar av organisationen, och så som också redovisades, att alla hade 

inte tagit till sig av budskapet. 
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4.1.4 NCC i en figur 

 

 Organisatorisk nivå 

Verktyg Lagbas Platschef Affärsområdeschef Företagsledning 

 

The 

Turnaround 

 

Ingen påverkan 

alls på det 

dagliga arbetet 

 

Liten påverkan, 

Upplever större 

öppenhet, 

mjukare attityd 

  

 

Upplever nya sätt att 

tänka, mindre byråkrati 

och bättre dialog   
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Figur 3 Sammanställning av den empiriska undersökningens frågeställningar och svar. 
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5 Analys 
 etta avsnitt har till syfte att klargöra och påvisa den eventuella skillnaden mellan 

teorin och föregående kapitel empiri, så tydligt som möjlig. Målsättningen är att 

analysera empirin i ljuset av teorin och det skall finnas en djup koppling till 

empirin.  Analysen kan ses som vägen fram mot slutsatsen. 

5.1 En föränderlig värld 

Detta arbete hade till syfte att undersöka och identifiera hur projektgrupper styrs och av speci-

ellt intresse var hur olika beslutsnivåer styr sin del av ett projekt. Det undersökta företaget var 

NCC och de genomförde en stor förändring 2002. Ledningen sökte nya sätt att leda/styra 

företaget och sina byggprojekt. Teorin sa att: Förändringsbehovet kan beskrivas som organi-

sationens strategi (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). De skriver vidare att strategin är det sätt 

på vilket huvudmålen ska uppnås, De anser att organisationer existerar för att uppnå mål och 

att mål är nödvändiga för att individerna i organisationen ska enas om verksamhetens inrikt-

ning och avsikt. Mål kan också ha andra syften, som att skapa förståelse. 

 

Det som gör byggbranschen unik är att all verksamhet bedrivs i projektform och att ändringar, 

under projektets gång, sker snarare som regel än som undantag (Mats Eklund, 2006). Framför 

allt används projekt vid komplexa uppgifter, som kräver kompetenser från olika delar inom 

organisationen (Eriksson 2000). Det verkar också vara en bra idé att ta in kompetenser från 

andra branscher, ha balans i livet och tycka om förändringar (VD NCC Complete, Anheim, 

2007). En av de stora utmaningarna inom byggbranschen idag är att ta fram nya metoder och 

ett nytt system för att bygga bostäder och man tar in erfarenheter från andra branscher för att 

klara denna utmaning.  

 

Under rubriken skapandet av effektiva grupper presenterades två tankesystem. Ett system 

beskriver processen eller de interpersonella relationerna, Fundamental Interpersonal Relations 

Orientation (FIRO) och det andra systemet belyser individen och sätter kompetensen i 

centrum, Intellectual Capital Model (ICM). Kopplas dessa två tankesystem till empirin och 

respondenternas svar så framkommer en bild, om än vag till sin silhuett, som säger att olika 

organisatoriska nivåer utgår från olika tankesystemen. På högsta nivån utgår man från värde-

ringar och kommunikation. Företagets hemsida sa att, I en omfattande dialog med NCCs med-

arbetare har vi identifierat de värderingar som skall genomsyra koncernen. Vilket Tomas 

Carlsson, VD NCC Construction, gärna lyfter fram ”Kommunikation och mötet mellan 

människor är några av nyckelfaktorer för framgång”. Det kan också kopplas till Simons och 

det interaktiva styrverktyget i hans modell. En annan nivå lyfter fram individen och 

kompetensen som avgörande faktorer. VD NCC Complete, Fredrik Anheim tar in kompeten-

ser från andra branscher, VU kalkylchef, Johan Gustafsson säger att det inte handlar om social 

kompetens utan om rätt produktionskompetens och Affärschef Jan-Olof Lampinen säger att 

kompetensen är styrande, kundrelationer och kundönskemål. Har personen erfarenhet, har en 

dokumenterad erfarenhet och de formella behörigheterna så... 

 

De personer som leder i grupper verkar vara processorienterade. Platschef anläggning, Björn 

Nordberg menade att det är viktigt att få fram en team känsla och att alla känner att de gör 

något riktigt. Platschef Patrik Larsson, lyfter fram vikten av att kunna arbeta tillsammans. 

 – ”Att en enskild person inte har all teknisk kompetens är inte lika betydelsefullt för det är 

gruppen som löser problemet och kan personalen olika saker så kommer vi fram till ett bra 

slutresultat”! Snickarlagbas Jonny Heikki som leder och fördelar arbetsuppgifterna inom en 

grupp menar att hans styrverktyg i första hand handlar om dialog. Han pratar med gruppen, 

D 
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visar ritningen och sedan försöker han fördela personerna, så som han känner dem, så att de 

passar ihop i arbetslag och det kan ju bli en mix, gammalt och nytt, olika typer av personer. 

 

Dessa skillnader i tankesystem kan innebära att de presenterade kärnvärderingar inte når ut i 

organisationen på det sätt som företagets ledning från början hade tänkt sig.  

 

FIRO teorin har en kärntanke som säger att varje person anpassar sig till andra på ett för 

personen karakteristiskt och förutbestämt sätt (Schutz, 1984). Det kan innebära en svårighet i 

arbetet med att bilda grupper och speciellt då projektgrupper som sätts samman för att lösa en 

speciell uppgift och är tidsbegränsade. NCC använder sig främst av internrekryterad personal 

när projektgrupper sätts samman. De flesta av dem har arbetat tillsamman tidigare och då i 

flera olika projekt vilket minimerar friktionen och den tid som åtgår för bildandet av effektiva 

grupper. De som sedan styr eller avgör en grupps prestation är de fyra kontextuella faktorerna, 

kontexten, arbetsutformningen, kompositionen och processen (Robbins, 2003). Här får 

företagets organisation axla ansvaret. NCC Norrbotten har ett modernt och ändamålsenligt 

belöningssystem underlättar målkongruensen men det finns alltjämt olika tankesystem, kärn-

värderingar och mål för olika organisatoriska nivåer i företaget. Målkongruens kan uppnås 

dels genom arbetet med kärnvärderingar och dels genom användandet av diagnostiska mät-

procedurer. 

5.1.1 Olika mål på olika organisatoriska nivåer 

Ax et al (2001) och Svensson & Wilhelmsson (1998) skriver att ledningens och de enskilda 

individernas mål bör sammanfalla för att uppnå målöverensstämmelse. Intervjusvaren gav en 

annan bild men inte för den skull det motsatta, det vill säga, det fanns en viss målkongruens. 

Olika nivåer har olika mål men dessa kan kanske i slutändan sammanfalla med företagets 

övergripande mål. På den lägsta organisationsnivån, hos snickare, målare, mattläggare och så 

vidare har tydligen lönesystemet med gruppackord och bonus större inverkan på veckans 

arbete än kärnvärderingarna. På platschefsnivå kan det vara så att de arbetar i företagets anda, 

försöker följa företagsledningens mål med verksamheten, men de kan också vara så att de inte 

har samma mål. En organisatorisk nivå upp, på affärschefsnivån, kan det kanske vara vikti-

gare att hålla personalen i intäktsgivande produktion eller att redovisa, administrera rätt eller 

att uppfylla delmål som inköps-/kvalitetsmål, miljömål eller det ekonomiska målet. Dessa 

delmål kan ligga linje med de värderingar som skall skapa lönsamma affärer.  

 

Att på ett enkelt sätt förklara hur de olika delmålen, som kan uppfattas stå i strid med det 

övergripande lönsamhetsmålet, trots det kan ligga i linje med företagets målsättning, att skapa 

lönsamma affärer, kan ske på följande sätt. När gjutningen av grunden eller plattan skall på-

börjas måste förarbetet vara av rätt kvalitet och alla vatten-, avlopps- och el- ledningar måste 

vara på plats. När gjutningen väl är i gång så styrs denna del av projektet främst med utgångs-

punkt på tiden, att vara i fas. Exempelvis en delgjutning som skall starta och då säger perso-

nalen att de hinner inte just nu, utan vill ta det dagen efter i stället. Då har detta delprojekt 

tappat en hel dag rent tidsmässigt eftersom betongen hade kunnat brinna under natten och 

gjutformarna skulle då kunna tas bort redan på morgonen dagen efter. Om projektchefen 

istället får personalen att jobba över en eller ett par timmar så kan allt vara i fas och han kan 

kanske i slutändan ha tjänat in en hel dag. Det skulle kunna innebära att kunden i slut ändan 

kan börja använda byggnaden en dag tidigare än beräknat. Hur som helst är en hel dag i reserv 

en bra resurs att ha. Vid delgjutningen uppstår en merkostnad för övertiden med det styrande 

är tiden, inte ekonomin. Detta är ett exempel på delmål som ligger linje med de värderingar 

som skall skapa lönsamma affärer för företaget. Del projektet blir dyrare än budgeterat men 

tjänar in en dag och i slutändan kanske hela projektet blir än mer lönsamt än budgeterat.  
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5.1.2 Kärnvärderingarna 

NCC beskriver sig själva så som ett värderingsstyrt företag och Simons styrmodell behandlar 

den frågan. Enligt en av platscheferna hade man tidigare diskuterat vilka värderingar som var 

viktiga inom organisationen, speciellt i samband med förändringen, men idag var de integre-

rade i verksamheten. Det kan vara ett bra sätt att fånga upp de strömningar som finnas i ett 

företag under en period. Kärnvärderingar och andra sidan är mycket svåra, (nästintill omöj-

liga) att förändra. Ett företag kan med hjälp av värderingsstyrmodellerna inspirerade och 

vägleda medarbetarna i organisationen i sitt sökande efter nya möjligheter samt att skapa 

värde för organisationen. Men empirin sa att alla inte hade tagit till sig av budskapet och det 

är ett problem för ledningen att hantera. Det är ledningens ansvar att goda och sunda värde-

ringar aktivt sprids ut i organisationen (Simons, 1995). 

