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Förord 
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Jag vill också tacka min examinator Ulf Olsson och min opponent Madeleine Rörland 
samt nedanstående personer från Banverket Projektering för det stora engagemang de 
visat vid samtal och granskningar som genomförts, utan deras kunskap och erfarenhet 
hade arbetet inte gått att genomföra. 
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Luleå, mars 2007 
 
 
Patrik Haapasaari 



 

 
 ii 

Sammanfattning 
 
BV Projektering har tillsammans med ett konsultföretag tagit fram en processmodell för 
projektering av järnvägslösningar. När processmodellen, som bland annat består av 
delprocesser och mellanliggande beslutspunkter, etableras i BV Projekterings verksamhet 
erhåller de ett gemensamt och kommunicerbart arbetssätt för järnvägsprojekteringar över 
hela Sverige. 
 
Det huvudsakliga målet med examensarbetet var att ta fram och sammanställa den 
information som behövs i beslutspunkterna. Detta gjordes genom att identifiera de 
faktorer som uppdragsledare bör beakta vid beslutspunktslägena i 
uppdragsgenomföranden, varpå en lämplig beslutspunktsuppbyggnad utarbetades och 
presenterades. 
 
Beslutspunkterna ska ingå i arbetet med att projektera järnvägslösningar inom BV 
Projektering. Bearbetning av beslutspunkterna ska leda till beslut vilka främjar att 
framtagna produkter levereras enligt överenskommelser, till så bra ekonomi som möjligt 
samt att kundtillfredsställelsen hålls hög och jämn under hela uppdragsgenomförandena. 
 
I arbetet har litteratur samt information i BV Projekterings verksamhetssystem studerats, 
den information som var mest användbar framkom dock under genomförda intervjuer. I 
arbetets slutskede granskade utvalda personer det utarbetade resultatet för att säkerställa 
att det var bra och användbart. 
 
Allteftersom arbetet pågick förtydligades behovet kring beslutspunktslägena vilket 
resulterade i att några delar utöver beslutspunkterna också togs fram. Det utarbetade 
materialet som har överlämnats åt BV Projektering finns samlat i ett Excel dokument 
vilket underlättar den tänkta användningen. Dokumentet innehåller tre tillhörande 
kalkylblad där information av mer grundläggande karaktär fylls i, fem 
beslutspunktskalkylblad samt ett avslutskalkylblad där den totala bilden av uppdragets tid 
och ekonomi ska visas. Beslutspunkterna är enhetligt uppbyggda av en överdel, 
kvalitetschecklista, tidskalkyl, ekonomikalkyl och riskhantering samt ett 
bedömningsmoment och beslutsmoment. 
 
I denna rapport redovisas arbetets resultat på ett övergripande sätt där fokus ligger på att 
förstå helheten. Det utarbetade Excel dokumentet finns på en cd inuti det 
rapportexemplar som arkiveras på institutionen för Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
Bearbetning av beslutspunkternas delar ska påminna om tidigare gjorda planer och 
bedömningar, leda till ökad insikt i uppdragets nulägesstatus samt möjliggöra bättre och 
noggrannare prognostiseringar för återstående arbete. Med uppföljningar av detta slag 
kan uppdrag kontrolleras i större utsträckning under själva genomförandet. Detta medför i 
sin tur att exempelvis problem som påvisats kan åtgärdas i ett tidigt skede vilket 
förebygger ett bra uppdragsresultat. 
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Begreppsförklaringar 
 
Användare; person som använder de framtagna kalkylbladen. 
 

Beslutspunkt (BP); strategiskt viktigt läge i arbetsgenomföranden där beslut 
om att fortsätta arbetet kan få stora konsekvenser. 

 

BV Projektering; Banverket Projektering. 
 

Järnvägsprojektering; arbete med att ta fram efterfrågade och nödvändiga 
handlingar inför byggnationer av järnvägslösningar. 

 

Läsare; person som läser denna rapport. 
 

Projekt; avgränsat arbete vilket sker under bestämd tid med 
tydliga mål och fastställd budget. 

 

Projektdirektiv; dokument/handling där det kommande arbetets 
förutsättningar och ramar utreds. 

 

Processmodellen namn på den processmodell som tagits fram för  
”Projektera järnvägslösning”; järnvägsprojekteringar inom BV Projektering. 
 

Projektör; anställd som är underordnad uppdragsledaren och 
arbetar inom ett specifikt teknikområde. 

 

PROPS; PROjektet för ProjektStyrning, en generell och känd 
projekthanteringsmodell som utvecklats inom Ericsson. 

 

Tollgate; beslutspunkter benämns som tollgates i PROPS (se 
därför förklaringen till beslutspunkt ovan). 

 

Uppdragsledare (UL); ansvarig för uppdragens genomförande och överordnad 
projektörerna. 

 

ÄTA-arbete; ändrings-, tilläggs- och/eller avgående arbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta examensarbete är att BV Projektering, som en del i verksamhetens 
kontinuerliga förbättringsarbete, vill förbättra tidpassning och lönsamhet i deras uppdrag. 
De har också behov av ett strukturerat, tydligt och gemensamt arbetssätt för att exempelvis 
anställda snabbare ska kunna sättas in i projekteringar från olika geografiska områden (alla 
talar samma språk). 
 
För att lösa dessa behov anlitades ett konsultföretag som tillsammans med utvalda personer 
från BV Projektering tagit fram en processmodell för arbetsgången vid projektering av 
järnvägslösningar (se bilaga 1). Under 2007 ska modellen implementeras och etableras i 
verksamheten och då får BV Projektering ett kommunicerbart och gemensamt arbetssätt för 
järnvägsprojekteringar över hela Sverige. Detta ska sedan bland annat underlätta 
uppdragsstyrning, tydliggöra ansvarsfördelning, skapa ordning och reda samt leda till 
minskade risker för oförutsedda händelser. 
 
Under hösten 2006 kontaktades Tomas Isaksson-Savela på BV Projektering i Luleå 
angående förfrågan om att göra ett examensarbete med anknytning till deras 
verksamhetsområde. Eftersom vissa delar kring den nya processmodellen behövde utredas 
verkade detta intressant ur BV Projekterings synvinkel. Uppgiften i examensarbetet var till 
en början inte helt självklar men bestämdes slutligen att bestå i innehållsdefiniering och 
utformning av de beslutspunkter som ingår i processmodellen. 
 

1.1.1 BV Projektering 
Inom Banverket finns ett antal enheter, en av dessa är BV Projektering (se bilaga 2). Med 
cirka 450 medarbetare stationerade på sex kontor runt om i landet, har BV Projektering en 
rikstäckande organisation från norr till söder. Deras vision är att vara Sveriges ledande 
konsult inom järnvägssektorn på utredningar, projektering samt projekt- och byggledning. 
(BV Projekterings hemsida, 2007a) 
 
BV Projekterings verksamhet har sedan 2001 varit helt konkurrensutsatt och under 2005 låg 
nettoomsättningen på 450,3 miljoner kronor (BV Projekterings hemsida, 2007b). SWECO, 
Atkins och WSP är exempel på andra stora aktörer som konkurrerar om uppdrag med BV 
Projektering. 
 

1.1.2 Processmodellen ”Projektera järnvägslösning” 
Under 2006 och början på 2007 har en processmodell för järnvägsprojekteringar inom BV 
Projektering utarbetats, användning av denna ska bland annat leda till förbättrade 
uppdragsresultat och ökad lönsamhet. Vid framtagandet av processmodellen har hänsyn 
tagits till PROPS eftersom det är en bra och vedertagen projekthanteringsmodell som 
dessutom används av flera enheter inom Banverket. 
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Processmodellen som givits namnet ”Projektera järnvägslösning” är uppbyggd av olika 
delprocesser vilka skiljs åt av mellanliggande beslutspunkter. Delprocesserna innehåller i 
sin tur olika aktiviteter som var och en efterföljs av en punkt som visar det resultat 
aktiviteten ska generera (se bilaga 1). 
 
Aktiviteterna utgörs i det verkliga arbetet av olika behov som ska tillses för att tillsammans 
bygga upp den efterfrågade slutprodukten. Detta arbete utförs i första hand av 
teknikkunniga projektörer och en tillsatt uppdragsledare. 
 

1.1.3 Projektörens och uppdragsledarens arbete 
En järnvägsprojektering kan medföra att många olika tekniska områden måste 
genomarbetas, exempelvis el, signal, tele och geoteknik. Arbetet inom dessa teknikområden 
utförs av projektörer vilka ingår i olika uppdragsgrupper. I arbetet med att projektera 
järnvägslösningar är projektörerna underställd uppdragsledaren. 
 
