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Förord 

Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer 

man aldrig att komma fram till någon absolut sanning på grund av projekts komplexitet och variation 

i både syfte, utförande och människorna som ingår. 

Jag hoppas att det arbete som jag gjort bidrar till någon slags förbättring för Tekniska förvaltningen, 

för mig har det i alla fall varit lärorikt och intressant att få se över en process som jag kommer att ha 

nytta av i framtiden. 

Jag vill även tacka alla de personer som varit med och bidragit med sin tid, information och åsikter 

som legat till grund för detta arbete. 

 

Jacob Horndahl 

Juni 2013 
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Sammanfattning 
Detta arbete gjordes som avslutning på Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning 

Samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet var att ta reda på 

förbättringsområden i arbetet med projekt inom Luleå kommuns Tekniska förvaltnings 

arbetsområde. 

För att ta reda på hur projektgången fungerar genomfördes möten med representanter från olika 

avdelningar på Tekniska förvaltningen samt med representanter på andra förvaltningar. Utöver det 

gjordes även en teoristudie för att jämföra teorin med Tekniska förvaltningens projektprocess. 

Projektledning och teknik hanterar en stor mängd projekt varje år från flera andra avdelningar och 

förvaltningar. Arbetet med projekt fungerar för det mesta bra och ett ständigt förbättringsarbete 

finns. Förbättringsområden har identifierats i samband med början av processen när det gäller andra 

förvaltningar samt projektavslut. 
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1. Inledning 

Bakgrund 
Under det andra och sista året på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet ingår 

det att utföra ett examensarbete på 7,5 hp. Efter avslutad praktik i södra Sverige sökte jag efter 

examensarbeten i Luleå och hittade förslag på arbete om projektriktlinjer på Tekniska förvaltningen 

vid Luleå kommun. Detta verkade intressant då projekt troligen kommer att vara en dominerande 

arbetsform i mitt framtida arbetsliv. 

Projekt utgör en stor del av dagens samhälle och omfattar därmed stora ekonomiska summor, inte 

minst på Tekniska förvaltningen. Fel i projekt kan på grund av detta kosta mycket pengar och är till 

viss grad oundvikliga. Tekniska förvaltningen önskade därför att utreda ifall deras projekt kunde 

hanteras och utföras bättre för att minska graden fel som uppstår, helst så tidigt som i projektgången 

då kostnaden för att åtgärda felen är som lägst. 

Syfte 
Syftet med rapporten var att undersöka hur man inom Tekniska förvaltningens arbetsområde vid 

Luleå kommun arbetar med sina projekt. 

Frågeställningar 
 Hur ser arbetsgången för projekt ut idag inom Tekniska förvaltningens arbetsområde? 

 Hur tycker de som är inblandade i projekten att projekthanteringen fungerar? 

 Hur bör projekthanteringen utformas enligt teori?  

 Finns det brister eller problem med sättet som Tekniska förvaltningen arbetar med sina 

projekt och hur kan de i så fall åtgärdas? 

Metod 
Underlag till rapporten samlades in genom samtal och intervjuer med beställare och projektledare på 

Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Luleå kommun. 

Den före detta sektionschefen för Fritidsförvaltningen kontaktades även för att få deras bild. Genom 

en litteraturstudie presenterades en metod att jämföra med hur Tekniska förvaltningen driver sina 

projekt. Jämförelse och analys gjordes sedan på det insamlade underlaget. 

Mål 
Målet med arbetet var att identifiera möjliga brister och att framtagning av förslag på förbättring i 

arbetet med projekt vid Tekniska förvaltningen i Luleå kommun. 
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Avgränsningar 
Omfattningen av arbetet på Luleå kommun kommer att begränsa sig till förvaltningarnas del i 

projektprocessen. Fokus ligger på de tidiga skedena, men kommer att delvis sträcka sig in på 

förvaltningsskedet. Litteraturstudien begränsas till en teori. 
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2. Projekthantering på Tekniska förvaltningen 

 Organisationsstruktur 
Tekniska förvaltningen i Luleå kommun är indelad i ett flertal avdelningar: Fastigheter, Gata & trafik, 

Park & natur, Projektledning & teknik, Vatten & avlopp, Teknisk service samt stabsfunktioner.1 Av 

dem är det Projektledning och teknik som har hand om de flesta projekten som de får av 

internbeställare på andra avdelningar och förvaltningar. Exempelvis Vatten & avlopp samt Gata & 

trafik genomför vissa mindre projekt i egen regi. Den enskilt största internbeställaren till 

Projektledning och teknik är Fastighetsavdelningen som i sin tur får sina uppdrag från bland annat 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen. 

 

Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för följande enligt ett internt dokument:  

 Kommunens lokaler. Totalt  633 000m² egna lokaler och 73 000 m² inhyrda lokaler 

 400 km gator och vägar samt 200 km enskild väg  

 120 km gång- och cykelbanor  

 offentlig belysning, ca 18 000 punkter  

 103 st broar och tunnlar  

 Trafiksignaler på 30 olika platser  

 96 biljett-/parkeringsautomater  

 874 m kajer  

                                                           
1
 http://www.lulea.se/kommun--politik/kommunens-organisation/forvaltningar/tekniska-forvaltningen.html 

Figur 1. Tekniska förvaltningens organisation. Källa: Tekniska förvaltningen 
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 14 km järnvägsspår  

 3 dricksvattenreservoarer  

 10 st vattenverk och 650 km vattenledningar  

 11 st avloppsverk  

 110 pumpstationer  

 Avfallshantering, med en avfallsanläggning och fyra bemannade återvinningscentraler  

 Renhållning  

 380 ha parker och grönområden med 450 parkbänkar  

 750 ha naturmark  

 5 900 ha skog  

 2 ha plantskola  

 40 boll- och isplaner 
 

Budgeten för alla projekt som kommunen genomför är idag i storleksordningen cirka 600 miljoner 

kronor per år och har de senaste åren ökat kraftigt. Enligt Socialdepartementets publikation 

2002:115 svarar kvalitetsfel för bygg- och anläggningsprojekt för 0-12 procent av den totala 

kostnaden för projekten. Exempelvis skulle en felmarginal på endast 5 % i Luleå kommuns fall ge ett 

utslag på 30 miljoner kronor, vilket ger perspektiv på varför det är viktigt att hålla nere antalet fel 

som förekommer projekten som kommunen genomför, speciellt då det handlar om skattepengar. 

Varje år går respektive beställare inom kommunen igenom vilka projekt som de vill genomföra och 

detta förs in i en treårig investeringsplan som Tekniska förvaltningen samordnar. De senaste åren har 

man börjat planera även för längre sikt då ett par år inte är långsiktigt nog i det långa loppet, 

exempelvis kommunens VA-system är eftersatta och är stora poster i kommande investeringsplaner 

på grund av detta. 
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 Kartläggning av projektgång 
Nedan beskrivs processen hur ett projekt uppkommer och sedan hamnar på Tekniska förvaltningen. 

Synpunkter från inblandade som valts ut finns även med här under respektive arbetsområde. 

Innan ett ärende hamnar hos någon av projektbeställarna på kommunen, till exempel Barn- och 

utbildningsförvaltningen eller en internbeställare på Tekniska förvaltningen, har ett behov 

uppmärksammats och beslutats om i någon av nämnderna i samråd med tjänstemän på samma 

förvaltning. Ärendet tas sedan upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, denna process tar 

vanligtvis ungefär ett år. 