5.2 Analys med Simons styrmodell 

De skillnader jag fann mellan teorin och empirin kopplar jag till en analys med Simons 

modell utvecklad för strategisk ekonomistyrning i traditionellt tillverkande företag. För att 

leda strategin menar han att chefer och beslutsfattare, kan använda styrelementen. Modellen 

innehåller fyra hävstänger och dessa är värderings-, gränsskapande-, diagnostiserande- och 

interaktiva hävstänger. Nyckeln är att sträva efter balans mellan de fyra olika. Med det menas 

att ledningen inte bör lägga all kraft på att jaga kostnader och försumma andra faktorer. 

Balans innebär också att ledningen bör använda en komposition av åtgärder för att hantera en 

fråga. Dessutom har olika grupper olika behov av resurser och styrning under projektets gång. 

Det är inte alltid medvind utan ibland måste man byta segel och kryssa för att nå målet. Be-

sättningen bör också vara överens om vem som för befälet ombord och vart man är på väg.  

5.2.1 Värderingsstyrmodeller  

Här är strategin tänkt att vara perspektivet och fokuseringen mot det övergripande målet i 

exempelvis ett projekt. Med hjälp av värderingar är det tänkt att medarbetarna i NCC skall bli 

inspirerade och vägleda i sitt sökande efter nya möjligheter samt att skapa värde för organisa-

tionen. Empirin gav svaren avseende kärnvärderingar, de flesta svarade rätt på överordnad 

chefsnivå, det vill säga de som styr över projekten i NCC medan på de andra nivåerna blev 

svaren mer av karaktären gissningar. Det kan innebära att de som arbetar längre ner i projekt-

organisationen upplever svårigheter att förstå ledningens vision och strategi. Det kan i sin tur 

leda till att egna syften, strategier, normer och värderingar utvecklas. Frågan som aldrig 

bevarades var vilken konflikthanteringsmodell som användes i projektgruppen och vilken som 

företaget föredrog eller förordade. 

 

Dessutom kan ominriktningar och nya miljöförutsättningar helt sopa undan den gamla syn-

sätten men det har inte skett efter ominriktningen vid företaget. En orsak till detta kan vara att 

förändringen baserades på de värderingar som redan fanns inom NCC. Enligt Simons skall 

styrmodellen, förtydliga för medarbetarna hur organisationen skapar värde, vilken prestation 

som organisationen eftersträvar. Många inom NCC upplever nog att de kan svaret på den 

frågan. Simons menar vidare att den önskvärda prestationen kan bestå av andra faktorer än det 

rent ekonomiska. De relationer som medarbetarna skall balansera kan till exempelvis vara det 

språkbruk, (som förmedlare av värdering), den jargong som används på arbetsplatsen. Det har 

skett för en av cheferna ansåg att klimatet hade blivit öppnare och det fanns en mjukare attityd 

idag. Vidare ansåg man att den entreprenörs macho som tidigare funnits hade försvunnit på 

NCC. Simons avslutar med att skriva att det är ledningens ansvar att goda och sunda värde-

ringar aktivt sprids ut i organisationen. En av cheferna ansåg att det i dag var integrerat i verk-

samheten men det kan nog vara ett av de eftersatta områdena hos NCC för arbetet med 

företagets värderingar är inte avslutad. 
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Chansen är stor att det utvecklas en subkultur, som finns vid ett företag och på verkstads-

golvet kallas för BOHICA. (Bend over, here it comes again) Vilket är synonymt med att nu 

har någon (akademiker) kommit på en ny idé som skall förverkligas men som blåser bort 

inom kort och vi (på golvet) kan fortsätta arbeta som tidigare. En fråga som ställdes var om 

det hade skett någon förändring av arbetet före och efter omdaningen, majoriteten svarade 

nej. Vilket indikerar att detta arbete inte är ett projekt utan en pågående, fortgående och evig 

kontinuerlig process att arbeta med (Simons, 1995). 

5.2.2 Gränsskapande styrmodeller 

Här skall strategin vara positioneringen och markera ut revir. Denna faktor är tänkt att be-

gränsa handlingsutrymmet för individerna i organisationen. Den gränsskapande styrmodellen 

sätter gränser för vad som är tillåtet att göra i syfte att undvika till exempel risker, det är tänkt 

att de skall fungerar som ”bromsar” i en organisation. Olika nivåer och olika chefer hade olika 

tankar kring vad som var gränsskapande för dem och deras verksamhet. Två högre chefer 

ansåg att i dag har NCC satt en större fokus på risk management och inköp i sina projekt. 

Medan en annan chef lyfte fram tiden som en faktor och de ekonomiska ramarna som gräns 

för projekten i NCC. En tredje platschef ansåg att det var de lagarna och paragraferna som 

styr delar av hans arbete i projekten. Ytterligare en chef ansåg det vara väldigt viktig att följa 

de regler som är givna av NCC. Ledningen har infört beteenderegler för vad som är tillåtet 

och inte tillåtet på arbetsplatsen. Med regler försöker ledningen att skapa ramar för individer-

nas agerande och de kan kallas för uppträdande och uppförande koder. Men det kan också 

handla om hur man är klädd på arbetsplatsen. Att bära hjälm är kanske en självklarhet i dag, 

men det har det inte alltid varit. Det handlar också om att bära skyddskläder, skyddsutrustning 

och använda de metoder som är utarbetade för att arbetsplatsen skall vara säker och att 

undvika olyckor. Eftersom platschefen är en nyckelperson i projekten vid NCC, har han också 

möjligheten att ta in mer resurser till projektet. Det kan vara mer personal, fler underleveran-

törer eller mer material. Med den tänkbarheten kommer också nya gränser och nytt ansvar, till 

exempel budget ansvar. 

5.2.3 Diagnostiska styrmodeller 

Strategi är ett välplanerat tillvägagångssätt, en plan, för att få jobbet gjort. Detta styrelement 

används av ledningen för att få inblick i vad som sker på operativnivå. Det vill säga om indi-

vider eller avdelningar går mot de framtagna målen. Finns det lämpliga mått för att mäta 

resultatet? Svaret på den frågan är att det finns mått. Men problemet är, om de mäter det som 

avses. För de mått som används vid NCC idag är kanske allt för grova och otidsenliga för att 

fungera som styrverktyg och kan stundom missförstås av användarna eller än värre mani-

puleras av den samma. Budget är ett ekonomiverktyg som verkligen kan ifrågasättas idag. 

Olika organisatoriska nivåer hade fokus på olika diagnostiska nyckelfaktorer. Affärschefen 

ansåg att mäta tiden var den viktigaste i projekten. Byggbranschen, generellt, har en rik flora 

av nyckelfaktorer att mäta med. Exempelvis timförbrukningskurvor, antalet yrkesarbetar 

timmar förbrukad per antal gjuten m
3
 betong, antal timmar per ton armering, et cetera. Upp-

följningen sker mot anbudskalkylen och är som regel av karaktären, vad som var bättre och 

vad som var sämre än kalkylen. Denna utvärdering startar hos platschefen som gör den första 

utvärderingen av projektet och sedan jämför affärschefen med sina nyckeltal. 

 

Om individer, avdelningar går mot de framtagna målen är frågor som denna del av modellen 

kan besvara. Enligt Simons är ett huvudsyfte att eliminera ledningens konstanta övervakning. 

Dessa styrelement är tänkta att mäta prestationer och jämföra dem mot uppsatta mål. I fallet 

med NCC kan det kanske upplevas som oväsentligt att undersöka eftersom Platschef anlägg-

ning, Björn Nordberg säger - ”Det är klart att det är olika mål”.  
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Affärschef Jan-Olof Lampinen svarade också att det är olika mål. Det kan uppfattas som en 

självklarhet att olika nivåer har olika mål och olika mätprocedurer för sina nyckeltal i sin del 

av projektet. En mätprocedur som ligger till grund för den framtagna informationen resulterar 

i en riktig beskrivning av objektets egenskaper, nyttan av informationen (Eriksson, 1987). 

Han fortsätter, Informationen skall vara lätt att tolka samt vara meningsfulla för användaren 

och det kan uppnås med s.k. nyckeltal (Ibid.). Intervjuerna vid företaget gav svaret att grova 

nyckeltal användes för att stämma av. Dessa nyckeltal är troligen så grova att de inte kan 

användas för en djupare analys av verksamheten dess effektivitet eller lönsamhet.  

5.2.4 Interaktiva styrmodeller 

Det här styrelementet fokuserar mot den strategiska osäkerheten och kallas den interaktiva av 

Simons. Här får strategin uppgiften att vara ett mönster av handlingar som skall ge den fram-

tida positioneringen. Simons framställer det som om styrelement kräver kontinuerlig dialog 

mellan ledning och anställda om framtida strategiska frågor. NCC har ett system för att fånga 

upp nya idéer eller tankar om projektarbetet. Första steget var att samtala med närmst högre 

chef och detta mottogs som regel positivt. Om högre chef och anställd kom på en idé så förs 

det vidare till idébanken. Något som alla har tillgång till genom Intranätet. Om den miljö som 

ett företag verkar i, kan uppfattas som evigt föränderlig, med stora kast på kort tid så kan ett 

företag genom dialog undvika att bli överraskad av nya förhållanden eller möjligheter så som 

ett nytt kundbehov. Ett faktum var att ändringar, under projektets gång, sker snarare som 

regel än som undantag (Avdelningschef för norrbotten Eklund, 2006). Vissa platschefer 

använde kontinuerlig dialog som ett verktyg. Det innebar här en genomgång av arbets-

momenten, ser på ritningarna och tar fram erforderliga hjälpmedel. Kommunikationen sker, i 

detta fall, baserat på rent individuella nätverk, detta enligt de intervjuade själva. Det kan vara 

mellan olika nivåer och mellan olika avdelningar och främjar arbetet i projektet men kanske 

hämmar företaget som helhet. 
 