Uppdragsledarens arbete går i stora drag ut på att aktivt följa upp och styra uppdrag så att 
uppdragsekonomin hålls inom planerade ramar samt slutresultaten uppnår ställda krav och 
kan levereras i överenskommen tid. Uppdragsledaren är spindeln i nätet som ansvarar för att 
uppdragen fungerar fullt ut och i det arbetet ska beslutspunkterna användas. 
 
I figur 1 visas hur uppdragsledare och uppdragsgrupper med projektörer förhåller sig till 
varandra samt andra resurser under uppdragsgenomföranden inom BV Projektering. 
 

 
Figur 1 Förhållanden mellan uppdragsresurser inom BV Projektering. 

Uppdragsledare 

Uppdragsgrupper 

Coacher 

Coachgrupper 

Kontorschef 

Affärsansvariga 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetets resultat är att det ska ingå i och förstärka processmodellen och därmed 
leda till förbättringar av järnvägsprojekteringar inom BV Projektering. När processmodellen 
tagits i bruk ska genomgång av beslutspunkterna, som har strategiskt viktiga placeringar i 
uppdragsgenomföranden, leda till beslutstagande baserat på medvetenhet och 
uppdragsinsikt. Beslutspunkterna ska alltså fungera som verktyg i uppdragsledarens arbete 
med uppdragsstyrning. 
 

1.3 Mål 
Det huvudsakliga målet med arbetet var att ta fram och sammanställa den information som 
behövs i beslutspunkterna. Detta gjordes genom att identifiera de faktorer som 
uppdragsledare behöver beakta vid beslutspunktslägena i uppdragsgenomföranden, varpå en 
lämplig beslutspunktsuppbyggnad utarbetades och presenterades. Arbetets resultat har även 
utformats så att det är användarvänligt samt överensstämmer med processmodellen och BV 
Projekterings verksamhet. 
 

1.4 Avgränsningar 
För att arbetets resultat skulle uppnå en hög användbarhet var det ytterst viktigt att det totala 
behovet vid beslutspunktslägena tillsågs. Val av många eller ogenomtänkta avgränsningar 
riskerade att påverka användbarheten negativt, därför togs resultatet fram genom målinriktat 
arbete med fokusering på ändamålet och inte på avgränsningar. De avgränsningar som dock 
var nödvändiga att göra presenteras nedan. 
 
Framtagandet av beslutspunkterna utgick först och främst från uppdragsgenomförandet som 
visas i processmodellen. Detta medför att resultatet anpassades till uppdrag som genomförs 
enligt processmodellen ”Projektera järnvägslösning” samt att bearbetning av 
beslutspunkterna i första hand tillser behov i uppdrag som är stora, krävande och med 
många ingående teknikslag. 
 
Undersökning av uppdragsledarens arbete genom intervjuer, avgränsades till samtal med tre 
uppdragsledare från kontoret i Luleå. Intervjuerna genomfördes också med stort fokus på att 
identifiera den information som behövdes för att tillse behovet kring beslutpunktslägena. 
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2 Problembeskrivning 
I detta kapitel beskrivs de svårigheter som, på ett betydande sätt, påverkat arbetet med att ta 
fram beslutspunkterna. Tanken med detta är att skapa förståelse för den problematik som 
funnits och därigenom kunna hjälpa andra personer som genomför eller ska genomföra 
liknande arbeten. Problemen som beskrivs nedan ligger till grund för de metoder som 
använts och presenteras i nästkommande kapitel. 
 

2.1 Flera behov 
Samtidigt som examensarbetet startades utfördes också andra utredningar för att tillse olika 
behov kring processmodellen. Detta medförde en del frågeställningar och oklarheter, 
exempelvis beträffande arbetets inriktning, där den första tanken var att det skulle bestå i att 
utreda en avgränsad del i en av delprocesserna. 
 

2.2 Liten kännedom om beslutspunkter 
Efter att arbetets slutliga inriktning bestämts började beslutspunkterna att utarbetas. 
Eftersom det inte fanns så mycket kännedom om beslutspunkter och vad de brukar innehålla 
blev arbetets riktlinjer få. Detta gjorde dock arbetet intressant och spännande men samtidigt 
otydligt och det var problematiskt att hitta relevant information om beslutspunkter, dess 
innehåll och hur de kan byggas upp. På grund av detta var det inledningsvis svårt att bilda 
en uppfattning om det slutliga resultatet och därigenom hur arbetet skulle ske. Det kan 
exempelvis nämnas att de första versionerna av beslutspunkterna utgjordes av enbart text i 
ett Word dokument innan de slutligen byggdes upp i Excel kalkylblad. 
 

2.3 Okänd processmodell 
Beslutpunkterna skulle utformas med processmodellen som utgångspunkt, men eftersom 
modellen inte var använd eller presenterad inom BV Projekterings organisation uppkom en 
del svårigheter när behövlig information skulle inhämtas. Till exempel visades det att 
information som samlades in i stor grad gav kunskap om hur arbetet tidigare skett och vilka 
problem som då uppkommit. Ett arbetssätt som följer processmodellen förebygger dock 
många av dessa problem vilket gjorde att erhållen information till viss del inte kunde 
användas för framtagandet av resultatet. 
 

2.4 Komplexa frågeställningar 
I takt med att behovet kring beslutspunkterna klargjordes blev frågeställningarna alltmer 
komplexa. Oklarheter som antogs vara relativt enkla att reda ut övergick ofta till långa 
diskussioner och bedömningstaganden. På grund av detta samt att arbetet berörde många 
delar som var nya och okända blev intervjuerna komplicerade att genomföra. 
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2.5 Lokal kunskapsinsamling 
Ett annat problem var att mycket information hämtades in lokalt. Detta riskerade att påverka 
resultatets användbarhet negativt eftersom de efterfrågade beslutspunkterna skulle ingå i 
arbeten som sker över hela landet. 
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3 Metod 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Det finns två inriktningar för insamling och bearbetning av information, nämligen 
kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa bygger på att information av hård typ 
(mätbar) samlas in för att möjliggöra analyser av statisk karaktär. Kvalitativa metoder 
bygger istället på information av mjuk typ som ofta utgörs av bedömningar eller tolkningar 
vilka framkommer genom exempelvis intervjuer. De kvalitativa metoderna leder till 
analyser av hypotesgenererande karaktär. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991) 
 
Den information som ligger till grund för arbetets resultat har mestadels samlats in genom 
kvalitativa metoder eftersom informationen till största del framkom genom diskussioner, 
analyser och bedömningar. 
 

3.2 Induktiv och deduktiv metod 
Utredningar av olika slag kan ske på många sätt, bland annat genom deduktivt förfarande 
(bevisandets väg) och induktivt förfarande (upptäckandets väg). Den deduktiva metoden är 
hypotesprövande och bygger på att studera befintliga hypoteser och teorier för att sedan dra 
slutsatser. Den induktiva metoden är däremot hypotesgenererande eftersom den byggs upp 
av observationer som analyseras och sammanställs till slutsatser. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1991) 
 
Arbetet har i huvudsak genomförts med ett induktivt förfarande eftersom största delen av de 
gjorda bedömningarna och slutsatserna började med studier och utredningar av behov kring 
beslutspunktslägena. 
 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Ett högt mått av validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
avses att mätas medan reliabiliteten istället är ett mått på tillförlitligheten. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1991) 
 
En hög grad av både validitet och reliabilitet var viktig för att den inhämtade informationen 
skulle leda till ett användbart resultat som överensstämde med processmodellen och BV 
Projekterings verksamhet. För att säkerställa en hög validitet har den resultatuppbyggande 
informationen insamlats genom intervjuer vilka började med förtydliganden beträffande 
bakgrund och syfte med frågeställningarna. För att uppnå en hög grad av reliabilitet har det 
framtagna resultatet granskats av personer från olika delar av Sverige som var insatta i både 
processmodellen samt det arbetsgenomförande som sker idag. 
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3.4 Arbetets genomförande 
I detta avsnitt beskrivs arbetsgenomförandet på ett övergripande sätt. Delarna som förklaras 
nedan är de stora och viktiga arbetsmomenten vilka tillsammans lett fram till resultatet och 
denna rapport. 
 

3.4.1 Utreda och klargöra arbetets förutsättningar 
Det första momentet i examensarbetet var att utarbeta ett projektdirektiv. Syftet med detta 
var att utreda förutsättningarna och skapa en grund för det kommande arbetet där 
exempelvis följande områden klargjordes; bakgrund, uppgift, avgränsningar och risker. 
Sedan diskuterades och valdes ett lämpligt tillvägagångssätt vartefter en tidplan för arbetet 
togs fram. 
 