För att kunna finansiera sina projekt måste förvaltningarna efter beslut i nämnderna föra in 

projekten i den rullande treåriga investeringsplan som samordnas av Tekniska förvaltningen och i 

förvaltningens årsbudget. Alla pengar tilldelas inte specifika projekt, utan kan också listas som 

ospecificerade anslag. Exempel på sådana anslag kan vara refuger och trafikljus som det är ovisst om 

när och vilka som kan behöva underhåll efter vintern. 

I slutet av varje år revideras budgeten, projekt avslutas eller förs över till nästa år. Sedan i början av 

det nästkommande året börjar arbetet med nästa treårsplan. Om budgeten senare inte visar sig 

stämma måste antingen en omfördelning av de medel som är tillgängliga ske eller ansökan om mer 

pengar skickas. 

Finansieringsprocessen för projekt kan vara lång och trög på grund av alla de beslut som ska tas. En 

ny investeringsram har därför tagits fram som ger möjlighet att omprioritera i budgeten om behov 

eller förutsättningar ändras utan att gå upp ända till kommunfullmäktige. Det går till exempel då att 

slopa vissa projekt och allokera dess medel till andra projekt som måste utökas. Investeringsramen 

kan sammanfattas som den totala summa som investeringarna måste hålla sig inom. 

 

Andra förvaltningar 

De andra förvaltningar som oftast beställer projekt av Tekniska förvaltningen är Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen. 

Beställningen när ett projekt är finansierat kan för de andra förvaltningarna utanför Tekniska 

förvaltningen bestå av olika sorters dokument. På exempelvis Barn- och utbildningsförvaltningen 

består beställningen vanligen av ett beställningsdokument, samt en nyligen tillkommen projektplan 

för större projekt. När dokumenten är klara skrivs de på av aktuell förvaltningschef och överlämnas 

till Tekniska förvaltningen, vanligtvis till Fastigheter som sedan tar fram ett projektdirektiv och 

vidarebefordrar beställningen till Projektledning och teknik. Beställaren brukar även senare vara med 

på projektets startmöte och projektmöten och är med och godkänner underlag så den vet att den får 

rätt funktion på det den beställt. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

De vanligaste beställningarna från Barn- och Utbildningsförvaltningen (BUF) handlar om nybyggnad 

och ombyggnationer av skolor. 

På grund av det långa tidsperspektivet till när vissa investeringar ska göras kan det för BUF:s del 

uppstå problem i vad investeringssummor ska bedömas till. Summorna indexregleras inte normalt 

sett i investeringsplanen och hur och vem som ska hantera detta är oklart. Enligt Ann Kalla, 

projektägarföreträdare på BUF, borde det finnas någon slags bevakning av summorna eftersom det 

skapar följdfel om summorna inte blivit uppdaterade korrekt när projektbeställningarna senare 

skickas iväg. 

När det sedan är dags att ta fram beställningsunderlag är det för externbeställaren oklart vem som 

ska göra vad initiellt. Det finns inget som styr vad beställningsskrivelsen och projektplanen (kallas 

förtydligad beställning inom BUF) ska innehålla, vilket gör att beställaren fått gissa vad som ska med. 

Det råder också oklarheter om vilket av beställningsdokumentet och projektplanen som gäller 

framför det andra och vilket som ska tas fram först.  

BUF:s beställningsunderlag baserar sig i regel bland annat på prognoser, en strategisk lokalplan och 

lokalprogram. Prognoserna är framtagna av Stadsbyggnadskontoret och är en slags folkbokföring 

som kan indikera var i framtiden det exempelvis behövs en ny skola. Den strategiska lokalplanen visar 

ungefär hur stora ytor det behövs per elev beroende på vilken elevkategori och typ av skola. Med 

lokalprogrammet kan det göras en grov uppskattning på de olika utrymmen som ska finnas i 

byggnaden. Riktlinjerna för programmen har tagits fram i samråd med referensgrupper som till 

exempel består av personal, rektorer och projektledare. Detta är viktigt för att kunna anpassa 

projektet efter verksamhet, exempelvis skola med barn i åtanke. Funktionsanpassning för 

funktionshindrade är också alltid med från start och är inte något som läggs på i efterhand. Hela 

tiden har man på BUF en bra samverkan med Tekniska förvaltningen enligt Ann Kalla. 

Till beställningsunderlaget brukar de på BUF också ta hjälp av en arkitekt som tar fram en skiss på det 

som ska byggas och som senare blir en grund till projekteringen. Ett problem kan uppstå här om 

projektnumret ej blivit öppnat av Tekniska förvaltningen, fakturor för exempelvis arkitektens hjälp i 

förarbetet kan då ej bokas. Om projektnumret öppnas direkt och det sedan visar sig att projektet 

avbryts innan projekteringsstadiet skulle det enligt Ann Kalla bara vara att skicka tillbaks en 

internfaktura. 

Enligt Ann Kalla är samarbete och samordning med andra en viktig del i framtagandet i ett grundligt 

förarbete. Om ett projekt i ett senare skede tyngs ner av många ätor (ändringar och tillägg) indikerar 

det att något gått galet i projekteringen och som troligen också kan grunda sig i förarbetet. 

Något i beställningsunderlaget som inte arbetats med tillräckligt förut har varit utemiljö. Det har lett 

till allt från svårigheter med snöröjning för vald lösning till växter som inte passat bra för 

verksamheten och klimatet. Därför har nu även ett utemiljöprogram börjat tas fram för att förbättra 

underlaget, men det krävs enligt Ann Kalla att man i projekteringen även börjar med utemiljön 
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tidigare och dessutom tar input från exempelvis parkavdelningen som senare ska sköta driften för 

utemiljön. 

Konflikter som man på BUF upplever kan uppstå när ett projekt gått vidare till projektering är att allt 

ska göras så billigt som möjligt samtidigt som man försöker bygga så bra skolor som möjligt och 

numera även integrera ett miljötänk för framtida hållbarhet och energibesparingar. En projektledare 

kan då tycka att en viss lösning blir för kostsam och tar ett eget initiativ och ändrar eller tar bort en 

beställd funktion. Detta får enligt Ann Kalla på BUF absolut inte hända annat än om beställaren 

godkänner förändringen eftersom det i efterhand kan skapa kostnader som är flera gånger större än 

den ursprungliga att åtgärda när projektet är klart än om det skulle ha varit med i projektet hela 

vägen. Följden blir då stora hyresökningar för BUF men som inte Tekniska förvaltningen påverkas av. 

En lösning som från början var tänkt att sänka driftkostnaden skulle då istället öka den. Normalt sett 

brukar dock projektledarna vara duktiga på att inte gå utanför ramarna. 

En annan sak som är oklar är när i tiden beställningar kan lämnas in till Tekniska förvaltningen. BUF 

får till exempel ingen information om sista datum eller om det i november eller december inte går att 

lämna in en beställning. 

När ett projekt väl är klart och slutbesiktning gjorts sker inget officiellt överlämnande eller 

avrapportering till BUF. Detta gör att det blir väldigt luddigt om när ett projekt är klart eller ej enligt 

Ann Kalla. BUF får heller ingen information om garantier och felbesiktningar. Hon tycker att ett 

projektuppföljningsmöte bör införas efter varje avslutat projekt där man kollar upp hur det gick med 

ekonomin, om kunden är nöjd och har en diskussion kring projektet. Detta skulle ge en slags 

slutredovisning som visar hur det gått och vad man bör tänka på tills nästa gång. Exempelvis skulle 

det kunna leda till bättre perspektiv på vad saker kostar och det i sin tur leda till bättre budgetering. 