Det som saknas, på ett sätt, hos NCC är en fokusering mot strategiska osäkerheter, eftersom 

de anställda inte känner till den valda strategin utan gissar när frågan ställs. Många företag 

förlorar potentiella möjligheter, som beror på att det finns en allt för stor fokusering på att 

jaga kostnader som oftast blir missförstått på grund av att cheferna inte ser vilket genomslag, 

den enskilda åtgärden får på deras avdelning eller vilken effekt det ger på helheten i det som 

kallas värdekedjan (Shank och Govindarajan, 1993). Vissa chefsnivåer är medvetna om 

värdekedjan och dess betydelse men kunskapen och förståelsen stannar på dessa nivåer. Flera 

forskare hävdar att organisationer måste vara både effektiva och innovativa. Dessa två är 

mycket svåra att sammanföra än mindre få att samverka, speciellt i det korta perspektivet.  

5.3 Förslag med Simons styrelement i projektstyrning 

Detta avsnitt vill visa hur en strategisk ekonomistyrmodell skulle kunna underlätta för 

personer i ledande ställning att nå bättre målkongruens i sina projekt. Att styra över företag är 

kanske av tradition något som prioriteras i utbildningen vid landets universitet. Men detta 

arbete hade till syfte att undersöka och identifiera hur projektgrupper styrs. Det vill säga att 

försöka förstå hur olika chefnivåer idag styr, sin del av ett projekt och sedan kunna presentera 

ett förslag till förbättrad projektstyrning. 
 

NCC beskriver sig själva som ett värderingsstyrt företag och har dessutom som ett av sina mål 

att bli Sveriges attraktivaste arbetsgivare i bryggbranschen. Dessa mål gör det intressant att 

göra en analys och koppling mot Simons styrmodell. Strategi är det centrala i hans modell. 

Vad är då företagets strategi? Är den tydlig, enkel och lätt att förstå för alla medarbetare?  
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Är företagets strategi den som handlar om att utveckla och bygga framtidens miljöer? Att 

NCC ska verka för ett hållbart samhälle genom att verksamheten, produkterna och tjänsterna 

utvecklas med långsiktig inriktning? 
 

Simons menar att, en beslutsfattare skall leda strategin. Nyckeln är att sträva efter balans 

mellan de fyra hävstängerna i hans modell. VD för NCC Complete, Fredrik Anheim (2007) 

pratar också om balans men lyfter fram balans i livet som en viktig faktor för ett fungerande 

ledarskap. Något som känns både klokt och förståndigt för ett modernt ledarskap av idag. 

5.3.1 Värderingsstyrelement  

Det första som jag kan konstatera utan omsvep är att styra med värderingar är en mycket svår 

uppgift. Faktum är att värderingar i allmänhet och kärnvärderingar i synnerhet är näst intill 

omöjliga att förändra än mindre, göra om. Det finns naturligtvis metoder och system för detta 

men det ligger utanför denna uppsats syfte och motiv att redovisa dem. 
 

Värderingar har till syfte att inspirerade och vägleda enskilda i sitt sökande efter nya möjlig-

heter samt att skapa värde för organisationen. Och det är ledningens ansvar att goda och sunda 

värderingar aktivt sprids ut i organisationen. Jag konstaterar, än en gång, ledarskapets avgö-

rande betydelse, för att föra ut budskapet, genomföra förändringar samt slutföra dem på ett för 

organisationen önskvärt sätt. Lika viktigt är att göra kontinuerliga uppföljningar av företagets 

kärnvärderingar och att ledarskapet kan axla villkoren för epitetet föregångsman/föregångs-

kvinna. Ledarskap innebär också närvaro, inte bara fysiskt på arbetsplatsen utan och så att 

personalen arbetar och tar beslut i chefens anda. Det som försvårar arbetet med värderingar är 

projektets karaktäristika och speciellt då, en begränsad tidsperiod, en förutbestämd resurs-

insats och den särskilda arbetsformen. Efter projektslut upplöses som regel gruppen för att i 

nästa skede ingå i en annan grupp på ett nytt projekt. 
 

Intervjusvaren avseende kärnvärderingar, visade att nyhetens behag som effekt av The Turn-

around börjat klinga av. Det är troligen en av orsakerna till att de som arbetar längre ner i 

organisationen kan uppleva svårigheter att förstå ledningens vision och strategi. Det kan i sin 

tur leda till att en subkultur utvecklas med egna syften, normer och värderingar. För att mot-

verka detta, krävs troligen kontinuerlig uppföljning av ”vad företaget står för” och ”det här är 

det sätt vi gör affärer på”. Det vill säga förenkla och förtydliga företagets affärsetiska rikt-

linjer. Det här blir än viktigare i företag som har projekt som arbetsform. Där kan 

produktionspersonalen finnas på en annan ort än projektansvarig och/eller företagsledningen. 

Arbetet med att skapa sunda och livskraftiga värderingar är inte något som en nytillträdd VD 

kan genomföra sitt första halvår och sedan luta sig tillbaka utan det krävs kontinuitet och 

uppföljningar för att det skall lyckas. Mellanchefer på de olika organisatoriska nivåerna bör 

också bidra med att vårda de sunda värderingarna. Intervjusvaren visade att det fanns olika 

tankesystem på olika nivåer. Vissa var processorienterade och fokuserade på interpersonella 

relationer som bland annat FIRO teorin belyser, medan andra fokuserar på individen och 

sätter kompetensen i centrum som ICM illustrerar medan andra nivåer har sin fokus. 

5.3.2 Gränsskapande styrelement 

De gränser som här avses är i första hand de beteenderegler som iförts på arbetsplatser. Med 

dessa regler försöker ledningen i exempelvis NCC att skapa ramar för individernas agerande 

och de kan kallas för uppträdande och uppförande koder. Att bära hjälm, skyddskläder och 

skyddsutrustning är kanske en självklarhet i dag. Men det handlar framför allt om att använda 

de metoder och utrustningar som är framtagna och utarbetade för att undvika olyckor och få 

en säker arbetsplats, något som är en målsättning hos NCC. Lagar och regler är tänkta att be-
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gränsa handlingsutrymmet för individerna i organisationen. I dag regleras det dagliga arbetet 

av rik flora av lagstiftningar så som Arbetsmiljölagstiftning, Miljölagstiftningen och 

centrala/lokala avtal mellan Arbetsgivare och Fackförening. Detta styrelement sätter gränser 

för vad som är tillåtet i syfte att undvika till exempel riskexponering men bör även användas 

för att skapa ramar för individens beteende och agerande i olika situationer. Med denna typ av 

uppförande koder kan ledningen till exempel säga att det kan anses olämpligt att besöka 

Systembolaget i arbetskläder från NCC, besöka vissa lokala nöjesetablissemang och kan 

kopplas till de gemensamma värderingar som har satts upp. Detta kan vara speciellt viktigt om 

ett projekt bedrivs i en annan kultur där våra regler står i direkt konflikt till denna kultur. De 

kan också reglera vem och under vilka omständigheter det är lämpligt att samtala med media. 

Det finns troligen regler avseende mobbning, rasism och könsdiskriminering men dessa frågor 

ligger utanför syftet med arbetet.  
 

Det som är viktigt att komma ihåg är att beteende regler och uppförande koder utarbetas till-

samman med personalen. Att man tillsammans kommer fram till vad som accepteras och inte. 

Annars är risken mycket påtaglig att dessa regler ses som någonting som ”- Dom där uppe har 

tagit fram åt oss här nere” och efterlevnaden blir dålig till ingen alls. Det kan också ses som 

en revolt mot ledningen och deras ledningsstil. Dessa revolter eller maskningsaktioner 

kommer att skada företaget och inte då bara rent ekonomiskt utan även dess image och 

förtroendemässigt. Detta gäller även regler som är framtagna för att undvika olyckor och 

skapa en säker arbetsplats. Om den allmänna attityden blir att det går bra att lämna hjälmen 

som kommer en dödsolycka att inträffa innan årets slut och då inte, om att bära hjälm, utan på 

något annat område. 

5.3.3 Diagnostiska styrelement 

Tanken är att ledningen skall få inblick i vad som sker på operativnivå. Det vill säga om indi-

vider, avdelningar eller enskilda projekt går mot de framtagna målen. Hur man än försöker så 

handlar det i slutändan om övervakning och kontroll. Detta styrelement är det mest traditio-

nella av de fyra och budgeten är fortfarande ett viktigt verktyg för planering, samordning och 

uppföljning av projekt i NCC. Även om nackdelarna med budgetering är sedan länge erkända 

och väl dokumenterade. Att ta fram nya och tidsenliga ekonomistyrsystem för projekt är 

krävande och möter på motstånd från användarna av det nuvarande systemet, även om det 

inte fungerar eller är otidsenligt (Jermias, 2001). Det krävs nog, trotts allt att man utvecklar 

nya och tillämpliga mätsystem för att få en rättvisande bild verksamheten, speciellt i projekt. 
 