För att bemöta de risker som identifierades i projektdirektivet planerades ett antal möten där 
arbetsgenomförandet och resultat kontrollerades av exempelvis handledare och examinator. 
 

3.4.2 Inledande informationsinsamling 
Med projektdirektivet som underlag kunde arbetet riktas mot den klargjorda och bestämda 
uppgiften. Inledningsvis skedde inhämtning av information genom att studera olika 
dokument i BV Projekterings verksamhetssystem ”Knuten”. Med denna förkunskap 
intervjuades sedan uppdragsledare samtidigt som PROPS studerades. Informationen i 
PROPS var dock mestadels av en alltför allmän karaktär för att kunna användas. På grund 
av detta samt de tidigare beskrivna svårigheterna med att hitta användbar information 
inriktades denna insamling mer och mer mot intervjuer internt inom organisationen. Denna 
sistnämnda metod för informationsinsamling benämns som indirekt eftersom 
undersökningen utgår från andras kunskaper och iakttagelser istället för egna observationer 
(Ekholm & Fransson, 1994). 
 

3.4.3 Presentation av processmodellen vid intervjuer 
För att erhålla information som var mer användbar i arbetet presenterades och förklarades 
processmodellen för personerna som intervjuades. Detta ökade förståelsen för 
frågeställningarna och dess syfte vilket gav ett bättre utgångsläge för intervjuerna. Därefter 
erhölls en tydligare bild av det resultat som behövdes för att tillse behoven kring 
beslutspunktslägena. I detta skede tydliggjordes också att resultatets användbarhet till stor 
del skulle komma att bero av dess utformning och struktur. 



 

 
 8 

3.4.4 Presentation av beslutspunkterna vid intervjuer 
Samtidigt som intervjuerna genomfördes utarbetades också beslutspunkterna som, i detta 
skede, började ta form i Excel kalkylblad. Nivån och kvalitén på informationsinhämtningen 
behövde dock höjas ytterliggare. För att åstadkomma detta visades och förklarades det 
framtagna resultatet vid kommande intervjuer, dessa samtal inriktades dessutom mot endast 
en uppdragsledare. Genom detta erhölls mer relevant och användbar information samtidigt 
som intervjuerna genomfördes med minskad risk för att hamna på onödiga sidospår, vilket 
var ett stort problem i början. 
 

3.4.5 Säkerställa resultatets användbarhet inför överlämning 
För att säkerställa en hög användbarhet granskades resultatets innehåll och utformning av 
personer som var insatt i både processmodellen samt de arbetsgenomföranden som sker idag 
Granskningarna genomfördes dels tillsammans med personer från kontoret i Luleå men 
även med anställda som arbetade på andra orter i Sverige. I och med detta minskades också 
eventuella risker med den lokala informationsinhämtningen som skett i arbetet. De brister 
som identifierades under granskningarna åtgärdades sedan varpå framtaget resultat kunde 
presenteras och överlämnas till BV Projektering. 
 

3.4.6 Rapportsammanställning och redovisning av examensarbetet 
Det slutliga momentet i examensarbetet utgjordes av rapportskrivning och förberedelser 
inför redovisningen av examensarbetet. I rapportens resultatdel visas och förklaras de 
viktiga delarna i Excel kalkylbladen på ett övergripande sätt, detta upplägg valdes för att ge 
läsaren en helhetsförståelse kring beslutspunkterna och den planerade användningen. 
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4 Teori 

4.1 Hur ett projekt kontrolleras 
Att projektgenomföranden försenas och överskrider budgeterade kostnader är inte ovanligt. 
Dessutom förekommer det alltför ofta att den framtagna produkten eller resultatet inte 
motsvarar det kunden efterfrågat. I detta avsnitt följer en sammanfattad beskrivning över 
hur dessa problem kan undvikas och lösas genom ett arbetssätt uppbyggt av projektinsikt. 
Informationen nedan härstammar från kapitlet Progress and Performance Measurement and 
Evaluation i boken Projekt Management skriven av Gray och Larson (2003). 
 
En viktig del i projektledarens arbete är att successivt följa upp och utvärdera det arbete 
som utförs, med denna kunskap kan sedan nödvändiga åtgärder planeras för att på sikt 
säkerställa ett bra slutresultat. För att möjliggöra detta arbete i större och mer komplicerade 
projekt behövs ett informationssystem där projektets framsteg och nulägesstatus jämförs 
med tidigare gjorda planer. Med informationen i ett sådant system ska användaren kunna 
besvara frågor i likhet med dessa: 
 

•  Hur ligger projektet till vad gäller tid och kostnad? 
•  Vad kostar det att genomföra hela projektet? 
•  När kommer projektet att vara klart? 
•  Finns det möjliga problem som behöver utredas i detta läge? 
•  Vad har orsakat eventuella kostnadsfördyrningar eller förseningar? 
•  Vad har erhållits för de pengar som lagts ut i projektet? 
•  Om oväntat höga kostnader identifieras halvvägs i projektegenomförandet kan då 

den totala fördyrningen för hela projektet förutspås? 
•  Kan möjliga problem identifieras innan det är för sent att åtgärda dem? 

 
När informationssystemet används erhålls tidiga indikationer och förvarningar vilket 
medför att fler problem kan förebyggas eller åtgärdas innan de fått alltför stora och 
betydande proportioner. För att dra nytta av den projektinsikt som skapas genom 
frågeställningarna, krävs ett projektgenomförande som övergripligt kan beskrivas enligt 
följande. 
 
Först planeras hela projektet, exempelvis vilka tids- och kostnadsramar som gäller. Under 
arbetets genomförande kan sedan projektets framsteg och status mätas vid olika 
förbestämda tidpunkter vilket möjliggör jämförelser med tidigare planer. Med denna 
kunskap kan sedan nödvändiga åtgärder vidtas, exempelvis hantera omständigheter som 
bedöms påverka projektet antingen negativt eller positivt, för att säkerställa ett så bra 
slutresultat som möjligt. 
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4.2 PROPS och tollgates 
I grund och botten är PROPS en generell projekthanteringsmodell med syftet att stödja 
affärsmässig, effektiv och framgångsrik projekthantering i en multiprojektorganisation. Det 
är viktigt att modellen används för vad den är och inte som exempelvis en samling 
instruktioner i ett regelverk. Rätt använd, ska PROPS fungera som bland annat stöd och 
inspirationskälla för både individen och organisationen. Modellen, som ursprungligen 
utvecklades inom det svenska telekomföretaget Ericsson, har varit i bruk sedan 1988. 
(Ericsson Business Consulting AB, 2000a) 
 
I PROPS beskrivs en projektstyrningsmodell, ryggraden i denna består av sex tollgates. 
Dessa tollgates benämns som överordnade beslutspunkter där formella beslut, som påverkar 
ett projekts genomförande och fortsatta inriktning, ska tas. (Ericsson Business Consulting 
AB, 2000a) 
 
När ett projektgenomförande framkommit till någon av dessa tollgates ska projektet 
bedömas utifrån aspekterna affärsmässig situation, projektets status, resursanvändning samt 
tillit och engagemang. Med den erhållna projektinsikten ska sedan ett av följande beslut 
fattas vid varje sådan tollgate. 
 

•  Projektet ska fortsätta enligt befintliga planer. 
•  Projektets omfattning eller förutsättningar ska förändras. 
•  Projektet ska läggas ned. 

 
(Ericsson Business Consulting AB, 2000b) 
 

 
Figur 2 Tollgateförfarande. 
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5 Resultat 
Det egentliga resultatet som utarbetats finns samlat i ett Excel dokument, bestående av tre 
tillhörande kalkylblad, fem beslutspunktskalkylblad samt ett avslutskalkylblad, denna 
ordning speglar också hur kalkylbladen ska användas under arbetsgenomföranden. 
 
I detta kapitel redovisas det framtagna resultatet på ett övergripande sätt genom förklarande 
text samt figurer där de viktiga delarna i kalkylbladen visas. I några av dessa har delar av 
innehållet anpassats eller klippts bort eftersom figurerna annars blev för stora. Genom att 
studera figurerna, och samtidigt tänka på hur de hänger ihop i kalkylbladen, kan en verklig 
bild av resultatet och den tänkta användningen erhållas. Tanken med rapportens 
uppbyggnad är att skapa en helhetsförståelse kring det framtagna materialet, låt också detta 
vara utgångspunkten när innehållet studeras. 
 