Kritik framförs mot att låsanordningar och larm ofta ej är levererade när ett objekt är slutbesiktigat 

och färdigt. Innan ett projekt är färdigt överlämnas även ibland vissa uppdrag till beställaren. 

Exempel på detta brukar vara säkerhetskontroller, Ann Kalla anser att det är konstigt att brukaren 

och beställaren måste gå in och göra andras uppgifter under projektskedet. Hon tycker även att 

fastighetsskötarnas och fastighetsförvaltarnas roller måste förtydligas då felanmälningar fungerar 

dåligt. Till exempel fick man vänta i ett halvår innan ventilationen i en skola fixades och under den 

tiden fick skolbarnen sitta med jackorna på inomhus. Brukarna har andra arbetsuppgifter att tänka på 

och ska inte behöva tjata sig till åtgärder på detta viset enligt henne. 

 

Socialförvaltningen 

Större projekt som Socialförvaltningen initierat har exempelvis varit att göra med gruppboenden och 

vård och omsorgsboenden, men även projekt som de ej själva beställt gällande lokalerna de arbetar i. 

Förutom Tekniska förvaltningens investeringsplan har Socialförvaltningen även en egen 

investeringsplan för att säkerställa att de klarar av kommande drift och inventariekostnader. Det 
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senaste året har de var tvungna att släppa ett större projekt på grund av högkonjunkturen i den 

norrländska byggbranschen för att inte gå utanför de fastställda ramarna. 

Socialförvaltningen brukar bara skicka en checklista och en ungefärlig investeringskostnad fastställd i 

ett nämndsprotokoll som beställning till Fastigheter. Checklistan fastställdes redan 1994 för att 

säkerställa att inga krav missas. Övergripande önskemål om utformning kan även skickas med, till 

exempel att den ska likna utformning för ett tidigare projekt. 

Ingegerd Bucht som jobbat på Socialförvaltningen sedan slutet på 80-talet anser att 

Socialförvaltningen har ett bra samarbete med Tekniska förvaltningen i projekt. Hon är den enda 

projektföreträdaren på Socialförvaltningen och ser det som en fördel eftersom Tekniska 

förvaltningen slipper ha flera ingångspunkter till Socialförvaltningen, vilket de hade förr. I projekten 

brukar hon vara med på både projektmöten och senare slutbesiktning. Ekonomin brukar enligt henne 

hållas inom ramarna, det brukar inte vara problem med projektroller eller slutredovisning och slutligt 

överlämnande. Eftersom hon varit där länge vet hon hur det mesta fungerar och var hon ska vända 

sig för att ta reda på saker, hon har även sett att Tekniska förvaltningen lärt sig en del om 

Socialförvaltningens verksamhet vilket är till fördel. Hon nämner också att de inte alltid är överrens 

med Tekniska förvaltningen, men att det löses genom diskussioner. 

 

Fritidsförvaltningen 

Enligt den förre sektionschefen för Fritidsförvaltningen som slutade i januari och som varit delaktig i 

arbetet med nybyggnation och ombyggnation av flera sporthallar brukar projektering och 

dokumentation oftast fungera bra i projekten. Hur projekten sköttes berodde dock mycket på vilken 

projektledare som var inblandad, möjligheten att påverka och kunna framföra sina önskemål 

varierade stort. Vissa projektledare lyssnade väldigt mycket på verksamhetens krav och önskemål 

och andra var inte så duktiga på detta. Projektsidan var enligt honom hårt belastad vilket också 

spelar in. 

De flesta projekt höll sig inom budget, vilket han tyckte var positivt, men samtidigt fanns det ingen 

ekonomisk transparens. Det var svårt att få insikt i projektens ekonomi, man kunde inte få reda på 

hur mycket pengar som var förbrukade och vad som fanns kvar. Det gick att få svar på att det fanns 

pengar kvar, men inga siffror på hur mycket. Det var också svårt att få bra svar på om varför något 

blev extra dyrt. Helt plötsligt kunde det ibland även finnas medel över till önskemål som inte kunnat 

tas med från början eller kommits på i efterhand. 

En mycket viktig sak som han tyckte saknades på ekonomisidan var gränsdragningslistor i ett tidigt 

skede som talar om vem som ska lyfta pengar för vad. Exempelvis vad som är fastighets- och vad som 

är verksamhetskostnader för personal och utrustning. 

Enligt honom bör en process tas fram för projekten som ser till att projekten startas och avslutas på 

rätt sätt, så att gränsdragningslistan kommer med redan i förstudien, att ansvar tydlig delegeras vid 

överlämningar och så att projektuppföljning fungerar bättre. Felanmälningar och garanti är även 
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enligt honom ett problemområde som måste arbetas med så att felanmälningarna går rätt till och att 

brukaren därmed inte måste vänta länge på åtgärder. 

 

Internbeställare 

Gata & trafik och de andra avdelningar inom Tekniska förvaltningen som inte behöver gå genom ett 

mellanled tar fram ett projektdirektiv istället för beställning och projektplan. Projektdirektivet tas 

fram med hjälp av ett verktyg som kallas för projektplatsen och som i grunden är en samlingsplats för 

diverse mallar och riktlinjer, se avsnittet om projektplatsen nedan. Det har hänt att mallen för 

projektdirektiv inte följts och att direktivet inte gjorts i tillräcklig omfattning. Nyligen har man dock 

tagit fram en förenklad mall för projektdirektiv  samt att projektdirektiven går via 

Ekonomiavdelningen innan direktiven skickas till en projektledare. 

 

Figur 2. Exempel på projektdirektiv. Källa: Mikael Hakovainio 
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Gata & trafik 

På Gata & trafik består arbetet för beställaren mycket om budget, prognoser och planering. De är till 

exempel med på de tre prognostillfällen per år och bokslut där ekonomiuppföljning sker för varje 

projekt och ser utfall mot budget. För att nå ett bra resultat i utredningar är det viktigt att samspel 

inom avdelningen fungerar. 

Mikael Hakovainio på Gata & trafik tycker att projektplatsen fungerar bra och att det förenklade 

projektdirektivet saknar några viktiga delar, men tror att det kanske passar bättre för andra 

avdelningar så som Fastigheter. 

Han påtalar också att de ibland är för ivriga och skickar iväg projekt innan de är färdigutredda. 

Projektledarna ska inte behöva utreda vad som ska göras utan det ska tydligt stå i projektdirektivet 

vad som ska genomföras om inte anges att utredning ska ingå i projektdirektivet. 

Långa projekt med många smådelar, exempelvis Södra Hamnplan tycker han fungerar bättre om de 

genomförs med deletapper och flera igångsättningar istället för ett gigantiskt projekt eftersom det 

ger bättre överblick. Ifall någon slutar är det då också lättare för någon annan att ta över. 

Gata & trafik har ibland problem med att få in slutredovisning med slutdatum och slutsumma för 

projekt. Denna ska direkt införas i förkalkylen efter slutbesiktning. Detta kan bero på att det finns 

småsaker kvar i projektet som drar ut på tiden, vilket gör att det glöms bort. När beställaren inte får 

in detta måste den leta fram rätt projektledare och den i sin tur måste leta fram rätt siffror vilket kan 

vara ett tidskrävande extraarbete. Om det tar för lång tid kommer Ekonomiavdelningen att låsa 

projektets konto. 