Informationen skall vara lätt att tolka samt vara meningsfulla för användaren. Så frågan är om 

användarna har den kompetens som krävs för att använda det diagnostiska styrsystemet och 

om det är meningsfullt för dem att arbeta med uppföljning och analys. Kullvén (2001) menar 

att ett vanligt problem är att det som är svårt att mäta tenderar att glömmas bort helt och 

hållet. Det finns en rad fall som hjälper oss att förstå hur mätsystem och rutiner bidrar till att 

skapa och befästa klyftan mellan insikt och handling (Pfeffer och Sutton, 2001). Flera av de 

exempel som de tar upp visar också att de mätrutiner som används inte bara åstadkommer 

klyftor mellan kunskap och åtgärder i företagen utan, vilket kanske är ännu värre, bidrar 

också till att man agerar i direkt motsatt riktning till vad företagets ledning avsåg. När man 

mäter vilka resultat människor uträttar och inte mäter processer kan det bidra till stress och 

frustration (Ibid). Här kan en överdriven fokusering på att jaga kostnader leda till, inte bara 

en obalans inom företag utan också en olycka.  
 

Begreppet ekonomistyrning definieras som en medveten styrning av beslutsfattande och bete-

endet inom en organisation i syfte att nå bättre resultat. Modeller för ekonomistyrning ska 

motivera och inspirera medarbetare och ledarskapet blir här avgörandet. Budgetgränser kan 
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skapa en mängd missförstånd och misstag. Främst på grund av att beslutande cheferna inte 

ser vilket genomslag, den enskilda åtgärden får på projektet, gruppernas arbete eller vilken 

effekt det ger på helheten. Vissa av dessa misstag kommer att kräver mycket tid och pengar 

att återställa. Medan andra åtgärder kommer att vara irreversibla och skadan permanent. Det 

finns exempel att en överdriven fokusering på att justera produktsortimentet i slutändan lede 

till konkurs för företaget. 
 

Det fanns en tydlig kostnadsfokusering hos NCC under arbetet med denna uppsats. De har 

förnyat byggprocessen och genomför förändringar i sättet att köpa in insatsmaterial. NCC 

säger själva att de har sänkt byggkostnaderna med 30 %. Men detta kan leda till problem för 

projektledaren och den del av projektet som han/hon kan överblicka. Om NCC dessutom 

strävar efter centrala, globala inköp kan det i sin tur försena och försvåra för projektledaren 

som behöver en låda spik eller 20 stycken gipsplattor nu, på eftermiddagen. Dessutom kan de 

globala inköpen innebära att en enskild produkt blir billigare per låda i inköp men innan den 

når snickaren blir den mycket dyrare än om man köpt den lokalt men framförallt, längre tid. 

5.3.4 Interaktiva styrelement 

Ledningen kan genom dialog med kunder, leverantörer, affärspartners och organisationer få 

den information som just denna ledning behöver för att fatta kloka och rationella beslut. På 

vissa nivåer inom NCC sker det genom att vissa platschefer använder kontinuerlig dialog på 

arbetsberedningen med hantverkarna i ett projekt. Men det bör också finnas kommunikation 

mellan högre chefsnivå och underliggande nivå. Kommunikation sker inte organiserat på det 

sätt som teorin beskriver det hela utan den sker, baserat på rent individuella nätverk. Det kan 

främja arbetet i det enskilda delprojektet men kan också hämma företaget som helhet.  
 

För att kunna ta beslut behöver beslutsfattaren tillgång till information och för att kunna fatta 

ett rationellt beslut krävs att man har tillgång till rätt information och att man tolkar denna 

information rätt. Innan man väljer handlingsalternativ måste man först ta beslut om man skall 

söka efter mer information eller om man nöjer sig med den information man redan har till-

gång till. Merkostnaden för den bättre informationen får inte överstiga merintäkten som 

erhålls tillföljd av att beslutet träffas med stöd av den bättre informationen, (Eriksson, 1987). 

Det finns ett antal experiment som visar att vi människor i betydligt större utsträckning söker 

efter information som stöder vår hypotes eller uppfattning än söker efter information som 

motsäger den samma (Andersson, 1985, kap 10). 
 

Det krävs naturligtvis både intern och extern kommunikation i företaget. VD NCC Construc-

tion Tomas Carlsson (2007), lyfter fram kommunikation och mötet mellan människor som 

några av nyckelfaktorer för framgång. Han säger vidare att mötet och dialogen är det centrala. 

NCC har kanske påbörjat en kommunikationsstrategi för att företaget tar större plats i media 

idag än tidigare och företaget syns oftare på universitet och högskolor. En reflektion som jag 

gör är att NCC verkar ha mer kontakt med universitet idag än tidigare, men det är kanske bara 

min tolkning av nuvarande situation.  

5.3.5 Användandet av styrelementen 

Simons skriver att styrkan i hans modell inte ligger i de enskilda styrelementen eller fakto-

rerna utan det faktum att de kan arbeta tillsammans och därmed ge en synergieffekt. Tillsam-

mans kan de bli en kombination av åtgärder för att leda företag och organisationer. Viktig är 

att poängtera är att bara för att ledningen genomfört en komposition av åtgärder, en gång, så 

är inte arbetet över. Likt en kapten på en segelbåt så kommer vädret att växla och besättningen 

är tvungen att byta från att segla i medvind till att kryssa sig fram. Ibland måste man kanske 
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byta segel eller söka skydd i någon hamn. Allt för ofta, skapar ledningen, kanske tillsammans 

med experter, olika styrsystem som försöker bestämma arbetsprocessen och standardisera 

uppgifterna (Simons, 1995). (Precis vad NCC försöker genomföra). Detta tar bort 

kreativiteten hos medarbetarna och stör innovationskraften. (Ibid.) Något som är speciellt 

viktigt i projekt, att tillsammans finna kreativa lösningar på uppkomna svårigheter. 

 

Effektivt ledarskap innebär förståelse för de faktorer som motarbetar själva utövandet av 

ledarskapet. En insikt för vad som skapar värde, hur strategier blir formaterade och hur 

människor beter sig i en organisation, kanske än viktigare i en projektorganisation med tanke 

på dess avgränsning i tiden. I det dagliga arbetet är dessa faktorer outtalade och osynliggjorda 

men påverkar lika fullt de sätt som chefen styr och leder verksamheten. Dessa faktorer blir 

därmed avgörande för om chefens ansträngningar blir framgångsrika eller ej, enligt Simons. I 

denna del av Simons resonemang befinner han sig, enligt min tolkning, på gruppnivå. De 

personer som befinner sig inom chefens direkta styrområde.  Hur chefer leder sin personal, 

hur delegeringar av beslut genomförs och vilka regler, eller uppträdande koder som cheferna 

sätter på sig själva och vilka beteende som de accepteras av personalen, blir ledarskapets 

kärna, i min tolkning av Simons. Erfarenheten visat att chefer som är föregångsmän, förgår 

med gott exempel, når topp resultat. Det är ledarskapet avgörande betydelsen för om gruppen 

skall lyckas i sin målsättning. Om ledarskapet är frånvarande och målet är otydligt kommer 

individerna i organisationen att henfalla till självintresse och arbeta för sin egen vinnings 

skull och inte för målet, som företaget satt. (Ibid.)  

 

En bild av den dynamiska styrstrategin 
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Figur 4 Mänskligt beteende, organisatoriska hinder och styr – spakar/- system. Simons sidan 173, Exibit 7.3. 
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Själva kärnan i Simons modell är förståelsen för den mänskliga naturen. Modellen utgår ifrån 

ett antagande att folk önskar bidra, även för icke monetära belöningar. Därför att uppskattning 

för ett gott arbete är belöning nog. Tyvärr kan organisatoriska blockeringar motverka detta 

men utövandet av ett effektivt ledarskap kan försöka ta bort dessa genom att, dels kommu-

nicera ut klara mål och tilldela adekvata resurser för att nå målen, dels genom att de använder 

de diagnostiska styrelementen för att ta bort blockeringarna. Att hantera de spänningarna som 

skapas mellan och ena sidan innovationer och de förutsägbara måluppfyllelserna är nyckeln 

till den vinstgivande tillväxten, enligt Harvard professor Robert Simons. (1995)  

 

I dag är den stora svårigheten med projektstyrning, generellt sett, att huvuddelen av 

styrverktygen som används, kommer från en mognare gren av företagsamheten nämligen 

industriellmassproduktion och det löpandebandet. I början av 1900-talets början ansåg 

ingenjörerna att ”Scientific Management” var det bästa styrverktyget. Målet var att hitta det 

snabbaste och mest effektiva sättet att utföra en arbetsuppgift. För att uppnå detta indelades 

arbetsprocessen i mindre moment där den enskilde arbetaren specialiserade sig på ett specifikt 

moment (Ögård & Gallstad, 1994). Det återspeglas i byggprojekten dels genom en hög 

specialisering och dels de ackordssystem som varit förhärskande i den branschen under 

många år. Dåtidens ingenjörer/kapitalister betraktade människor som fysiologiska maskiner. 

Målsättningen blir att producera så många enheter som möjligt per timmer, maskin eller 

arbetare och erhålla ett lågt tillverkningspris som möjligt, enlig detta synsätt. 

 

Det undersökta företaget har försökt att komma bort från dessa synsätt. Företagets försök till 

paradigmskifte sker med hjälp av ”Partnering”. Ett tankesystem och arbetssätt som utvecklats 

för att underlätta ledningens projektstyrning och hantera de förändringarna som uppkommer 

under projektets gång. Trots att företaget aktivt arbetar med förnyelse så finns fortfarande 

budgeten kvar som styrsystem och en tydlig kostnadsfokusering. Budget som styrverktyg kan 

skapa en mängd missförstånd. Beslutande cheferna inte ser vilket genomslag, den enskilda 

åtgärden får på projektet. Vissa av dessa misstag kommer att vara irreversibla och skadan 

permanent. Företaget försöker förnyat byggprocessen och genomför förändringar i sättet att 

köpa in insatsmaterial och enligt företaget själva de har sänkt byggkostnaderna med 30 %. 