Avsikten med kalkylbladen är att de ska ingå i arbetsgenomföranden inom BV Projektering 
och leda till beslut vilka främjar att rätt produkt levereras i rätt tid, till så bra ekonomi som 
möjligt samt att kundtillfredsställelsen hålls hög och jämn genom hela uppdraget. 
 
Utformningen i ett Excel dokument var nödvändig för att öka resultatets användbarhet. 
Detta val medförde att exempelvis ett stort antal formler som länkas till andra celler och 
kalkylblad samt förklarande kommentarer kunde läggas in. Många av dessa viktiga detaljer 
synliggörs dock inte i figurerna i denna rapport. Riktigheten i den information som visas i 
figurerna har verifierats genom samtal och granskningar med utvalda personer som upptas 
under personlig kommunikation i referenslistan. I bilaga 3 visas delar av en mall för 
progressrapporter, denna är hämtad från BV Projekterings verksamhetssystem. Riktlinjer 
och anvisningar som presenteras i denna mall har till stor del liknande syfte som många 
delar i de framtagna beslutspunktskalkylerna. I bilaga 4 kan två sammanställda intervjuer 
beskådas. All information som framkom under de intervjuer som genomförts återges dock 
inte fullt ut i detta kapitel dels för att figurer fått anpassas men även för att rapporten 
inriktats på att skapa helhets- istället för detaljförståelse. 
 
I kalkylbladen redovisas bland annat bedömningar i anbudskalkyl, nya prognostiseringar 
samt verkligt utfall. Bedömningar i anbudskalkyl ska skrivas in under anbudsarbetet eller 
senast vid uppdragsstart. De nya prognostiseringarna görs och fylls i när 
uppdragsgenomförandet framkommit till någon av de olika beslutspunkterna. Verkligt utfall 
fylls i löpande under uppdraget eller senast vid tillhörande eller efterkommande 
beslutspunkt. Nyprognostiserade värden i kalkylerna ska jämföras med tidigare gjorda 
bedömningar och på så sätt stödja en aktiv uppdragsstyrning. I några figurer visas hur delar 
av kalkylbladen kan se ut efter att de använts, detta för att ge läsaren konkreta exempel som 
ökar dennes förståelse för den tänkta användningen. 
 
För att användaren snabbt ska kunna säkerställa eller kolla upp innehåll i olika dokument, 
kalkyler tidplaner med mera, som tillhör ett uppdrag, har länkar samt plats för länkar lagts 
in på lämpliga ställen i kalkylbladen. När de framtagna kalkylbladen används gäller 
följande; gula fält fylls i manuellt medan värden i gröngula fält genereras automatiskt från 
de tillhörande kalkylbladen eller en tidigare genomgången beslutspunkt. 
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5.1 Tillhörande kalkylblad 
I detta avsnitt beskrivs och presenteras de tre tillhörande kalkylbladen som består av ett 
kalkylblad för övriga omkostnader, ett resurskalkylblad samt ett kalkylblad för ÄTA-
arbeten och merförsäljning. Dessa kalkylblad presenteras i ovanstående ordning och har till 
uppgift att bygga upp delar av informationen som behövs i beslutspunktskalkylbladen samt 
avslutskalkylbladet. Utvalda celler är länkade till beslutspunkterna och avslutskalkylbladet 
där sammanställda och jämförbara värden automatiskt presenteras. 
 

5.1.1 Kalkylblad för övriga omkostnader 
I detta kalkylblad redovisas alla kostnader och intäkter som uppkommit eller bedöms 
uppkomma på grund av uppdragets övriga omkostnader, dock med undantag för de som 
uppkommit eller bedöms uppkomma på grund av ÄTA-arbeten och merförsäljning (dessa 
redovisas i ett eget separat kalkylblad, se kapitel 5.1.3). 
 

Kalkyl för övriga omkostnader 
(samtliga faser) 

Intäkter & kostnader anges i 
kronor. Omkostnader 

orsakade av ÄTA-arbeten & 
merförsäljning redovisas 

INTE HÄR 

  Interna kostnader   Externa priser (intäkter) 

  

Kostnad 
i anbuds-
kalkyl 

Kostnads-
prognos 
vid BP 1 

Kostnads-
prognos 
vid BP 2 

Verklig 
kostnad   

Pris i 
anbuds-
kalkyl 

Pris-
prognos 
vid BP 1 

Pris-
prognos 
vid BP 2 

Verkligt 
pris 

Kopiering 2000 2200 3500  3500    3000 3000 4500 4500 

Resor 5000 4000 4000  4100     7000 7000 7000 7000 

                   

                    

                    

Övrigt                   
Kostnad/
intäkt 7000 6200 7500 7600   10000 10000 11500 11500 

Figur 3 Övriga omkostnader. 
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5.1.2 Resurskalkylblad 
I detta kalkylblad ska resursanvändningen i uppdraget redovisas, med undantag för den som 
uppkommit eller bedöms uppkomma på grund av ÄTA-arbeten och merförsäljning (denna 
resursanvändning redovisas separat i ett eget kalkylblad, se kapitel 5.1.3). 
 
Syftet med resurskalkylen är att den ska generera sammanställda värden som är viktiga att 
beakta och jämföra under uppdraget. Ett exempel är ”kostnad (samtliga resurser)” i figur 4, 
detta värde är länkat till exempelvis beslutspunkt ett där det bland annat bygger upp 
uppdragets totala kostnad. Tillsammans ska dessa värden underlätta uppföljning under 
uppdragsgenomföranden eftersom de förenklar jämförelser mellan exempelvis bedömningar 
i anbud och verkligt utfall. 
 
I resurskalkylen ska använda resurser, timpriser, timkostnader och den arbetstid som 
verkligen tillhör eller bedöms tillhöra uppdraget tas upp. Det är alltså viktigt att dessa 
värden utgår från verklig eller prognostisering av verklig resursanvändning som inte är 
justerad efter det belopp kunden kommer att betala. I figur 4 visas hur den i anbudet 
bedömda samt verkliga resursanvändningen kan redovisas. Resurskalkylen fortsätter med 
liknande avsnitt för de efterföljande delarna i processmodellen där plats för nya 
prognostiseringar också finns, av utrymmesskäl visas dock endast denna första del i figur 4. 
 

Anbudskalkyl           

Namn på teknikområde, resurs, 
uppgift eller aktivitet 

Sten 
Roos, UL 

Kvalitets- 
säkra Mark     

Timpris/resurs (externt) 700 620 650     
Arbetstid 15 4 4     

Timkostnad/resurs (internt) 610 530 550     
Kostnad/resurs 9150 2120 2200 0 0 

Arbetstid (samtliga resurser) 23         

Kostnad (samtliga resurser) 13470         

Möjlig intäkt (samtliga resurser) 15580         
              
Verkligt utfall            
Namn på resurs, uppgift, 
aktivitet eller teknikområde 

Sten 
Roos, UL 

Jenny Östling, 
kvalité 

Göran 
Knopp, mark     

Timpris/resurs (externt) 700 620 650     
Arbetstid 17 4 4     

Timkostnad/resurs (internt) 610 530 550     
Kostnad/resurs 10370 2120 2200 0 0 

Arbetstid (samtliga resurser) 25         

Kostnad (samtliga resurser) 14690         
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Möjlig intäkt (samtliga resurser) 16980         

Figur 4 Del av resurskalkylblad. 
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5.1.3 Kalkylblad för ÄTA-arbeten & merförsäljning 
I detta kalkylblad redovisas alla kostnader och intäkter som uppkommit eller bedöms 
uppkomma på grund av ÄTA-arbeten och merförsäljning. Dessa kostnader och intäkter 
består egentligen av extra resursanvändning och extra övriga omkostnader vilka redovisas i 
ett eget kalkylblad för att möjliggöra en bättre kontroll av uppdragsekonomin. 
 
I figur 5 visas hur den i anbudet bedömda samt den vid beslutspunkt ett prognostiserade 
resursanvändningen för ÄTA-arbeten och merförsäljning kan redovisas. I figur 6 
presenteras hur övriga omkostnader som uppkommit eller bedöms uppkomma på grund av 
ÄTA-arbeten och merförsäljning kan redovisas. 
 