Fastigheter 

Som namnet antyder ansvarar Fastighetsavdelningen på Tekniska förvaltningen för 

tillhandahållandet av fastigheter för kommunens verksamhet. I ansvaret ingår det att förvalta, stå 

som fastighetsägare/hyresvärd och att sköta driften för lokalerna. 

Fastigheter kommer in i projekt på tidigt stadie genom att samarbeta med lokalsamordnare på andra 

förvaltningar för att ta reda på vilka möjligheter det finns för att tillgodose den andra förvaltningens 

behov och sedan ta fram ett grovt förslag och bedömd kostnad. Eftersom Fastigheter är 

hyresfinansierade tas också en internhyra fram enligt en mall. En gränsdragningslista finns fastställd 

som säger vilka kostnader som verksamhetsutövaren respektive hyresvärden är ansvarig för. 

Den andra förvaltningen tar underlaget som Fastigheter hjälpt till att ta fram till den nämnd som är 

kopplad till förvaltningen för godkännande så pengar kan överföras till Tekniska förvaltningen. I 

budget/investeringsarbetet i det tidiga stadiet är det svårt att avgöra vad saker kommer att kosta 

långt in i framtiden, bland annat konjunkturläge kan spela stor roll för hur mycket ett projekt kostar. 

Eftersom en del förarbete görs lång tid innan projektstart är det viktigt att man senare kan hitta 
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dokumenten som är bakgrund till posterna i investeringsplanen. Investeringsramen är för kort för 

Fastigheter, men förslag på hur det ska hanteras finns framtaget. 

Enligt Mikael Wänstedt och Andreas Engström på Fastigheter fokuserar de på att bygga bra enligt ett 

drift- och underhållsperspektiv kontra förvaltningarna som sedan blir hyresgäster som kanske mer 

tänker på den funktion som de vill ha. Om man inte bygger drifteffektivt kan det slå hårt på hyran 

(som bland annat baseras på drift- och underhållskostnader) senare om många åtgärder måste göras. 

Fastigheter ser också till att hålla rätt standard på lokalerna både genom drifteffektiviteten så att inte 

dåliga, billiga lösningar väljs eller tvärt om, att alldeles för mycket av projektkostnaden läggs på något 

onödigt. Standarden ser till att lokaler blir i rätt storleksordning och håller sig till de nyckeltal som 

finns. 

Flexibelt byggande för att kunna anpassa en lokal vid byte av verksamhet och miljöanpassningar 

används också för att se till att kostnaderna på lång sikt hålls nere. 

Internhyran bidrar enligt dem som ett incitament även för hyresgästerna att tänka på drifteffektivt 

byggande, eftersom de måste betala mer om det inte görs effektivt. 

De nämner att Fritidsförvaltningen har några egna projektledare och fastigheter, detta tycker 

beställarna kan skapa problem då de inte följer samma process som alla andra och de hoppar över 

steg. De tycker till exempel att det är lättare att jobba med förvaltningar som Kulturförvaltningen 

som fokuserar på sin del och lejer över fastighetsfrågor till Fastigheter. Att inte ha en massa små 

fastighetsavdelningar ger bättre gränsdragning inom organisationen enlig dem. 

Inom Tekniska förvaltningen måste planering och samordning fungera så olika avdelningar inte 

planerar olika saker på samma tomt. Samma sak med Stadsbyggnadskontoret så en tomt som 

planeras att användas till exempel inte säljs. Det ska också säkerställas att marken som tas i anspråk 

används för bästa samhällsnytta, exempelvis samarbetar man tillsammans med Socialförvaltningen 

för att strukturera om vård- och omsorgsboenden just nu. 

De anser också att behovet i början av processen måste vara ordentligt utrett, speciellt vid 

ombyggnad då det ibland kan vara lika bra att bygga nytt för samma pris. Med ett bra förarbete är 

risken för att behöva gå tillbaka i processen och göra om saker dessutom mindre. Otillräckligt utredd 

bakgrund kan leda till att projekt i slutändan får fel funktion och en ombyggnad måste göras direkt 

efter slutbesiktning, detta kan också bero på att fel personer varit med och tagit fram underlaget och 

har hänt vid något tillfälle. Att ha bra rutiner i ett tidigt skede är bland det viktigaste anser Mikael 

Wänstedt och Andreas Engström, fel i början hänger ofta med under hela projektgången enligt dem. 

Rollerna måste också vara klara för alla inblandade i projekten och den fastställda processgången 

måste följas anser dem. 

Eftersom det sker många överlämningar innan ett projekt är färdigt är det viktigt enligt Fastigheter 

att överlämningarna görs ordentligt. Bra kommunikation krävs och projekten bör hållas hårt så ingen 

part för in sin egen agenda. 
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Projektledning och teknik 

På Projektledning och teknik handlar arbetet mycket om utredning och upphandling. Noggrannare 

handlingar för utformning, lokalisering och kostnadsberäkning tas fram för att ge ett utförligt 

underlag för projekteringen som upphandlas. De granskar också projekteringshandlingarna och gör 

sedan entreprenadupphandling. 

Ett projekt kan på flera olika vägar nå Projektledning och teknik. Antingen direkt från en 

internbeställare på en annan avdelning inom Tekniska förvaltningen, till exempel Gata & trafik, Park 

& natur eller Vatten & avlopp, eller från en externbeställare som Barn- och utbildningsförvaltningen 

eller Socialförvaltningen genom Fastigheter som är en del av Tekniska förvaltningen. 

Gemensamt för dem alla är att det tagits fram ett projektdirektiv som skickas till projektledning och 

teknik. Om ett projekt involverar flera olika beställare kan det antingen finnas ett direktiv för varje 

beställare eller ett som tagits fram gemensamt. Undantagsvis har det vid mindre projekt inte tagits 

fram ett projektdirektiv. Redan innan projektdirektivet tas fram finns det en dialog mellan beställarna 

och Projektledning och teknik, bland annat genom investeringsplanen vet projektledarna vilka 

projekt som är på ingång. 

När ett projektdirektiv tagits emot utses en projektledare. Olika projektledare har hand om olika 

typer av projekt, exempelvis markprojekt eller byggprojekt. Om projektledarna har för mycket att 

göra lejs projektledarrollen ut, men någon på Tekniska förvaltningen är alltid med som samordnare. 

Ett startmöte med beställare och brukare hålls sedan där man tillsätter vilka som ska ingå i projektet 

och till exempel reder ut oklarheter i beställningsunderlaget. Programhandlingar för projektet ska nu 

tas fram av konsulter, normalt görs detta via ramavtal och vid större projekt görs en 

konsultupphandling. När programhandlingarna är klara beror det återigen på hur stort projektet är 

hur man fortsätter, antingen börjar nu de konsulter det finns ramavtal för att projektera eller så tas 

ett förfrågningsunderlag till ytterligare en konsultupphandling fram. De konsulter som det finns 

ramavtal för används för projekt värda upp till cirka en halv miljon kronor. Upphandlingarna som är 

en stor del av projektledarnas arbete fungerar i stort sett bra och få överprövningar sker enligt 

Marianne Kallin. 

Projekteringen startar sedan med programhandlingarna som underlag. Projektledarna tycker här att 

det är dåligt när konsulterna börjar projektera direkt utifrån programhandlingarna eftersom dessa 

inte är kompletta och behöver utredas och kompletteras ytterligare. Projekteringsskedet är det 

skede som projektledarna Dan Karlsson och Leif Widmark anser vara uppkomsten till de flesta felen i 

projekten. Enligt dem består cirka 70 till 80 procent av ätorna i projekten av rena projekteringsfel. 