Dessutom strävar efter centrala, globala inköp och det innebär att en enskild produkt blir 

billigare per styck i inköp men när den når slutanvändare är den dyrare än lokala produkter 

men framförallt långt senare, och tid är en mycket trängande faktor hos projekt. 

 

Att försöka styra och leda, speciellt projekt, med fel styrelement blir som att mäta tempera-

turen med en linjal eller hastigheten med en termometer, mätvärdet saknar relevans. Att tids-

pressad produktion leder till kvalitetsbrister är känt. Grundtanken i Kaizen är att många små 

förbättringar över tiden ger en stor kumulativ effekt. Att utföra arbetet smartare, färre fel, 

mindre spill och på kortare tid, att ge kunderna mervärde för pengarna. Som så många andra 

”nya” tankar kring styrning, ledarskap och ekonomi kommer det från Japan. Läran innebär att 

fler funktioner i företaget är inkopplade, däribland omvärlden och kunden, jämfört med 

traditionellt västerländskt tänkande. Kaizen är det kraftfullaste verktyg vi har för att uppnå ett 

systematiskt arbetssätt. Men det handlar inte om verktyg och teknik utan om människor 

(Masaaki Imai, 2004). Vilket Will Schutz, Professor Robert Simons, VD NCC Construction 

Tomas Carlsson, Snickarlagbas Jonny Heikki och Professor Häckner också lyfter fram. 

Styrningen förutsätter individer, som medverkar i processen, där en individ styr en annan eller 

flera andra individer (Häckner, 1998).  Bland västliga industriledare tror man för mycket på 

teorier och teknik. Många verkar tro att kvalitet främst uppnås genom bättre kvalitetskontroll. 

(Masaaki Imai, Del av Gösta Hultén artikel i Inköp & Logistik 7/2004). 
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6 Slutsats 
vsnittet har till syfte att visa resultatet av empiri och teori genom analysens kärna. 

Vidare presenteras en motivering till hur Simons styrmodell skulle kunna användas för 

att underlätta för personer i ledande ställning att nå bättre målkongruens. 

 

 Syftet med detta arbete var att undersöka och identifiera hur projektgrupper styrs.  

 

För att kunna uppfylla syftet med detta arbete undersöktes ett företag som har projekt som 

generell arbetsform. Mål kan sägas vara nödvändiga för att medlemmarna i en organisation 

ska känna till verksamhetens inriktning och avsikt samt känna delaktighet. Organisationer 

existerar för att uppnå mål och det är viktigt att ledningens och de enskilda individernas mål 

sammanfaller. Resultatet av undersökningen utföll så att olika personer hade olika mål för sin 

del av verksamheten. På lägsta organisatoriska nivån handlade det mer om lön och 

belöningssystem vilket i sig överrenstämde med företagets övergripande mål och strävan att 

sänka byggkostnaderna med 30 %. Företagets belöningssystem skapar delaktighet i företagets 

ekonomiska resultat medan de globala inköpen motarbetar det. 

 

 Vidare avsågs att undersöka hur olika beslutsnivåer leder sin del av projektet. 
  
Företaget styrs utifrån ekonomiska mål och villkor medan de olika chefsnivåerna styr sina 

projektgrupper utifrån andra mål som exempelvis kvalitets mål, tidsmål eller motsvarande. 

En slutsats av detta kan bli att det finns en skillnad mellan att styra över och i projekt. En del 

chefer ansåg att alla hade samma mål och det var både klara och omöjliga att missförstå. En 

annan chefsnivå svarade att det var självklart att det var olika mål och att det berodde på var i 

organisationen man befann sig. Vilket innebär att empirin står i strid med teorin. En slutsats 

av det kan bli att de olika chefsnivåerna kan arbeta för projektets bästa men de kan också 

innebära att de har missförstått företagets strategi och övergripande mål.  

 

 Försöka ange huvuddragen i en strategisk ekonomistyrmodell som skulle kunna 

underlätta för personer i ledande ställning att nå bättre målkongruens i sina projekt. 

 

Styrmodellen som användes är utvecklad för strategisk ekonomistyrning i traditionella till-

verkande företag. Beslutsfattare, kan använda styrelementen i modellen för att leda strategin. 

Den mänskliga naturen är själva kärnan i användandet av modellen och nyckeln till framgång 

är att sträva efter balans mellan de fyra hävstängerna. Den konklusion som växer fram under 

mitt arbete med denna modell är att strategin; är att uppnå balans. Det innebär här en 

blandning av små och ibland återkommande åtgärder och uppföljningar. Vidare finner jag att 

en överdriven fokusering på, exempelvis att jaga kostnader kan i slutändan leda till konkurs 

likaså kan ett överdrivet socialiserade med kollegorna förlama produktionen, inget bli gjort. 

 

Ledarskap innebär förståelse för de faktorer som motarbetar själva utövandet av ledarskapet 

och en insikt om hur människor beter sig i en organisation och att olika människor har olika 

behov av ledning. I det dagliga arbetet är dessa faktorer outtalade och osynliga men påverkar 

lika fullt. Dessa faktorer blir därmed avgörande för om chefens ansträngningar ska bli fram-

gångsrika eller ej. Erfarenheten har visat att chefer som är föregångsmän, föregår med gott 

exempel, når topp resultat. Att som ledare försöka påverka beteendet och beslutsfattandet i 

syfte att nå bättre resultat. Och det blir också avgörandet för om gruppen skall fungera som 

grupp och lyckas i sin målsättning. Min slutsats blir att ledarskapet är av avgörande betydelse, 

för en enskild individ, en grupp och för organisationen som helhet.  

A 
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7 Avslutande diskussion 
 vslutande diskussion är placerat efter slutsatsen och tar upp företeelser som fram-

kommit under arbetet med uppsatsen och som inte utgjorde del i syftet. 

 

 

NCC var ett av de företag som var inblandade i en skandal som i media kallades 

”Asfaltkartellen”. Flera företag hade gjort upp om framförallt priset men även andra saker och 

därmed satt den fria marknadens konkurrensmekanismer ur spel. Den stora förändringen hos 

NCC skedde i och med att den nya VD, Alf Göransson tillträder. Han genomförde 2003, det 

han kallade, The Turnaround. Ledande personer inom NCC säger att värderingar är det som 

styr företaget idag. Detta för att tydliggöra för medarbetarna vilken prestation som företaget 

eftersträvar. NCC använder sig aktivt av värderingsstyrmodeller för att vägleda och inspirera 

medarbetarna i företaget. ”Dessa består av dels av de grundläggande värderingarna ärlighet, 

respekt och tillit, dels de värderingar som är avgörande för att skapa lönsamma affärer fokuse-

ring, enkelhet och ansvarstagande.” (NCC: s Affärsetisks riktlinjer) Under hösten 2006 av-

slutar Alf Göransson sitt uppdrag och går vidare till Securitas AB. Det kommer att bli mycket 

intressant att följa NCC och utvecklingen och effekten av den införda värdegrunden 2002.  

7.1 Chefer och konflikter 

”Våra chefer har ändrat sina värderingar, Mer konkurrens och mindre samverkan” (Modig, M 

1988). I Lippitts undersökning framkom bland annat att på de högsta chefsnivåerna ägnade 

sig en VD ungefär 1/5 av sin tid åt konflikter. På övriga chefsnivåer tog konflikterna drygt 1/4 

av tiden – ”Att hjälpa chefer att se konflikter är ett sätt att leva. Konflikter är en kreativ kraft 

och kan lösas konstruktivt” Sa Gordon Lippitt vid SPF: s världskonferens i Stockholm 1988. 

 

Mats Myrén har i sitt arbete som konsult kartlagt flera hundra chefers inställning till hur 

ledarskapet ska bedrivas och han ser idag att de värderingar som fanns då, för tio år sedan, 

förändrat på ett intressant sätt från att ha varit samverkans inriktade har svenska chefer blivit 

mer konkurrensinriktade. Det finns enligt Myrén fem ledarstilar som en chef kan jämföra sig 

med, chefen kan vara konkurrensinriktad, samverkansinriktad, vilja kompromissa, vara und-

vikande eller anpassningsinriktad. När konsulter för tio år sedan använde formuläret/testen i 

samband med chefskurser och ledarskapsutvecklingsprojekt visade svaren på stora skillnader 

mellan amerikanska och svenska chefer. Amerikanska chefer var klart mer konkurrens-

inriktade. Hans undersökningar visar att grupperna har närmat sig varandra. 

 

”- Ledarskapet är nyckeln till kompetens och kompetensen hos människor i en organisation 

speglar ledarskapet.” Thomas & Kilmann formuläret/testen. 

 

Reflexioner över vad som är rätt eller fel i olika situationer är ett sätt att beskriva etik.  

”– Medvetenheten gör, och reflexionen gör att du kan välja handlingsinriktning i en konflikt-

situation. Att vara enbart konkurrensinriktad i alla situationer är naturligtvis inte bra”. 

(Myrén, M 1988).  

 

Fega chefer förvärrar företagets konflikter skriver journalist Towe Widstrand i Ekonomen Nr: 

6 -7 1986.  Att inte gå till botten med problemet kostar företaget stora pengar. ”Människor 

ägnar i allmänhet 80 % av sin tid till konfliktbearbetning. Alltså återstår bara 20 % till organi-

sationens förfogande”. Erfarenheter visar att chefernas uppförande präglar företagets upp-

förande. Precis som med barn, de gör som du gör inte som du säger.  