Anbudskalkyl         
Namn på ÄTA-arbete eller 
merförsäljning Mark Kabel     
Timpris/resurs (externt) 650 630     
Arbetstid 12 6     
Timkostnad/resurs (internt) 550 540     
Kostnad/resurs 6600 3240 0 0 
Arbetstid (samtliga resurser) 18       
Kostnad (samtliga resurser) 9840       
Möjlig intäkt (samtliga resurser) 11580       
            
Prognos vid BP 1        
Namn på ÄTA-arbete eller 
merförsäljning Mark Kabel     
Timpris/resurs (externt) 650 630     
Arbetstid 14 6     
Timkostnad/resurs (internt) 550 540     
Kostnad/resurs 7700 3240 0 0 
Arbetstid (samtliga resurser) 20       
Kostnad (samtliga resurser) 10940       Ä

T
A

-a
rb

et
en

 &
 m

er
fö

rs
äl

jn
in

g 

Möjlig intäkt (samtliga resurser) 12880       

Figur 5 Resursanvändning i ÄTA-arbeten och merförsäljning. 

 

Extra övriga omkostnader pga. ÄTA-arbeten & 
merförsäljning 

Intäkter & kostnader 
anges i kronor 

Interna kostnader   Externa priser (intäkter) 
   Kostnad i 

 anbuds- 
 kalkyl 

 Kostnads- 
 prognos 
 vid BP 1 

 Kostnads- 
 prognos 
 vid BP 2 

 Verklig 
 Kostnad   

 Pris i 
 anbuds- 
 kalkyl 

 Pris- 
 prognos 
 vid BP 1 

 Pris- 
 prognos 
 vid BP 2 

 Verkligt 
 pris 

 Kopiering         2000          1800           1800        1800          4000        3000         3000       3000 

 Övrigt         6000          4000           4000        4500          9000        5500         5500      5500 
                    
 Kostnad/ 
 intäkt         8000          5800           5800        6300        13000       8500         8500       8500 

Figur 6 Övriga omkostnader i ÄTA-arbeten och merförsäljning. 
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5.2 Beslutspunktskalkylblad 
Varje beslutspunktsbearbetning ska leda till ökad kännedom om uppdragets nulägesstatus 
för att på så sätt underlätta och förbättra uppdragsstyrning mot ställda mål. Innan en 
beslutspunktsbearbetning avslutas ska användaren avgöra om existerande och framtagna 
handlingar utgör ett tillräckligt bra underlag för att nästa delprocess i 
uppdragsgenomförandet ska kunna påbörjas. 
 
Antalet beslutspunkter som utarbetats är fem, vilket motsvarar behovet i processmodellen. 
Beslutspunkterna har byggts upp enhetligt för att underlätta användningen och de består alla 
av en överdel, kvalitetschecklista, tidskalkyl, ekonomikalkyl och riskhantering samt ett 
bedömningsmoment och beslutsmoment. 
 
Nedan presenteras de delar/moment som utgör den första beslutspunkten. Delarna i de andra 
beslutspunkterna har samma uppbyggnad men i vissa fall annorlunda innehåll. I rapporten 
visas dock bara delarna i beslutspunkt ett eftersom de bedöms ge läsaren den avsedda 
helhetsförståelsen kring resultatet. 
 

5.2.1 Överdel 
Detta är den första delen av beslutspunkten som användaren ser. Överdelen har utformats 
för att vara enkel, lättöverskådlig och ge den introducerande informationen som behövs 
överst i beslutspunkterna. 
 

Beslutspunkt 1 Länk till metodikbeskrivning 

Komplett underlag 
Kalendertid anges i 
dagar, all annan tid i 

timmar   

Uppföljning~prognostisering~styrning  Kostnader & intäkter 
anges kronor   

 Syfte med BP 1: Säkerställa att uppdragsgenomförandet 
 planerats så väl att kundens krav uppfylls och BV Projekterings 
 risker & kostnader minimeras till en sådan nivå att nästa 
 delprocess, Geografisk objektsplacering kan påbörjas. 

      

Figur 7 Överdel. 
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5.2.2 Kvalitetschecklista 
När ett uppdragsgenomförande har framskridit till någon av beslutspunkterna kan 
kvalitetschecklistan kontrolleras direkt, denna påminner om olika delar/moment som är 
viktiga att beakta i uppdrag. Användaren kan sedan utöka checklistan med andra viktiga 
delar som det aktuella uppdraget kan innebära men som inte finns med i listan. Delar som 
behöver beaktas ytterliggare, på grund av riskbefarande, ska antecknas i riskhanteringen (se 
kapitel 5.2.5). Vid genomgång av kvalitetschecklistan ska delar/moment bockas av i 
gulmarkerat fält enligt följande: 
 
(J), om delen/momentet är ok eller utförd till en sådan nivå att uppdragsgenomförandet kan 
fortsätta. 
 

(N), om delen/momentet inte är ok eller utförd till en sådan nivå att uppdragsgenomförandet 
kan fortsätta (för stora risker). 
 

(I), om delen/momentet är irrelevant (inte behöver beaktas) för det aktuella uppdraget. 
 
Om osäkerhet råder kring en del eller ett moment lämnas gulmarkerat fält tomt tills 
tillräcklig information samlats in för en bedömning. 
 

 Kvalitetschecklista  Ev. länk 

J 

Upprättat uppdragskontrakt eller orderbekräftelse (beroende på 
förutsättning/överenskommelse) & fått klartecken från andra beslutstagare   

J Genomfört projektplanering &, om så krävs upprättat projektplan   

 Miljösäkrat uppdraget (använt hjälpmedel/checklista)   

 Arbetsmiljösäkrat uppdraget (använt hjälpmedel/checklista)   

N 
Identifierat, tänkt igenom & hanterat eventuella problematiska delar i uppdraget 
(ex. oklara förutsättningar), problematiska delar som bör beaktas ytterliggare 
antecknas i riskhanteringen längre ner i detta dokument så de inte glöms bort   

J Utrett om ytterliggare underlag för att säkerställa fortsatt arbete behövs (ex. från 
beställare, projektörer & externa konsulter) 

  

J 
Lyft fram och beaktat allt som kan leda till ÄTA-arbeten för att främja 
merförsäljning   

J 
Har alla definierade behov av ändringar/tillägg hanterats enligt säljprocessen, 
Hantera ändringar & tillägg inom kontrakt? Säljprocess 

J 
Har alla identifierade behov av ändringar hanterats enligt respektive 
flödesschema för ändringar? 

Ändringsprocess 

N Har nödvändig & förväntad kommunikation skett (internt/externt)?   

J Har en hög kundtillfredsställelse beaktats?   

J Har dokumentation skett enligt gällande bestämmelser/överenskommelser?   

 Övrigt:   

Figur 8 Kvalitetschecklista. 
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5.2.3 Tidskalkyl 
Innan tidskalkylen bearbetas måste användaren säkerställa att den tidigare beskrivna 
resurskalkylen är rätt ifylld med avseende på nuläget i uppdraget, detta eftersom arbetstiden 
i tidskalkylen automatiskt genereras från resurskalkylen där den ursprungligen matats in. 
 
Kalendertid anges i dagar och fylls i vid de olika beslutspunktslägena. Om förändringar 
skett ska viktiga delar i uppdraget som kan påverkas tänkas igenom, exempelvis. 
tidsbestämda leveranser till kund. 
 
Antalet dagar i förbrukad, återstående, och/eller total kalendertid kan tyckas misstämma 
vilket orsakas av att delar i uppdragsgenomföranden (mellan beslutspunkt 2 och 4) kan ske 
parallellt. Detta medför att kalendertiden för uppdragens delprocesser inte alltid kan 
summeras ihop rakt av för att erhålla en korrekt summerad kalendertid. Formlerna i 
tidskalkylen genererar dock korrekt summerade kalendertider eftersom de tar hänsyn till 
detta fenomen. 
 