Dels på grund av tidsoptimism hos konsulterna, att de tagit på sig för många uppdrag eller att det 

inte händer så mycket i början, men när slutdatum närmar sig får de allt för mycket att göra, men 

också på bristande egenkontroll, som kan bero på tidsbristen. Konsulterna verkar enligt dem också 

ibland tro att projektledarnas granskning av handlingarna är mer omfattande än vad den är och kan 

ersätta egenkontrollen. Resterande 20 procent av ätorna handlar sådant som ingen kan förutspå, 
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projektledarna påtalar också att ätor också uppstår om kunden ändrar sig efter beställningen är 

gjord. Om förändringen är tillräckligt stor kallas det för projektförändring. För sådant som är svårt att 

mäta på förhand, till exempel schaktmängd, kan reglerbara mängder användas istället för att en 

ändring görs. 

Det kan vara svårt att få med allt i beställningen, om beställaren och brukaren ändrar sig eller 

kommer med många nya önskemål under projekteringen kan det leda till stora kostnadsökningar om 

de ska genomföras. Dock brukar man enligt Marianne Kallin vara bra på att fånga upp sådant tidigt 

eftersom brukaren är med under projektmöten. 

När projekteringen är klar sker en entreprenadupphandling för utförandet av projektet. 

Projektledarna måste här rekommendera sitt val av entreprenör inför tekniska nämnden. Detta 

tycker de kan vara jobbigt eftersom det bara finns ett möte i månaden som det går att 

rekommendera entreprenör på och nämnden godkänner i princip bara valet. De tycker att det kan 

vara lite konstigt att politikerna ska ta beslut om något som redan är beviljat i budgeten, att istället 

informera nämnden om valet tycker de borde räcka. 

Notera att projektgången varierar beroende på vilken entreprenadform som används. För 

markprojekt handlar det ofta om generalentreprenader, byggprojekt så som äldreboende brukar 

göras som totalentreprenader och enklare saker som vinterväghållning brukar vara 

utförandeentreprenader. Ju fler skeden eller upphandlingar som entreprenadformen innebär desto 

längre tid tar projektet, fler överlämningar sker och nya personer måste sätta sig in i alla projektets 

handlingar. 

När entreprenören anser sig vara färdig med arbetet görs en slutbesiktning för att se till att allt är 

färdigt och har gjorts rätt, sedan sker en slutrapportering och garantibesiktning. Garantin är en sak 

som det slarvas med, ibland rapporteras ej skador direkt så att följdskador uppstår och man får då 

inte någon ersättning eller så tar det så lång tid garantin utgår och det blir ägarens ansvar att bevisa 

att fel har gjorts istället för att entreprenören måste bevisa sig oskyldig. Enligt projektledarna måste 

man bli bättre på detta och rapportera skador direkt när de upptäcks. Slutrapporteringen nämner 

Marianne Kallin kan bli försenad om fakturor släpar, slutbesiktningen ej blir godkänd, om det blivit 

projektförändringar eller om det uppstått en tvist i och med slutbesiktningen. 

Samspel och samverkan när exempelvis beläggning ska bytas på en gata och byte av VA-ledningar 

eller fjärrvärme kan ske samtidigt så uppgrävning av gatan flera gånger undviks är ett område som 

förbättrats, men som projektledarna gärna ser kan göras ännu bättre, speciellt samspelet med 

fjärrvärme. Dock säger de att det kan vara svårt eftersom det ofta inte passar i tiden för alla. 

Projektledarna nämner också ett missnöje med vissa ramavtal med konsulter som har lång distans till 

Luleå och som ibland tar betalt för restid fastän de inte får, vilket gör att de både får mindre gjort per 

dag och blir dyrare. Detta problem tycker de grundar sig i hanteringen av lagen om offentlig 

upphandling som säger att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska väljas2, vilket i verkligheten 

                                                           
2
 Lagen om offentlig upphandling, kap 4, § 19 
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blir ”lägsta pris”. Detta gör att konsulter och entreprenörer lägger sig för lågt och försöker genom 

ätor och annat få täckning för sina kostnader. 

En sak som projektledarna skulle vilja ha mer av är stöd i samband med anmälningsplikt och 

tillståndsplikt för miljö och EU-projekt. Detta eftersom EU-projekt och miljökonsekvensbeskrivningar 

är juridiskt svåra och de inte har den juridiska kompetensen som tekniker. I det tekniska får de alltid 

det stöd de behöver, exempelvis kurser och programvara. 

Ett annat problem som kan uppstå är om politikerna ändrar sig. Nyligen har två förskolor byggts, 

Gnistan och Spiran, och det fanns en ordning på vilka de nästkommande projekten skulle vara. 

Politikerna har nu ändrat sig om i vilken ordning de nästkommande skolorna ska byggas fastän 

förarbetet var i full gång. Detta skapar enligt projektledarna oklarhet i väntan på besked för 

projekten. 

I övrigt tycker de på Projektledning och teknik att det mesta fungerar bra och att sin personal är 

duktig, kompetens finns alltid någonstans på arbetsplatsen och när den inte gör det finns det alltid 

kontakter. Ett ständigt arbete för att hitta förbättringar förs, till exempel uppdateras uppdragsordern 

som säger hur en beställning för små projekt ska göras för att få ännu bättre underlag att jobba med. 

 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen kommer in redan i planeringsprocessen för projekt då det är dem som 

sammanställer investeringsplanen med uppgifter som de fått från andra avdelningschefer. 

Närmare genomförandeskedet är det ekonomiavdelningen som beviljar förkalkylen som skickas till 

dem av internbeställaren och öppnar ett konto (projektnummer) för projektet, kontot kan öppnas i 

förtid om det behövs medel till utredning i förarbetet. Detta ser Susanne Rimpisalo, ekonomichef, 

som en viktig kvalitetssäkring så att ingen börjar använda pengar som inte finns, underlaget brukar 

dessutom vara av bra kvalitet enligt henne. Beroende på hur stort projektet är det sedan olika 

personer som ger starttillstånd. 

Under projekts genomförande följer ekonomiavdelningen upp ekonomin i projekten genom tre 

prognostillfällen per år där avvikelser mot budget kollas upp. Både pengarna för innevarande år och 

för projekt totalt kontrolleras. Exempelvis om ett projekt totalt sett väntas kosta 10 miljoner kronor 

fördelat på 5 miljoner över 2 år och 6 miljoner förbrukas första året kan det leda till 

likviditetsproblem även om den totala budgeten i slutändan hålls. Uppföljningen sker också genom 

bokslut då projekt och de tillhörande pengarna förs över till nästa år eller avslutas. 

Projekt ska när de är klara slutredovisas senast 7 månader efter slutbesiktning. En kapitalkostnad 

fastställs då som ligger till grund till bland annat den hyra som en lokal får. Slutrapporteringen är 

också viktigt för att nämnden ska bli informerad om slutresultatet för ett projekt. 

Som tidigare nämnts har ibland ekonomiavdelningen problem med att få in slutrapporteringen i tid, 

ofta kan det bero på tillägg som gjorts i projekt när pengar blivit över vilket gör att projektet tar 
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längre tid eller på grund av att en entreprenör inte har skickat alla sina fakturor. Om inte 

ekonomiavdelningen blir informerad om detta kan de bli tvungna att stänga ett projekts konto. Dock 

har de börjat gå igenom projektsluten under prognostillfällena, vilket gör att detta kommer att 

förbättras i framtiden. 