 

A 
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När fråga gäller konflikt hantering så uppträder samma beteende. Om cheferna har flykt som 

strategi, så flyr medarbetarna också. Ju räddare chefer, desto fler och djupare konflikter (Bo 

Hollsten, 1986). Många chefer slits ned för att de inte förmår att hantera samarbetsproblem, 

konflikter och karriärs frågor. Det som gör att vi flyr är feghet som i sin tur bottnar psykisk 

rädsla och den styr till stor del våra handlingar och våra liv. Cheferna agerar inte förrän någon 

till slut hamnar i en situation, när bubblan ”spricker”. Då följer ett kostnadskrävande och 

mödosamt arbete att reda ut en stor infektions härd. (Hollsten, 1986) Tänk bara hur mycket vi 

ljuger för och om varandra. Tänk på allt korridorsnack och så mycket energi det tar. (Ingrid 

Berggren chef personal avd, Sparbanken, 1986) Den som inte mår bra kan inte heller ge bra 

service. Det är kunden som får betala för det interna käbblet. För den som bär på en konflikt 

kommer kunden alltid sist på listan, av vad som är angeläget. Berggren fortsätter, En neutral, 

helst utomstående, part har bästa förutsättningarna att bli accepterad som medhjälpare vid en 

konfliktsituation. Personen är framför allt inte känslomässigt inblandad.  

 

Oftast leder utredningen till att en enda person sitter som spindeln i nätet i en större problem-

komplex. Det kan ta timmar att förklara för personen hur dennes agerande har byggt upp kon-

flikten och vilka psykologiska teorier som gäller. Psykolog Gunilla Sandström (1986) De 

grundläggande psykiska livsmönstren utvecklas redan tidigt i barnaåren, som ett försvar mot 

omgivningens oförmåga att förstå och bemöta barnets behov, på ett för barnet, adekvat sätt. 

Det kan naturligtvis yttra sig olika, men baseras på en grundmurad, ofta omedveten upp-

fattning om vem man själv är och vilka villkor som gäller i tillvaron. Nyckelorden är här 

självkännedom, själkänsla, självförtroende och själv insikt, men också självdistans.  

 

När konflikter seglar upp skall man i stället för att gå ut mot motparten i stället fråga sig 

”Finns det ett mönster hos mig själv som upprepas just nu”? ”Vad vinner jag på den här kon-

flikten?” Det finns alltid personer som inte är tillfreds med sitt liv. Det är chefens ansvar att 

identifiera och ta hand om människor som uppträder så här. Lista alla symtom och härled 

dem! 85 % av dem leder ofta fram till en speciell avdelning och dess chef. Det största miss-

taget är att låta härdarna pyra och sprida sig. Konfrontera och lös problemet. ”Dina syften 

stämmer inte överens med företagets.” Det som händer är att man skyller på annat. Avhopp, 

låg produktivitet, onda ryggar, magar etc. rapporteras av sjukvården. Säger VD Linjeflyg 

Christer Magnusson (1986) Han fortsätter, Chefen måste förmås ta initiativet själv, annars blir 

det meningslöst. Värderings konflikter är svårast att lösa. Man behöver inte älska varandra för 

att samarbeta. (Om olika roller se gärna bilaga). 

7.2 Rollpolaritet 

De förväntningar som omgivningen har på en individ kan resultera i en bekräftelse av den 

rollen och individen börjar spela den tilldelade rollen. Om det är en bra eller en dålig roll kan 

var svårt att avgöra. Rollen blir alltså det element som avgör hur gruppen kommer att fungera 

vare sig personen får den av andra eller tar sig den själv. Men i en situation där gruppen blir 

förmer än individen händer det att; ”För de som inte har uttalat sig blir det viktigt att vara 

överens och vad som sker är en ömsesidig övertalning av sig själv och de andra.”
 
(B Törestad, 

Universitetslektor i psykologi vid Stockholms Universitet).  

 

Den dominerade kraften behöver inte nödvändigtvis vara en stark ledargestalt säger Törestad. 

Vi styrs av gruppens reaktioner och attityder i högre utsträckning än av personligt mod och 

originalitet. ”I det sociala spelet är individens handlingar relaterade till varandra utifrån 

gruppens gemensamma och konstruerade tankemönster”
 
(Ibid.). Faran vad det gäller grupp-

tänkandet/gruppolarisation är den delade känslan av osårbarhet, att ändamålet helgar medlen 

som ett sätt att försvara gruppens agerande (Ibid.). 
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Gruppen kan vara både effektivare och produktivare än andra grupper, men inte för organisa-

tionen. Törestad fortsätter och förklarar. Ju längre en grupp har arbetat tillsammans, desto 

större är kraven på konformitet. Detta kan i sin tur leda till en överoptimism och gruppen tar 

stora risker i sitt beslutsfattande (Ibid.). Det blir en destruktiv obalans i avsaknad av sunda och 

konstruktiva värderingar. Simons modell kan kanske vara motgiftet mot detta. En medveten 

styrning av beslutsfattande och beteendet i syfte att nå bättre resultat för alla inblandade 

parter.  

7.3 Globala inköp ökar risken 

Den första tanke som slår mig som författare till detta arbete är att en överdriven fokusering 

på att jaga kostnader kan leda till inte bara en obalans inom företag utan också en mängd 

missförstånd och misstag. Främst på grund av att cheferna inte ser vilket genomslag, den en-

skilda åtgärden får på avdelningen eller vilken effekt det ger på helheten. Vissa av dessa 

misstag kommer att kräver mycket tid och pengar att återställa. Medan andra åtgärder 

kommer att vara irreversibla och skadan permanent. Det finns exempel på att en överdriven 

fokusering på att justera produktsortimentet i slutändan lede till konkurs för företaget. 

 

Det fanns en tydlig kostnadsfokusering hos NCC. De har förnyat byggprocessen och 

genomför förändringar i sättet att köpa in insatsmaterial. NCC säger själva att de har sänkt 

byggkostnaderna med 30 %. Ledningen har även påbörjat en process med Internationella 

projektinköp i samverkan med den centrala inköpsfunktionen. Men majoriteten av alla företag 

har inget risktänkande kring sin Supply Chain, de vet helt enkelt inte vad de skall göra om 

något går snett (Van Hoek, 2004) Budskap är att de allt mer komplicerade och globalt 

utbredda kedjorna och nätverken av aktörer innebär att riskerna ökar för att något går fel. 

Vanliga risker är avtalstvister, kulturskillnader som ger upphov till missförstånd, nationella 

regelverk som inte beaktas och bristen på helhetssyn. Det är exempelvis en trend att köpa mer 

globalt, så kallad Global Outsourcing vilket oftast är behäftat med stor risk. Inköpare älskar 

att köpa globalt eftersom det innebär sänkta inköpskostnader. Men frågan är om totalkostna-

den blir lägre. Globala inköp kostar ofta mer än det smakar och många inköpare tror att 

logistiken är gratis och att hela transportarbetet är något som sker med automatik (Van Hoek, 

2004). 

 

Inköpare är allt för prisfokuserade och missar ofta olika kringkostnader när det gör sina be-

räkningar (Lindholm, 2004). I praktiken äter dessa ökade logistikkostnader upp vinsterna av 

globala inköp. Det handlar om att bygga upp försörjningskedjor som är snabbfotade och 

anpassningsbara i förhållande till kundens behov och krav. Dessutom gäller det att arbeta med 

riskplanering och att simulera kriser och problem, att arbeta med det som Van Hoek kallar 

brandövningar och olika mål står i konflikt med varandra så som hög leveranssäkerhet – kort 

leveranstid - låga kostnader – låg kapitalbindning. Det finns inte en produktions-

logistiklösning för att optimera dessa olika motstridiga mål anser (Sandell, 2004). 

 

Att inte gå till botten med problemet kostar företaget stora pengar. Enbart detta borde 

motivera ledningen på svenska företag att skapa nya förutsättningar. Det krävs mer än ett The 

Turnaround som hos NCC för att förändra de värderingarna som styr.  
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Jag avslutar detta arbetet med två påståenden. 

 

 

1. Den israeliska försvarsmakten IDF (Israel Defense Force) använder sig av en enkel 

modell. A x M = L. Det vill säga, Arvet har betydelse men utan en inspirerande miljö 

är dina medfödda egenskaper värdelösa och det samma gäller tvärtom. Om dina för-

äldrar skapar den perfekta musikaliska miljön och köper en flygel åt dig på din 5 års-

dag så hjälper inte det om du är tondöv eller sakna taktkänsla. Det samma gäller ledar-

skap. Modellen används för att beskriva vad det är som gör en person till ledare. Den 

säger att du måste ha nedärvda egenskaper, en personlighet, som gör att en ledar-

skapsutbildning lönar sig. Vissa människor kan inte lära sig spela violin eller vara 

entreprenörer och det är okej, men i Sverige tror vi att alla kan bli chefer. 

 

 

2. Det finns inget samband mellan utbildning och lämplighet. Vi kan utbilda tusen lärare 

men alla är inte lämpliga att arbeta med barn och ungdomar. Det samma gäller läkare. 

Bara för att personen har en civil ingenjörs examen från KTH i Stockholm innebär det 

inte att personen är lämplig att leda Scania AB eller något annat, än mindre projekt. 

”Endast ett fåtal människor är födda till pedagoger och ledare. De flesta måste bi-

bringas både tekniken, metoderna och det rätta sinnelaget…” generallöjtnant 

Archibald Douglas, (1883-1961). 

 

 

 

Många såg sig som kallade men få var utvalda! 
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Bilaga 1: 

De olika rollerna enligt FIRO teorin. 
 