Kalkylerade i anbud, nyprognostiserade & 
verkliga tider 

Anbuds-
kalkyl 

Prognos 
vid BP 1 

Verkligt 
utfall 

Kalendertid från att "Starta uppdrag" påbörjades fram 
till att BP 1 passerats 5   6 
              
Kalendertid från att BP 1 passerats fram till passering 
av BP 2 10 12   
Kalendertid från att BP 2 passerats fram till passering 
av BP 3 (Systemhandling) 8 8   
Kalendertid från att BP 2 passerats fram till passering 
av BP 3 (Bygghandling) 15 13   
Kalendertid från att BP 3 (Systemhandling) passerats 
fram till passering av BP 4 12 12   
Kalendertid från att BP 3 (Bygghandling) passerats 
fram till passering av BP 4 5 7   
Kalendertid från att BP 4 passerats fram till att hela 
uppdraget avslutas 4 4   
              
Förbrukad kalendertid från att "Starta uppdrag" 
påbörjades fram till passering av BP 1 5   6 

Återstående kalendertid efter att BP 1 passerats 34 36   

Total kalendertid för hela uppdraget 39 42   
              
Förbrukad arbetstid (samtliga resurser) från att "Starta 
uppdrag" påbörjades fram till passering av BP 1 23   25 
Återstående arbetstid (samtliga resurser) efter att BP 1 
passerats 155 162   

T
id

sk
al

ky
l 

Total arbetstid (samtliga resurser) för hela uppdraget 178 187   

Figur 9 Tidskalkyl. 
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5.2.4 Ekonomikalkyl 
Innan ekonomikalkylen bearbetas måste de tillhörande kalkylbladen vara rätt ifyllda med 
tanke på uppdragets nuläge, detta eftersom presenterade värden i ekonomikalkylen generas 
därifrån. Kom ihåg att kostnader och intäkter orsakade av ÄTA-arbeten och merförsäljning 
redovisas separat, dessa ingår därför inte i de kostnader och intäkter vilka presenteras som 
resursanvändning eller övriga omkostnader i figur 10. 
 
Möjlig resursintäkt genereras av verkligt upparbetad och/eller prognostisering av 
återstående arbetstid multiplicerat med resurstimpriser i uppdraget. Detta är alltså den intäkt 
uppdragets resurser bör generera men inte nödvändigtvis det pris kunden kommer att betala. 
Den verkliga resursintäkten måste fyllas i manuellt och avser det belopp som kunden 
verkligen kommer att betala för resursanvändningen. Denna intäkt kan vara 
överenskommen med kund eller bedömd av uppdragsledaren och den bygger sedan upp 
totala intäkten för hela uppdraget. 
 
Täckningsgrad är ett procentuellt vinstmått som genereras genom att den troliga 
totalintäkten från hela uppdraget divideras med totalkostnaden. Säljmål är ett procentuellt 
mått på hur uppdragsresurserna lyckats hitta och förverkliga ÄTA-arbeten och 
merförsäljningar i uppdraget. Säljmålet genereras genom att trolig totalintäkt vid respektive 
nuläge jämförs med kalkylerad trolig totalintäkt i anbud (exklusive intäkt från ÄTA-arbeten 
och merförsäljning). Det säljmål som angavs i anbudet bör vara uppnått när uppdraget 
avslutas. 
 

Kalkylerade i anbud, nyprognostiserade & 
verkliga 

Anbuds-
kalkyl 

Prognos 
vid BP 1 

Verkligt 
utfall 

Förbrukad resurskostnad i uppdraget vid passering av BP 1 13470   14690 

Återstående resurskostnad efter att BP 1 passerats 85250 89100   
Total resurskostnad för hela uppdraget 98720 103 790   
Möjlig resursintäkt för hela uppdraget 116 330 122 280   
Verklig (extern) resursintäkt för hela uppdraget (Manuellt 
justerad resursintäkt) 115 000 120 000   
Kostnad (internt) för övriga omkostnader (för hela 
uppdraget) 7000 6200   
Intäkt (externa priser) för övriga omkostnader (för hela 
uppdraget) 10000 10000   
Kostnad (internt) för ÄTA-arbeten & merförsäljning (för hela 
uppdraget) 17840 16740   
Intäkt (externt) för ÄTA-arbeten & merförsäljning (för hela 
uppdraget) 24580 21380   
Totalkostnad (internt) för hela uppdraget 123 560 126 730   
Trolig totalintäkt (externt) för hela uppdraget (den 
prognostiserade totalintäkten uppdraget kommer att 
generera i verklighet, inklusive ÄTA & merförsäljning) 149 580 151 380   
Täckningsgrad (vinstprocent) 21 % 19 %   

E
ko

n
o

m
ik
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l 

Säljmål (mått på extra försäljning i uppdraget) 20 % 21 %   

Figur 10 Ekonomikalkyl. 
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5.2.5 Riskhantering 
Alla risker som behöver beaktas/hanteras skrivs in under riskhändelse, nästa steg är att 
bedöma sannolikheten för att varje individuell risk inträffar samt den konsekvens eller 
påverkan ett inträffande medför. Sannolikhet och konsekvens bedöms efter en stigande 
skala från 1-6 där siffran 1 står för liten sannolikhet/konsekvens och siffran 6 för mycket 
stor sannolikhet/konsekvens. Värdet som sedan genereras under riskfaktor styr den ordning 
riskhändelserna bör prioriteras (riskfaktor med högst värde hanteras först). 
 
De riskhändelser som behöver åtgärdas ska hanteras, riskhändelser som inte verkar behöva 
åtgärdas markeras under åtgärdsförslag med bokstaven; i (ingen hantering behövs). Om ett 
riskinträffande bedöms få mycket stor konsekvens (siffran 6) ska denna prioriteras högt och 
åtgärdas oavsett värdet på riskfaktorn. 
 

Riskhantering 
Gör en förteckning över de risker som behöver beaktas ytterliggare (exempelvis tids-,  

kostnads-, miljö-, arbetsmiljö- & kvalitetsavvikelser eller andra problematiska delar i 
uppdraget om sådana förekommer) 

Nr 
Risk-
händelse 

Sannolikhet 
för 
inträffande 
Tal (S): 1-6 

Konsekvens 
vid 
inträffande 
Tal (K): 1-6 

Riskfaktor 
(summan 
av S*K) 

Åtgärdsförslag 
(minska risk & 
lindra 
konsekvens) 

Ansvarig 
& 
bestämt 
klardatum 

Uppföljning 
med 
kommentar 

Klart & rätt 
erfarenhets-
återfört 

1 
Fel i 
produkt  4  5 20 

Extra 
samgransk-
ningsmöte 

UL,  
29/3-
2007 

Handlingar 
granskade 
& ok  2/4-2007 

2 

Fördröjd
slut- 
leverans  4 4 16 

Extra resurs-
tillsättning 

UL, 1/4-
2007 

Signal-
projektör 
tillsatt  2/4-2007 

3 

Klago-
mål från 
kund  3  2 6 

Åtgärd ses 
över i senare 
skede       

4 

Uteblivet 
möte 
internt   4  1 4  i       

                

Figur 11 Riskhantering. 
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5.2.6 Bedömningsmoment 
Detta moment har till uppgift att slutligen påminna om de viktigaste delarna/momenten i 
uppdraget (framgångsfaktorerna). Användaren ska i detta läge knyta ihop säcken med all 
uppdragsinsikt inför det kommande beslutsmomentet. 
 
Avbockning av delar/moment sker enligt samma procedur som gäller för 
kvalitetschecklistan (se kapitel 5.2.2). 
 

Bedömning 

 
Kommer vi att kunna leverera rätt resultat enligt ställda krav (har vi tillräcklig kontroll på 
kvalitetsaspekterna, har vi ett kvalitetssäkrat uppdragsgenomförande)? 

 Kommer vi att kunna leverera resultatet i överenskommen tid? 

 Kommer uppdragets intäkter & kostnader motsvara ställda krav & förväntningar? 

 
Är uppdraget accepterat och prioriterat av rätt personer och är de som tillhör uppdraget 
och kan påverka det engagerade och motiverade (tror de på uppdraget)? 

 
Om framräknad täckningsgrad eller säljmål understiger de kalkylerade i anbud, har då 
ytterliggare beslutstagare informerats? 

 
Är medvetenheten hos samtliga resurser om uppdraget tillräcklig för att passera BP 1 och 
påbörja nästa delprocess, Geografisk objektsplacering? 

Figur 12 Bedömningsmoment. 
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5.2.7 Beslutsmoment 
Här avgörs om beslutspunkten kan passeras eller inte. Det alternativ som väljs ska 
motiveras, och om beslutspunkten inte kan passeras ska fastställda åtgärdsbeslut antecknas 
för att möjliggöra en senare uppföljning. 
 
När ovanstående är gjort (oavsett om beslutspunkten kunde passeras eller inte) skriver 
användaren in namn och dagens datum i avsedda fält. 
 

Beslut 
  1) Kan uppdragsgenomförandet fortsätta enligt befintliga och gällande planer 

  
2) Finns omständigheter som måste hanteras/åtgärdas innan uppdraget kan 
fortsätta 

Motivering till valt alternativ: Ev. länk 
    
    
    
    
  

UL:s namn: Fastställda åtgärdsbeslut om BP 1 inte 
kunde passeras: Dagens datum: Ev. länk 
    
    
    
    

 
        

Figur 13 Beslutsmoment. 
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5.3 Avslutskalkylblad 
Genomgång av detta kalkylblad hör till det sista som görs i ett uppdrag, syftet är att visa den 
totala bilden av uppdraget vad gäller tid och ekonomi. På detta sätt kan bedömningar i 
anbud, prognostiseringar under uppdragsgenomförandet samt verkligt utfall följas upp och 
jämföras. Detta möjliggör en förbättrad erfarenhetsåterföring som, rätt använd, kan leda till 
högre lönsamhet i kommande uppdrag. 
 