Susanne Rimpisalo säger att det gjorts stora förbättringar överlag de senaste 10 åren på 

ekonomisidan. Förr kunde det hända att alla inte var uppdaterade med den senaste informationen 

och tog beslut på felaktigt underlag. De beslut som ska tas och delegationsordningen gör också enligt 

henne att formalia följs och det sällan görs tokigheter, det händer oftast i samband med 

nyanställningar och på grund av den stora volym projekt som genomförs att något fel görs. 

För år 2012 var utfallet 31 projekt med överskott och 21 med underskott i budgeten. Det totala 

överskottet var 11 miljoner av 260 miljoner som projekten uppgick till, vilket är 4,3%. 
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 Hjälpmedel 
Här tas några av de viktigare hjälpmedlen upp som projektledarna har tillgång till och ska använda. 

Beställarna på de andra förvaltningarna har av dessa hjälpmedel endast tillgång till Byggnet. 

”Projekthandbok” - Genomförande av bygg-, mark- och anläggningsprojekt  

Till hjälp i projektledningen finns det tillgängligt en projekthandbok med råd och riktlinjer för hur 

projekten på Tekniska förvaltningen ska skötas och vad som gäller. Dokumentet är både till för 

introduktion för nyanställda så väl som övergripande checklista för andra. Det är även en del av 

kvalitetssäkringssystemet på Tekniska förvaltningen och ska uppdateras varje år.  

I dokumentet redovisas Tekniska nämnden och Tekniska förvaltningens organisation och uppdrag. 

Vidare står det hur projektens organisation ska se ut och fungera, vilka roller som finns och vilka 

uppgifter och befogenheter rollerna innebär. Det listas också vilka andra hjälpmedel som finns 

tillgängliga och hur de kan nås. 

Dokumentet uppdaterades och färdigställdes under tiden för arbetet, vissa delar togs bort och mer 

fokus lades på var anvisningar för olika delar i projekt kan hittas istället för att ha anvisningarna i 

detta dokument. 

Projektplatsen 

Projektplatsen är ett annat verktyg som ska användas och som listar projektskeden och innehåller en 

mängd styrande dokument, checklistor och andra dokument som kan vara av nytta till 

projektledningen. Det pågår just nu en översyn av dokument som inte anses som nödvändiga eller 

relevanta. 

Projektdirektivet är kopplat till ett nummer i budgeten och innehåller bland annat allmän info med 

syfte och bakgrund, grov tidplan för projektering, granskningstid, upphandling och entreprenad, hur 

organisationen ska se ut. Annan information, som kan vara vem som är BAS-P och BAS-U och 

rapporteringsrutiner kan också tas med. 

I projektplatsen finns även en erfarenhetsdatabas som ska fyllas i när ett projekt blivit klart så att 

nästa gång ett liknande projekt ska genomföras kan man där se vad bör beaktas. Det är dock inte 

alltid som detta görs. 



 
 

 
Jacob Horndahl 

Analys av projekthantering version 1.3 
 

17 

 

Figur 3. Översikt över projektplatsen. Källa: Jesper Klefsjö 

 

Projekteringsanvisningar 

På kommunens hemsida finns projekteringsanvisningar för både intern och extern användning som 

Tekniska förvaltningen tagit fram. Detta dokument innehåller anvisningar för produktionen baserade 

på tidigare erfarenheter och Tekniska förvaltningens miljöpolicy och omfattar bland annat tekniska 

lösningar och materialval. Dokumentet anger även att senaste AMA alltid ska föjas samt att Svensk 

Standard ska tillämpas. 

Byggnet 

Byggnet är en web-baserad portal för samordning av dokument och ritningar som används i 

projekteringen. Här läggs alla handlingar förutom vissa kontrakt och interna dokument upp så att alla 

som är berörda av projektet kan nå dem. Detta tycker projektledarna är väldigt smidigt, speciellt när 

det är många handlingar och flera olika aktörer som ska ha tillgång till allt eftersom de annars skulle 

vara tvungna att skicka ut allt till alla. Det gör också att man alltid har tillgång till de senaste 

uppdaterade ritningarna och dokumenten och det går att se vem som läst vad. Det går även att styra 

när handlingar ska in om man vill följa en planering.  Strukturen för upplagda filer, dokument och 
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mappar kan skilja sig stort mellan olika projektledare, vilket skapar onödigt extraarbete i att leta runt 

och försöka hitta rätt. Ann Kalla på BUF skulle vilja att det skapades ett enhetligt system för alla 

projekt för att förhindra detta. 

 

Figur 4. Exempel på innehåll i Byggnet. Källa: Byggnet, projekt Gnistan 
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3. Teori: Projektmetod och projektstyrning enligt litteratur 
I följande avsnitt kommer en projektmetod att gås igenom. Projektmetoden som valts att är 

framtagen av Anders Marttala och Åke Karlsson och fokuserar på grunddefinitionen av projekt och 

kundens behov. 

 Metod enligt Projektboken – Metod och styrning för lyckade projekt 
Enligt Marttala et al. (1999) kan det hända att efter ett behov har identifierats att beställaren av 

projektet direkt väljer att starta sitt projekt baserat på en lös beskrivning. Detta innebär enligt deras 

metod att man hoppar över två eller tre av ett projekts faser, frågor om projektets grundläggande 

förutsättningar så som syfte och metod kan då ofta uppstå och skapa oreda i arbetet. Brister i detta 

förarbete är enligt dem den största anledningen till varför projekt går fel.  

Metoden som de tagit fram består av fem faser:  

 Utforska 

 Välja väg 

 Planera 

 Realisera 

 Överföra 

Tanken är att varje fas skall leda till ett beslut som beställaren, inte projektgruppen, tar. Innan den 

första fasen ska beställaren ta fram ett utförligt projektdirektiv som bör ta upp bland annat 

bakgrund, problem, vision, avgränsningar, sluttidpunkt, resurser, kriterier och uppdragsgivare. 

Författarna rekommenderar att beställaren inte bör bestämma sig för en lösning eftersom det då 

inte går att utvärdera vilket det mest lämpliga alternativet är i fas två. Att tänka på är att metoden 

kan anpassas till olika projekt, exempelvis behöver bara de första två faserna genomgås i ett 

utredningsprojekt, medan i ett större projekt kan det behövas gå igenom vissa faser fler än en gång. 

De beslut som ska tas efter varje fas är antingen: Att avbryta projektet, att förbättra underlaget i 

fasen man befinner sig i, byta angreppssätt eller att gå vidare till nästa fas. 
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Fas 1 - Utforska 

För att inte projektdeltagarna senare ska behöva anpassa sig till nya krav under projektgången måste 

den bakomliggande problembilden vara helt klar. 

”En hög kvalitet hos slutprodukten kräver motsvarande kvalitet i kravbilden, något som i sin tur 

baseras på hög kvalitet i problemanalys och målformulering.” 

I utforskningsfasen görs därför en problemanalys som ger beställaren en bild av problemets 

omfattning, komplexitet och särart. För att andra än dem som gör problemanalysen ska kunna sätta 

sig in i det man tar fram här bör även bakgrunden till projektet beskrivas. Det är också viktigt att 

klargöra vem kunden och slutkunden är för att reda ut varför problemet ska lösas och det 

bakomliggande behovet är. Om inte det bakomliggande behovet definieras och krav istället används 

riskeras att låsa fast projektets inriktning på redan kända lösningar. 