FIRO Rollerna Beskrivning 

Klargörare 

(Clarifier) 

Presenterar ämnen eller lösningar eller klargöranden, summerar diskussioner, 

introducerar och presenterar nya medlemmar för teamet, håller team medlemmarna 

uppdaterade, tillhandhåller gruppen med fakta/data.  

Reduserar 

spänningar 

(Tension-Reducer) 

Hjälper teamet att gå framåt genom att skämta eller agera clown vid lämpliga tillfällen, 

riktar om gruppen vid tillfällen av spänningar, bygger på det gemensamma 

gruppintresset, gruppmålet.   

Individualisten 

(Individualist) 

Är inte en aktiv medspelare, ser möten som onödiga och förvirrande, kan arbeta på 

andras uppgifter eller ha egna diskussioner på sidan av under möten, följer inte eller 

genomför gruppens gemensamma beslut.  

Bossen 

(Director) 

Trycker på för att få beslut och kräver handling, kan avbryta andra eller upptar all tid på 

möten, kan ha en orealistisk syn på vad man kan uppnå 

Frågaren 

(Questioner) 

Söker information och förklaringar, är konstruktiv i sin kritik av teamets medlemmar kan 

använda frågor som fördröja avslut eller beslut.  

Rebellen 

(Rebel) 

Kämpar med att etablera en position i gruppen, kan kritisera andra, utmanar status quo, 

kan vägra att anpassa sig till gruppens beslut, presenterar alternative men har svårighet 

att följa upp och avsluta.  

Uppmuntraren 

(Encourager) 

Bygger upp självförtroendet och egot hos andra, är vänlig, varm, kontaktbar, 

diplomatisk, kan offra sanningen för att behålla en god relation. 

Lyssnaren 

(Listener) 

Håller en deltagande attityd och är icke verbalt intresserad, är involverad i gruppens mål, 

visar intresse främst genom kroppsspråk. 

Den försiktige 

Generalen. 

(Cautioner) 

Utrycker oro inför den valda vägen, överför tvivel om framgången i de planerade åt-

gärderna, visa motstånd till att ryckas med i entusiasm, ger grundliga analyser over 

potentiella problem och är djävulens advokat. 

Idégivaren 

(Initiator) 

Föreslår ageranden eller problem att diskutera, ger förslag till alternative lösningar, upp-

muntrar aktivt andra att delta i diskussionen.   

Vitaliseraren 

(Energizer) 

Uppmuntrar teamet mot beslutsfattande, insisterar på att följa agendan, driver på teamet 

till handling. 

Herr/Fru åsikt 

(Opinion-Giver) 

Deklarera sin åsikt i alla ämnen och frågor, erbjuder utfall baserade på tidigare gjorda 

erfarenheter, arbetar oberoende från gruppen, försöker inte bli medlem i den inre kretsen 

runt ledaren. 

(Harmonizer) Tycker “de flesta blir nog det bästa”, anpassar sig, accepterar 

Beslutskontrollant 

(Consensus-Tester) 

Stämmer av inför beslut, skapar avslut I diskussionen, konfronterar obekräftade känslor i 

gruppen, vill skapa ett tätt nätverk och kraftfull grupp. 

Resultat 

orienteraren 

(Task-Master) 

Försöker hålla gruppen fokuserad på den centrala uppgiften och utfallet, resultatet. Igno-

rerar socialt snack, anser att folk inte behöver gilla varandra för att få jobbet gjort, på-

minner gruppen att det här är ”affärsvärlden” och inte en familj. 
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Bilaga 2: 

Gruppens olika utvecklingsfaser enligt FIRO teorin. 

 

Tillhörafasen: Gruppens fokus är på medlemskapet. Agerandet mellan individerna är till-

fälliga föreningar och grundkänslan är beroende. Frågor som ställs: Är jag accepterad? 

Accepterar jag de andra? Viktiga frågor är. Passar jag in i gruppen? Vilka är de övriga 

individerna i gruppen? Vill jag vara med dem? Får jag vara med? Kontrollera de andras 

behörighet och kompetens. Berätta roliga historier. Kontrollera ledarnas behörighet och 

kompetens. Ifrågasätta gruppens mål och norm. 

 

Gruppen försöker lära känna varandra, individen visar ett stort behov av att bli accepterad av 

gruppen. Tar upp få eller inga allvarliga konflikter. Försöker avläsa och tolka de icke verbala 

och symbolikiska signaler. Visar stort behov av att förstår gruppens mål och spelregler, kräver 

ordning och struktur och tar få personliga risker och uppvisar ett stort beroende av ledaren. Är 

ovilliga att visa eller prata om sina ”dolda motiv”.  

 

Det som krävs för att gruppen skall gå vidare och komma in i nästa fas är att den får en upp-

gift som kräver en ledare eller att ledaren tydliggörs ur gruppen eller att någon jämför indivi-

dernas kompetens och förmåga. I denna fas börjar någon eller några av individerna att försöka 

styra gruppen eller ge direktiv för verksamheten. 

 

Gemytlighetströskeln: Innan gruppen kommer in i rollsökningsfasen passerar de gemytlig-

hetströskeln eller fasen. Gruppen kommer in i denna när deltagarna har löst den sista medlem-

skapsfrågan. Det vill säga när de slutligen känner att alla är med i gruppen. Under den förra 

fasen har de medvetet undvikigt alla konflikter, speciellt den som handlar om ledarskapet.  

 

Rollsökningsfasen: Gruppens fokus är nu på ansvar. Vem ansvarar för vad, från topp till 

botten? Agerandet mellan individerna är konfrontation och grundkänslan är oberoende. Frågor 

som ställs: Är jag tillräckligt kompetent? Är de andra tillräckligt kompetenta? Vanliga frågor 

är. Vem är ledaren eller ledarna? Hur stort inflytande har de? Hur stort ansvar får jag ha? Är 

jag stark nog att hävda mina egna krav? Inser, uppskattar och respekterar de andra min 

kompetens? Attackera ledaren eller gruppmedlemmar. Bilda undergrupper. Väljer den äldsta 

eller minst inflytelserika medlemmen som ledare. Majoritetsval när ledaren skall utses. 

 

Här formas undergrupper och vissa visar mindre gruppkänsla. Visar öppen konkurrens mellan 

varandra och undergrupperna. Försöker lösa konflikterna som uppstår genom omröstning, 

kompromiss eller med hjälp av någon utifrån. Försöker avslöja andras ”dolda motiv” men är 

mycket försiktig med att visa sig själv. Tar stora risker och visar att de är beredda att ta 

konsekvenserna av detta även om det innebär uteslutning ur gruppen. Visar ett stort behov av 

struktur och ledarskap men är ovillig att tillåta någon i gruppen att tillfredsställa detta behov 

och gör uppror mot den formelle ledaren. 

 

Det som krävs för att gruppen skall gå vidare och komma in i nästa fas är att det finns ett 

framsynt ledarskap både inom gruppen och inom organisationen de arbetar i. Många grupper 

når aldrig samhörighetsfasen. Det händer speciellt om de arbetar i en organisation som på ett 

olämpligt sätt betonar konkurrens mellan grupperna. 
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Idylltröskeln: Innan gruppen går vidare och kommer in i samhörighetsfasen förgås detta 

vanligtvis av en intensiv konflikt mellan medlemmarna eller en kris i gruppen som vanligtvis 

handlar om ledarskapet eller andra krafter som håller tillbaka gruppen. Resultatet av att ta 

fram och lösa denna konflikt gör ofta att gruppen känner sig befriade. Känslan är nästan 

omöjlig att beskriva men ingen som har upplevt den kan ta miste på känslan. Medlemmarna 

utvecklar en gruppidentitet och förstår sina roller i denna. De lägger ner stor energi på att be-

vara stämningen och inte på att lösa uppgiften. Här finns en uppenbar risk att gruppen stannar 

kvar i idyllen. 

 

Samhörighetsfasen: Gruppens fokus är på relationer. Agerande mellan individerna är 

samarbete och grundkänslan är ömsesidigt beroende. Frågor som ställs: Hur stor närhet är 

tillåten? Hur starka känslor kan jag visa? Är gruppmedlemmarna lojala mot mig och gruppen? 

Hur stor öppenhet är tillåten? Vanliga beteenden är att känna tillit i gruppen? Bilda par utan 

att gruppen störs. Diskutera fritt och öppet. Alla i gruppen acceptera tystnad utan att en känsla 

av obehag eller pinsamhet uppstår. 

 

Här hanteras konflikter eftersom de uppstår. Gruppmedlemmarna uppvisar synergi, det vill 

säga att ett plus ett blir fem. Krav på konsensuslösningar. Efterfrågar förslag, lyssna till, 

värderar, reagerar på, och genomför dem om de passar. Öppet delger varandra idéer, känslor, 

åsikter och feedback. Visar att de är nöjda med sin roll i gruppen och med gruppens aktiviteter 

och ställer krav på enhetlighet. Uppvisar en känsla av att vi är osårbara och nedvärderar andra 

grupper. Ställer stora krav på grupplojalitet och uppvisar värme. 

 

Gruppmedlemmarna uppfattar konflikter som gemensamma problem som ger möjlighet att 

vidareutvecklas. De känner trygghet eftersom alla vet att de är uppskattade i gruppen. Ingen 

upplever sig hotade eller avundsjuk på parbildningar och undergrupper. Det är tillåtet för 

varje medlem i gruppen av själv bestämma när och hur mycket han vill delta i olika grupp-

aktiviteter. Kommunicerar med varandra öppet, ärligt och spontant. Alla är medvetna om att 

det går att aktivt förbättra gruppens process. 