Avslutskalkylbladet består av en överdel, tidskalkyl och ekonomikalkyl vilka används och 
utläses på samma sätt som de i beslutspunkterna (se kapitel 5.2). Eftersom strukturen i dessa 
delar har presenterats tidigare visas endast överdelen samt ekonomikalkylen nedan. 
 

      

Avslutskalkyl Länk till metodikbeskrivning 

Med alla verkliga värden 
Kalendertid anges i 
dagar, all annan tid i 

timmar 
  

 Kostnader & intäkter 
anges kronor   

Syfte med Avslutskalkylen: Visa & skapa 
medvetenhet om uppdragets verkliga resultat (slutliga 
tider, intäkter & kostnader).       

Figur 14 Överdel. 

 
Kalkylerade i anbud, nyprognostiserade & 
verkliga 

Anbuds-
kalkyl 

Prognos 
vid BP 1 

Verkligt 
utfall 

Förbrukad resurskostnad vid nuläge, ”Avsluta uppdrag” 98720 103 790 104 260 

Återstående resurskostnad för hela resterande uppdraget 0 0 0  
Total resurskostnad för hela uppdraget (intern) 98720 103 790 104 260 
Möjlig resursintäkt för hela uppdraget 116 330 122 280 122 820 
Verklig (extern) resursintäkt för hela uppdraget (Manuellt 
justerad resursintäkt) 115 000 120 000 120 000 
Kostnad (internt) för övriga omkostnader (för hela 
uppdraget) 7000 6200 6500  
Intäkt (externa priser) för övriga omkostnader (för hela 
uppdraget) 10000 10000 10800  
Kostnad (internt) för ÄTA-arbeten & merförsäljning (för hela 
uppdraget) 17840 16740 16210  
Intäkt (externt) för ÄTA-arbeten & merförsäljning (för hela 
uppdraget) 24580 21380 21000  
Totalkostnad (internt) för hela uppdraget 123 560 126 730 126 970 
Trolig totalintäkt (externt) för hela uppdraget (den 
prognostiserade totalintäkten uppdraget kommer att 
generera i verklighet, inklusive ÄTA & merförsäljning) 149 580 151 380 151 800 
Täckningsgrad (vinstprocent) 21 % 19 % 20 % 
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Säljmål (mått på extra försäljning i uppdraget) 20 % 21 % 21 % 

Figur 15 Ekonomikalkyl. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Metod 
Syftet med de framtagna kalkylbladen är att tillse det behov som finns vid 
beslutspunktslägena i processmodellen ”Projektera järnvägslösning”, detta har också utgjort 
grunden för arbetets genomförande. För att möjliggöra ett tillräckligt bra och därigenom 
användbart slutresultat har tillvägagångssättet i viss mån fått justeras i takt med att BV 
Projekterings behov undersöktes och förtydligades. 
 
Eftersom litteraturundersökningen mestadels gav relativt allmänna och övergripliga 
kunskaper inriktades informationsinsamlingen mer och mer mot interna intervjuer där 
detaljkunskap kunde erhållas. De intervjuade personerna behövde dock sättas in allt djupare 
i uppbyggnaden av och innehållet i kalkylbladen för att kunna besvara alla uppkomna 
frågeställningar. Av denna anledning intervjuades endast en av uppdragsledarna på kontoret 
i Luleå under arbetets slutskede. En risk med denna lokala informationsinhämtning var att 
resultatets nationella användbarhet kunde påverkas negativt. Detta riskbefarande har dock, 
till en viss gräns, tillsetts i och med att personer med rätt kompetens och stor erfarenhet 
granskat kalkylbladen innan de överlämnades åt BV Projektering. 
 
De teorier som studerades har inte kunnat återges i resultatet som utarbetats på grund av 
deras alltför allmänna karaktär. Däremot kunde resultatet, på en övergripande nivå och 
under arbetets slutskede, jämföras med teorierna som samanställts i teorikapitlet. I och med 
detta säkerställdes bland annat att tankarna bakom vald struktur var bra samt att mer 
generella aspekter inte förbisetts. 
 

6.2 Resultat 
Resultatet är tänkt att ingå i arbetsgenomföranden inom BV Projektering och leda till beslut 
vilka främjar att rätt produkt levereras i rätt tid, till så bra ekonomi som möjligt samt att 
kundtillfredsställelsen hålls hög och jämn genom hela uppdraget. 
 
De framtagna kalkylbladen som utgör det egentliga resultatet kan delas in i tre tillhörande 
kalkylblad där information av mer grundläggande karaktär fylls i, fem 
beslutspunktskalkylblad samt ett avslutskalkylblad där den totala bilden av uppdragets tid 
och ekonomi ska visas. En fördel med detta upplägg är att hela resultatet finns samlat i ett 
enda dokument vilket underlättar den tänkta hanteringen. 
 
För att avgöra om uppdragsgenomföranden kan fortsätta enligt planerna har 
beslutspunkterna utformats så att bearbetning av dessa bland annat leder till ökad kännedom 
om uppdragets nulägesstatus. Denna uppdragsinsikt kan sedan jämföras med tidigare gjorda 
bedömningar vilket ger en bättre uppdragskontroll samt möjlighet att åtgärda påvisade 
problem i ett tidigt skede. För att underlätta användningen av beslutspunktskalkylerna har 
dessa utformats enhetligt med en överdel, kvalitetschecklista, tidskalkyl, ekonomikalkyl och 
riskhantering samt ett bedömningsmoment och beslutsmoment. Efter att kalkylbladen 
använts kan de även utgöra underlag till uppdragsuppföljningar med kund. 
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Det är viktigt att användaren förstått att beslutspunkterna ska fungera som verktyg eller stöd 
i dennes arbete med att leda uppdrag. När kvalitetschecklistan bearbetas ställs användaren 
ofta inför frågeställningar i likhet med; är framtaget underlag tillräckligt bra för att 
beslutspunkten ska kunna passeras? Frågorna påminner alltså användaren om viktiga delar 
eller moment samtidigt som de föranleder en kvalitativ bedömning av uppdragsläget. Om 
det finns delar som inte är tillräckligt uppfyllda kan dessa antecknas i riskhanteringen varpå 
kvalitetschecklistan kan fortsätta bearbetas. Att delar eller moment inte är klara eller 
åtgärdade avgör inte om en beslutspunkt kan passeras och det är viktigt att avsedda fält fylls 
i sanningsenligt för att möjliggöra en bra erfarenhetsåterföring. 
 
Användning av beslutspunkterna kan ge många positiva effekter i arbetsgenomföranden 
som överensstämmer med processmodellen ”Projektera järnvägslösning”. För uppdrag som 
är relativt små kan bearbetning av beslutspunkterna verka väl omfattande, detta bör dock 
kunna lösas genom att beslutspunkterna anpassas till olika typer av uppdrag. I mindre 
uppdrag skulle beslutspunkterna kortfattat kunna anpassas enligt följande exempel. 
 

Beslutspunkt ett behålls intakt medan tids- och ekonomikalkylen tas bort ur de 
resterande beslutspunkterna. Samtliga andra delar i beslutspunkterna behålls eftersom 
reducering av dessa inte medför någon nämnvärd tidsbesparing. De tillhörande 
kalkylbladen kan anpassas och förenklas något medan avslutskalkylbladet bibehålls 
eftersom det alltid är viktigt att se det verkliga utfallet oberoende av uppdragets storlek. 

 
Fullt utvecklad kommer processmodellen att innehålla checklistor, dokument och annan 
information som ligger bakom delarna som synliggörs i bilaga 1. Detta innehåll kan sedan 
tas fram eftersom en klickbar version av processmodellen skapats. 
 
En tanke som växt fram under arbetets gång är att varje uppdrag borde tilldelas en egen 
klickbar version av processmodellen som sedan kan anpassas efter uppdragets specifika 
förutsättningar. Alla dokument och handlingar som utarbetas inom uppdraget kan då sparas 
in i en sådan tilldelad processmodell. Därigenom borde en stor del av informationen som 
tillhör ett uppdrag kunna samlas på ett ställe. Med detta upplägg kan också handlingar som 
hämtas redan innehålla generell uppdragsinformation som annars behöver skrivas in 
manuellt för varje handling, exempelvis uppdragsnummer, då minskas också risken för att 
fel information fylls i. 
 