Att hitta det egentliga eller rätta syftet med projektet är enligt deras metod den kanske viktigaste 

delen i fasen enligt författarna. Utan att identifiera det egentliga syftet kan det hända att problem 

bakom projektet angrips på fel sätt och att det i slutändan presenteras en lösning som inte matchar. 

Författarna ger här som exempel att en ny bro ska byggas till en ö, är syftet då att bygga en bro? Eller 

är det ”att effektivt transportera varor och människor mellan ön och fastlandet”? Detta syfte kan 

lösas på andra sätt, t.ex. genom att anordna en färja. Ett ännu högre syfte i exemplet kan vara ”att 

öka välståndet på ön”, detta skulle kunna lösas genom att ge öns invånare en klumpsumma pengar. 

Det sista som bör göras innan själva analysen är att ta reda på om organisationen kan driva projektet 

eller om uppdraget bör lejas ut till en annan part med rätt kompetens. 

När problembilden sammanställts kan arbetet med själva problemanalysen starta. Denna består av 

problemformulering, teori, data som leder till den slutliga analysen. Problemformuleringen ska 

beskriva vilken sorts problem det rör sig om. Frågor som kan ställas kan vara: Varför det uppstått? 

Hur komplext är problemet? Vad är inblandat? Författarna anser att man ska akta sig för problem 

som verkar likna varandra, det finns alltid skillnader som gör att en lösning som passade en annan 

gång inte passar den här gången, därför bör man istället fokusera på vad som skiljer sig mellan 

sådana problem enligt dem.  

Teoretiskt angreppssätt kan vara från enkla samband till vetenskap. Författarna tycker att man bör 

sätta sig in i hur någon annan person eller yrkesgrupp skulle se på saken, på detta sätt kan man fånga 

in alternativa aspekter som annars inte skulle ha kommit fram. När teori eller teorier sedan valts 

gäller det att samla in tillförlitlig data som stödjer dem. Om datan inte stödjer teorin måste 

angreppssättet bytas. 

Nu bör det finnas tillräckligt med information för att kunna svara på frågorna som ställdes i 

problemformuleringen. En sammanfattning av problemformulering, teoretiska antaganden och data 

som stödjer detta sammanställas för beställaren. Beställaren ska nu ha tillräckligt med underlag för 

beslut om vidare arbete. 
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Fas 2 – Välja väg 

Med problemanalysen i hand kan arbetet med framtagning av konkreta lösningsalternativ börja. 

Förutom att jämföra hur bra de olika alternativen som tas fram löser problemet för kunden, måste 

det finnas i åtanke hur de påverkar, påverkas av eller står emot vissa omgivningsaspekter. Exempel 

på sådana aspekter kan vara intressenter, konkurrenter, substitut och restriktioner. Det är viktigt att 

det inte första godtagbara alternativet väljs, enligt författarna brukar den bästa idén komma fram 

först efter ett flertal tänkbara alternativ tagits fram. 

När ett antal lämpliga alternativ tagits fram och mindre lämpliga sorterats bort ska utvärdering av de 

utvalda alternativen ske på djupet. Följande kriterier bör enligt författarna finnas med i 

utvärderingen: 

 Fördelar 

 Nackdelar 

 Konkurrenters styrka och svaghet 

 Substituts styrka och svaghet 

 Genomförbarhet 

 Risknivå 

 Resurser 

 Överensstämmelse 

 Grov tidsplan 

 Grov kostnadskalkyl 

Dessa kriterier jämförs och sammanställs sedan med motiveringar för de olika posterna vilket förslag 

som är mest fördelaktigt. En rekommendation med motivering av den som bedömt förslagen bör 

finnas med på slutet av sammanställningen. Beställaren beslutar sedan om fortsatt arbete. 

Fas 3 – Planera 

När en lösning på problemet valts är det dags att börja planera hur projektet ska genomföras. Enligt 

författarna måste först planering av hur organisationen ska se ut och fungera göras om det inte finns 

praxis för detta. Sådant som bestäms då kan vara lokaler, standarder, rutiner, personal och 

finansiering. Även roller bör definieras här, vem som tar beslut, vilka som ansvarar för vad och vilka 

befogenheter som rollerna innebär. 

Innan dokument börjas tas fram för själva projektet bör också ett fungerande projektarkiv finnas med 

versionshantering och mappstruktur. Exempel på struktur kan vara styrande dokument, uppföljning, 

produkt, information och korrespondens. 

Projektledare och nödvändiga projektmedlemmar bör sedan tillsättas så att en realiseringsplan kan 

upprättas. Planen ska beskriva hur projektet ska genomföras och ska vara baserad på det arbete som 

gjorts hittills. Den ska också anpassas till det aktuella projektet, författarna föreslår följande innehåll: 

 Bakgrund/problemanalys 

 Syfte 
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 Mål 

 Avgränsningar 

 Anpassning av projektet 

 Metodval 

 Översiktlig aktivitetsplan 

 Tidsplan 

 Projektbudget 

 Projektorganisation 

 Informationshantering 

 Kvalitetssäkring 

 Förväntat resultat 

 Förväntade effekter 

 Uppföljning 

Författarna anser också att en riskanalys bör göras för att komplettera planen. Planen måste även ses 

som ett bindande kontrakt som ska användas, inte bara finnas där när arbetet drar igång. 

Beställaren ska med planen sedan återigen ta beslut om projektet ska startas, avbrytas eller om 

underlaget måste förbättras. 

Fas 4 – Realisera 

När allt förarbete och planeringen är klar är det dags att ha ett startmöte. Där tillsätts resterande 

projektmedlemmar och man bör gå igenom problemanalysen som tidigare gjordes samt planeringen 

så att alla vet vad som ska åstadkommas. Enligt författarna är det viktigt att alla blir medvetna om 

hur projektorganisationen ser ut, vilka roller som finns och vad som förväntas av varje roll och vilka 

befogenheter respektive roll har innan genomförandet av projektet börjar. 

För att en projektledare senare i projektet ska kunna veta hur det går måste det finnas något att 

mäta projektets status med. Detta kan ske genom tidsuppföljning, kostnadsuppföljning, uppföljning 

av omfattning (om det till exempel uppkommit tillägg) och kvalitetuppföljning. Författarna anser 

också att beställaren måste ge dessa variabler en prioritetsordning så att projektledaren vet vad den 

ska prioritera. 

Projektmöten bör enligt författarna hållas en gång i veckan för att kunna följa upp hur det går med 

arbetet i projektet och för att kunna åtgärda sådant som gått fel i god tid. Mötena ska vara 

strukturerade och protokoll till nästa gång bör föras. Till styrgruppsmöten bör rapportering ske 

skriftligt i förväg så att meningsfulla beslut kan tas. 

När arbetet ses som färdigt och beställarens krav är uppnådda ska beställaren ta beslut om 

förbättring behövs eller om projektet ska gå vidare till projektavslut. Felaktigheter i resultatet ska 

sammanställas i ett protokoll. 
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Fas 5 – Överföra 

Ett projekt är inte slut förrän resultatet överlämnats ordentligt till beställaren eller kunden. Kunden 

måste kunna hantera resultatet som den får genom att få den information som den kan tänkas 

behöva. 

Utvärdering och slutrapportering är även viktigt enligt författarna, dels för att kunna veta till framtida 

projekt vad som kan göras bättre till nästa gång och för att få en bra sammanfattning av arbetet. 
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4. Teori och verklighet 
Eftersom verkligheten är mer komplex och föränderlig än teori är det svårt att jämföra dem helt. 