 

 

Will Schutz fann vid sin forskning, som genomfördes i sin första fas under det amerikanska 

deltagandet i andra världskriget (1941-45) och beställdes av den amerikanska flottan. Man 

hade upptäckt att vissa fartygsbesättningar fungerade bättre än andra och undrade varför. 

Schutz fann att en grupp genomgår olika faser under sin utveckling mot enighet och effekti-

vitet. Dessa faser, och vad som karaktäriserar dem framgår av figuren nedan. En grupp som 

strävar mot målet, samhörighet, måste genomgå faserna i nämnd ordning för att lyckas. 

Grupprocessens utveckling tycks alltså vara cyklisk till sin natur enligt Schutz. (Se figur) 

 

En grupp som genom utveckling nått den tredje fasen, samhörighet, kommer då och då att 

återgå till de tidigare faserna. Det kan inträffa om gruppens uppgift faller utanför gruppens 

ram eller om en ny medlem tillkommer och/eller för den delen lämnar gruppen. Ju mognare 

en grupp är desto kortare tid behöver gruppen för att återvända till den sista fasen. Häckner 

(1998) skriver så här, styrningen förutsätter individer, som medverkar i processen, där en 

individ styr en annan eller flera andra individer.  
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Figur A De olika rollerna i ett team vid olika utvecklingsfaser enligt FIRO teorin. 

 

Tillhörafasen: Gruppens fokus är på medlemskapet. Är jag accepterad? Accepterar jag de 

andra? Passar jag in i gruppen? Vilka är de övriga individerna i gruppen? Vill jag vara med 

dem? Får jag vara med? (För en mer detaljerad beskrivning av faserna se Bilaga 2). 

 

Gemytlighetströskeln: Innan gruppen kommer in i rollsökningsfasen passerar de gemytlig-

hetströskeln. 

 

Rollsökningsfasen: Gruppens fokus är nu på ansvar. Vem ansvarar för vad, från topp till 

botten? Är jag tillräckligt kompetent? Är de andra tillräckligt kompetenta? 

 

Idylltröskeln: Innan gruppen går vidare och kommer in i samhörighetsfasen förgås detta 

vanligtvis av en intensiv konflikt mellan medlemmarna eller en kris i gruppen som vanligtvis 

handlar om ledarskapet eller andra krafter som håller tillbaka gruppen 

 

Samhörighetsfasen: Gruppens fokus är på relationer. Agerande mellan individerna är 

samarbete och grundkänslan är ömsesidigt beroende? Lojaliteter. Vanliga är att känna tillit i 

gruppen? Bilda par utan att gruppen störs. Diskutera fritt och öppet. Alla i gruppen acceptera 

tystnad utan att en känsla av obehag eller pinsamhet uppstår. Gruppmedlemmarna uppvisar 

synergi. Efterfrågar förslag, lyssna till, värderar, reagerar på, och genomför dem om de passar. 

Öppet delger varandra idéer, känslor, åsikter och feedback. Uppvisar en känsla av att vi är 

osårbara och nedvärderar andra grupper. Ställer stora krav på grupplojalitet och uppvisar 

värme. Gruppmedlemmarna uppfattar konflikter som gemensamma problem som ger 

möjlighet att vidareutvecklas. Kommunicerar med varandra öppet, ärligt och spontant. 

 

 

Tillhöra 

Får jag komma 

ombord? 

Rollsökning 

Vem styr båten? 

Vem är jag? 

Samhörighet 

Hur nära får 

jag sitta? 
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Bilaga 3: 

Dysfunktionella roller 

Schutz är inte blyg för att påpeka uppväxtförhållandet som en dominerande faktor till 

människor beteende. Wegscheider- Cruse (1989) skriver om dysfunktionella familjeroller. 

Utgångspunkten i hennes beskrivning är en familj med missbrukarproblem och i denna är det 

mannen är alkoholist, rollbeskrivningen blir nu en annan.  

 

Den första rollen som kan identifieras är Möjliggöraren, (The Enabler) oftast kvinnan i 

familjen. Det är hon som möjliggör missbruket genom sitt agerande. Det är hon som ljuger, 

bortförklarar, täcker upp, kompenserar och städar undan alla bevis på att familjen är sjuk. 

Upplever ett konstant angrepp på sin själkänsla, tvingas ta  på sig skammen för ”hans” bete-

ende, tar emot ”hans” skuldkänslor och självhat, tar emot alla anklagelser och all kritik från 

”honom”, hon tvivlar på sitt egenvärde kanske hon är en dålig mor, dålig hustru etc. 

 

Den andra är Hjälten (The Hero). Första barnet som kom i familjen, den äldsta. Skötsam, 

flitig, överkompenserar familjens tillkortakommanden, duktig i skolan eller på jobbet. De 

dominerade känslorna hos rollen är otillräcklig och skuld. Ingenting som har gör är tillräck-

ligt bra, (enligt hjälten själv). Försöker bota familjens smärta genom att vara duktig. 

 

Den tredje är Syndabocken (The Scapegoat) Andra barnet, näst äldst. Struntar i allt, börjar 

med droger själv, kriminalitet och utanförskap. De patologiska krafterna som redan har ned-

ärvts i den dysfunktionella familjen blir här multiplicerad. Personens självkänsla, egenvärde 

är, både som personen själv ser det, och så som andra ser det, helt enkelt noll. 

 

Sedan kommer det förlorade barnet (The Lost Child). Det tredje barnet i familjen. När detta 

barn föds in i familjen är redan fyra roller låsta i detta drama. Passivitet, tillbakadraget barn, 

ensamhet är den dominerade känslan, Dåligt självförtroende, förväntar sig inte mycket av 

världen och andra förväntar sig ingenting av personen, borttynande tillvaro. Personerna har 

oftare astma, allergier, sängvätare, de har mer (än andra) sjukdomar, skador och olyckor etc. 

 

Den sista rollbeskrivningen är Maskoten (The Mascot). Nu är det dysfunktionella familje-

dramat nästan klara med sina roller. Barnet kommer sent, även kallat sladdbarn, kärleksbarn. 

Personen kommer att få spela den oansvarige pajasen. En känsla av förvirring och ensamhet 

råder på grund av att människor runt om personen undanhåller information eller misslyckas 

med att förklara situationen eller de rent av ljuger. Barn vet mer än föräldrarna tror. Barnet 

växer upp med två rädslor dels en rädsla för familjen, som barnet är så beroende av, som inte 

ser att ”han” är sjuk och dels en rädsla för sin egen mentala hälsa, är jag tokig? Är det bara 

jag som ser och känner smärtan? För alla andra i familjen lever ju i total förnekelse. Barnen 

är oroliga och okoncentrerade, de spelar pajas för att lätta på det känslomässiga trycket inom 

sig själv och familjen. Att ses som omogen och oansvarig sätter en enorm begränsning för 

den personliga utvecklingen.  

 

Men den kanske tydligaste metaforen i hennes bok är den om den dysfunktionella familjen 

som en mobil (Här i betydelsen som rölig hängprydnad eller konstpjäs.), hängande i taket, i 

en form av balans. Om vi tar tag i en av figurerna så kommer hela mobilen att gunga, komma 

i obalans. Hon menar att vi inte kan ta ut en figur ur mobilen och reparera den utan hela 

mobilen med alla figurer, hela gruppen, måste behandlas samtidigt för att balansen skall bi-

behållas eller snarare en frisk balans uppnås.  
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Bilaga 4: 

Frågeformuläret: 

 

När startade The Turnaround? Vad innebar det? Vem initierade förändringen?  

 

Ni talar idag om att NCC är värderingsstyrt vad innebär det?  

 

Hur förmedlar ni ut dessa värderingar?  

 

Vilka är NCC kärnvärderingar?  

 

Om jag som anställd inte delar era värderingar vad gör ni då? 

 

Hur styrde ni tidigare? Vad var viktigt då? 

 

Hur tänker NI idag kring det här med projekt, tänker ni annorlunda idag, jämfört med före The 

Turnaround. Är det någon skillnad? 

 

Hur uppfattar ni förändringen hos NCC? Är det någon skillnad på hur ni arbetar idag jämfört 

med tidigare/före The Turnaround? 

 

Kan du påverka ditt arbete? 

 

Hur gör ni idag när ni sätter upp en projektgrupp? Var startar ni? Vilka tar beslut om att ”dra 

igång”? Hur väljer man ut personalen till en projektgrupp? Vilka faktorer är viktiga att beakta? 

 

Vilka mål har man satt upp för projektet? Finns det olika mål för olika projekt?  

 

Finns det olika mål för olika nivåer i organisationen eller har alla samma? Vilka styrverktyg 

använder ni för att nå målet och mäta av? Hur leds projektet/grupperna?  

 

Kan du berätta om ett bra projekt, ett normalt och ett dåligt/misslyckat projekt? 

 

Hur hanterar ni konflikter? 

 

Om du framför nya idéer, tankar eller kritik vem pratar du med och hur mottas detta? 

 

Vad är bra, vad är dåligt med att arbeta på NCC? 

Diagnostiska 

styrmodeller 
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REFERENSER 

 

Bilaga 5: 

Intervjupersoner vid NCC Construction Sverige AB. 

Perioden 2006-01-31 till 2006-02-14  

 

 

Avdelningschef BD Mats Eklund 

 

Affärschef (Anläggning) Jan-Olof Lampinen 

 

VU Kalkylchef Johan Gustafsson 

 

Platschef (mark) Patrik Larsson 

 

Platschef (anläggning) Björn Nordberg 

 

Platschef (hus) Kjell Sandin 

 

Snickarlagbas Jonny Heikki 

 

Vissa av de personer som är intervjuade behåller sin anonymitet enlig överenskommelse. 

 

Diagnostiska 

styrmodeller 