Teorin bör heller inte följas blint men det kan vara bra att ha den som översikt och se ifall det är 

någon del som saknas eller som kan utökas. 

Författarna till teorin utgår med problemlösning som grunden i projekt. I verkligheten för 

förvaltningarna handlar det kanske mer om konkreta behov som måste åtgärdas, exempelvis att en 

väg måste rustas upp eller att det finns för få platser i skolan. Dock kan det i vissa fall finnas en poäng 

med att hitta alternativa sätt att lösa ett behov på, det kanske kan finnas något underliggande som 

gör att behovet uppstår. 

Faserna som presenteras känns inte lika avgränsade i Tekniska förvaltningens arbetssätt, speciellt de 

första tre: Utforska, Välja väg och Planera. Genomförandefasen och överföringsfasen är mer lika 

deras arbetssätt. Detta kan bero på att inte lika många alternativ övervägs och mindre 

bakgrundsforskning görs. Beställaren/verksamhetsutövaren gör också mer av förarbetet, 

projektdirektivet som kan ses som starten tas fram i samband med starten för genomförandet istället 

för direkt i början som i teorin. Andra beslut har dock tagits genom budgeten och politiken för att 

starta förarbetet till projektet. 

Beställaren tar heller inte samma beslut mellan faserna som i teorin, dels för att beställaren byts ut 

mot en annan när det gäller de andra förvaltningarna och dels för att politikerna har sista ordet. 

Beställarna har dock inflytande genom att de är med under projektmöten. 

Det går att se det som att projektprocessen för Tekniska förvaltningen består av flera lager eller 

överlämningar. Först sker en utredande del motsvarande fas ett till två av verksamhetsutövaren och 

politikerna, fas tre består mycket av praxis och planering görs av internbeställare, men även av 

projektledare när genomförandefasen är igångsatt. Genomförandefasen utförs av projektledarna, 

konsulter och entreprenader som sedan leder till flera överlämnanden. 

De största skillnaderna består i vilka dokument som tas fram i de tidiga skedena, en utförlig 

problemanalys och realiseringsplan som inte Tekniska förvaltningen eller dess beställare tar fram. 
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5. Förbättringsområden 
Sammanfattningsvis fungerar arbetet i projekt och förbättringsarbetet idag på Tekniska förvaltningen 

bra, vid flera tillfällen under arbetets gång framkom det att en åtgärd precis gjorts eller var på gång. 

Dock går det att se ett mönster i de tre huvudgrupperna som intervjuats, projektledare, 

internbeställare och beställare från annan förvaltning. Desto längre ifrån Projektledning och teknik 

desto fler åsikter och oklarheter framkommer. 

På Projektledning och teknik verkar de flesta problemen ligga utanför den egna verksamheten och är 

svårare att åtgärda, exempelvis i politiken eller hos konsult och entreprenad. Internbeställarna tar 

upp mindre problem som har med den egna verksamheten att göra och samarbetet mellan 

avdelningar och förvaltningar. Beställarna på de andra förvaltningarna tar upp mer om oklarheter i 

process och arbetet. I princip alla har nämnt att roller och samverkan är bland de viktigaste sakerna 

som måste fungera i projektgången. 

För externbeställarna på förvaltningarna utanför Tekniska förvaltningen är det bara ekonomi och 

budget det finns en formell process för. De andra delarna verkar det som projektägarföreträdarna 

mer eller mindre får utforma själva, vilket gör att det kan ta lång tid att sätta sig in i och få en bra 

fungerande process. Ingegerd Bucht som arbetat länge på Socialförvaltningen har till exempel mindre 

problem och uppfattar inte många oklarheter i jämförelse med Ann Kalla och Conny Bergvall som 

inte har och hade haft sina tjänster lika länge. Underlaget som tas fram till Fastigheter skiljer sig 

också från förvaltningarna, Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram både ett 

beställningsdokument och en projektplan medan Socialförvaltningen bara skickar en checklista.  

Att de andra förvaltningarna gör olika kanske beror på skillnaden i projekten, men det bör nog tas 

fram ett dokument till dem och Fastigheter som styr upp processen i början och som säger vad som 

ska med i beställning och var riktlinjer finns för att undvika att något viktigt missas eller att 

beställningen överarbetas. Om beställarna vet var de hittar allt skulle det också kunna undvika 

missförstånd om saker som gränsdragningslistorna som nämnts inte varit klara, men som egentligen 

varit fastställda. 

Att projekt inte räknas upp enligt index i budgeten kan få stora konsekvenser om ett projekt flyttats 

fram flera gånger och de allokerade medlen plötsligt inte längre räcker när projektet ska starta 

beroende på ändrad prisnivå och konjunktur. Även att det kan vara svårt att bedöma framtida 

prisnivå borde det finnas ett system för indexreglering för att undvika att projekt inte kan 

genomföras på grund av att budgeten inte längre stämmer. Genom att göra detta blir 

konsekvenserna av att skjuta upp ett projekt också tydligare. 

Projektslut var det flera som tog upp, Ann Kalla hade önskemål om att de externa beställarna skulle 

bli mer inkluderade i slutrapporteringen och slutmöte för att också få in deras bild i hur projektet 

gått, erfarenhetsutbyte och så projektöverlämningen blir bättre. Garanti och felanmälningar har 

många nämnt att det slarvas med eller att det inte fungerar ordentligt. Det borde även där se till att 
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systemet för felanmälning fungerar helt eller om det hanteras fel, att felanmälningarna kommer in 

på rätt sätt och genom rätt kanal för att förhindra lång väntetid. 

Något som kanske ska utredas närmare är det som Fastigheter nämner om att det på 

Fritidsförvaltningen finns fastigheter och projektledare vilket kan skapa otydlig gränsdragning. Det 

bör kanske ses över ifall förvaltningarna ska hållas mer renodlade när det redan finns en funktion 

som kan ta ansvaret för ett område. 

Som sagt är det viktigt att se till att kommunikationen och samarbetet mellan förvaltningarna 

förbättras i hand med projekts överlämningar både i det tidiga stadiet och för den slutliga 

överlämningen. Från teorin kan man ha med sig om beställaren tar tillräckligt många beslut mellan 

faserna och om mer strukturerat och utförligt förarbete och planering kan göras. 

6. Diskussion 
Det kan vara ganska svårt att på kort tid hinna och utan att vara en del av en organisation att sätta sig 

in i hur hela organisationen fungerar, processen där i och samtidigt ställa rätt frågor. Arbetet borde 

kanske därför hållts kvar vid den tidigare avgränsningen som var fokuserad på den tidiga delen i 

projekt för och därmed fått en mer detaljerad bild och mer konkreta förbättringsförslag. Dock kan en 

översiktlig översyn innebära andra fördelar som kan missas i en mer avgränsad studie. 

Ovan har inte all förbättringsåtgärder nämnts som jag sett kan göras. Eftersom det fanns lite 

småsaker här och där lades fokus på de större förbättringsområdena för själva processen som jag 

tror är viktigast att se över. 

De möten och diskussioner som jag haft med många av de inblandade hoppas jag också kan ha lett 

till tankeställare, medvetet eller omedvetet om förbättringsarbete som kan göras. 

Förbättringsarbetet verkar som nämnt ovan redan fungera bra, många saker som jag sett eller hört 

om arbetar de redan med att åtgärda eller har nyligen åtgärdats. 
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