I nuläget finns det många utvecklingsmöjligheter kring beslutspunkterna och 
processmodellen vilket är naturligt eftersom de precis tagits fram. Alla möjligheter hinner 
dock inte tillses innan maj 2007 då processmodellen ska börja användas i BV Projekterings 
verksamhet, därför är det viktigt att processmodellen och dess delar fortsätter att utvecklas 
och förbättras även efter att de tagits i bruk. 
 
Sammanfattningsvis har examensarbetet gett många nyttiga erfarenheter samtidigt som det 
varit mycket intressant. Om arbetsgenomföranden inom BV Projektering effektiviseras kan 
de erbjuda billigare järnvägsprojekteringar vilket medför lägre totalkostnader för 
järnvägsbyggnationer i Sverige. Detta förfarande bör, i slutänden, alla svenska 
skattebetalare vinna på eftersom järnvägsbyggnationer oftast finansieras med skattemedel. 
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6.3 Förslag till fortsatt arbete 
Under arbetets genomförande har nedanstående tankar kring fortsatt arbete växt fram: 
 
Eftersom beslutspunkterna kan verka väl omfattande vid exempelvis mindre 
uppdragsgenomföranden kan dessa behöva anpassas till olika typer av uppdrag. 
 
För att ytterliggare säkerställa en bra implementering av beslutspunkterna behöver de testas 
i ett verkligt uppdrag som följer arbetsgenomförandet i processmodellen. 
 
Färger i de framtagna kalkylbladen har valts med författarens syn och datorinställningar 
som utgångsläge. Dessa färger kan därför behöva ses över och anpassas. 
 
Omtag i arbetsgenomföranden kan medföra att en och samma beslutspunkt måste arbetas 
igenom flera gånger och då förändras också den information som ska skrivas in i 
beslutspunkten från gång till gång. För att möjliggöra en bra erfarenhetsåterföring från 
sådana genomföranden bör någon form av versionshantering för bearbetning av 
beslutspunkterna tas fram. 
 
Tankebanorna som presenterats i resultatdiskussionen kring tilldelade processmodeller för 
varje uppdrag behöver utredas mer noggrant vilket kan medföra att andra positiva 
möjligheter också klargörs. En del i det arbetet är att undersöka hur olika program kan 
samverka, så att information från exempelvis MS Projekt, Excel och Word kan 
sammanfattas i ett samlat dokument. 
 
Ovan har några utvecklingsmöjligheter kring processmodellen beskrivits och det finns med 
all säkerhet många fler. Det är därför viktigt att utvecklingsarbetet kring processmodellen 
och dess delar fortsätter allteftersom de används i framtiden. 
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Bilaga 2, Banverkets organisation 
Sida 1 av 1 

 

 

Verksamhetsstöd 

Expertstöd 

Investering 

Leverans 

Banverket Produktion 

Banverket Projektering 

Banverket Industridivisionen 

Banverket Järnvägsskolan 

Banverket Telenät 

Banverket Materialservice 

Banverket IT

GD- stab 

Generaldirektör 

Styrelse 

Internrevision 



 

 
 

Bilaga 3, Del av en progressrapport 
Sida 1 av 2 

 
1 Progress, verklig och förväntad 
 
1.1 Resultat som uppnåtts efter den senaste rapporten 
Beskriv de resultat som har uppnåtts i mätbara termer. Storleken på det resultat som 
producerats ska sättas i relation till hela arbetspaketets storlek. 
 
1.2 Förväntade resultat, prognos 
Beskriv kortfattat resultat, viktiga händelser och leveranser som förväntas inom den 
närmaste framtiden. Uppdatera arbetspaketens beräknade storlek, om så är nödvändigt. 
 
1.3 Projektets status – en översikt 
Rapportera status för mätningarna i enlighet med de nyckelvärden som finns definierade 
för projektet (innovationer, kompetensutveckling, kundkontakter, marknadskontakter, 
osv). Visa en översikt över projektets status i siffror och diagram. 
 
1.4 Utdrag ur projektdagboken 
Ange kortfattat viktiga händelser – både positiva och negativa – som har inträffat sedan 
den föregående rapporten, såsom beslutsbedömningar, milstolpar som har uppnåtts, samt 
möten med kunden och leverantörer. 
 
2. Tidplan, aktuell situation och prognos 
Bifoga en tidplan som visar utgångsläget, den aktuella situationen och en prognos. Ange 
den aktuella situationen, samt prognosen för milstolpar och kostnadsramar. Kommentera 
större avvikelser från de ursprungliga planerna i den aktuella situationen och i 
prognosen. Ange åtgärder som måste vidtas för att kompensera förseningar. Om så 
behövs, föreslå ett nytt slutdatum, samt nya kostnadsramar. 
 
3. Budget, aktuell situation och prognos 
Bifoga information om ursprunglig budget, den aktuella situationen och en prognos. 
Beskriv den aktuella situationen, samt prognosen i fråga om kostnader för personella 
resurser och andra kostnader. Uppdatera projektöversikten om en sådan används. 
Kommentera större avvikelser från budgeten i den aktuella situationen och i prognosen. 
Ange åtgärder som måste vidtas för att kompensera eventuella överskridanden. Föreslå 
en ny kostnadsram om så behövs.sdf 
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4. Osäkerhetshantering 
 
4.1 Risker och möjligheter 
Gör en förteckning över de viktigaste risker och möjligheter som har identifierats. 
Beskriv deras möjliga effekter på tidplanen, budgeten och projektets slutresultat. 
Inkludera följande på listan: 
 

- beskrivning av risken eller möjligheten 
- prioritet 
- beslutad åtgärd (eliminera, minska, acceptera, överföra, ignorera). 
 
4.2 Åtgärder som ska vidtas i projektet 
Specificera (i förteckningen över risker och möjligheter eller under denna rubrik) de 
åtgärder som ska vidtas i projektet för att ta itu med risker eller dra nytta av möjligheter. 
Inkludera en beskrivning av aktiviteten, den person som är ansvarig, samt slutdatum. Om 
så är tillämpligt, beskriv eller bifoga beredskapsplaner för risker som inte kan elimineras 
eller förebyggas. 
 
4.3 Åtgärder ska vidtas av projektsponsorn och projektstyrgruppen 
Specificera (i förteckningen över risker och möjligheter eller under denna rubrik) de 
åtgärder som ska vidtas av projektbeställaren, eller av projektstyrgruppens övriga 
medlemmar, för att ta itu med riskerna eller att dra nytta av möjligheterna. 
 
5. Förbättringsförslag 
(Denna rubrik kan strykas om den inte är aktuell) 
Förbättringsförslag ska fortlöpande lämnas till moderorganisationen under projektets 
gång. Organisationens rutiner för att hantera sådana förslag ska följas. 
Förbättringsförslagen ska vidarebefordras till organisationen, till de personer som direkt 
berörs, i enlighet med de rutiner som specificerats för sådana förslag. 
För att hålla ordning på vilka förslag som har överlämnats från projektet, och för att 
hålla projektstyrgruppen informerad om dessa förslag, ska då också presenteras under 
denna rubrik. 
Beskriv kortfattat de åtgärder som organisationen föreslås vidta för att förbättra 
processer, lednings- och arbetsmodeller, metoder och verktyg. Långa beskrivningar kan 
bifogas som bilagor. 
 
6. Övrigt 
 
7. Referenser 
Gör en förteckning över de dokument som Progressrapporten refererar till. 
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Intervju 1 
 
Intervjuare: Patrik Haapasaari 
Intervjuad: Ulf Vikström (uppdragsledare) 
Datum: 2007-11-14 
Plats: Ulfs kontor 
 
Syftet med intervjun var att få en bild av hur uppdrag genomförs samt vilka problem som kan 
uppstå ur en uppdragsledares synvinkel. 
 
Sammanfattning av intervjun 

Uppdragsledaren ska se till att uppdraget går enligt planering alltså i stort att överenskomna tider 
och kostnader hålls, att rätt kvalité uppnås samt att efterfrågat resultat levereras. Det handlar till 
stor del om att tillsätta de erforderliga resurserna som behövs för att lösa alla delar som 
färdigjorda och tillsammans bygger upp uppdragets efterfrågade resultat. 
 
Innan ett uppdrag körs igång av en uppdragsledare sker i stora drag följande, en beställare skickar 
en förfrågan, denna föranleder ett anbudsarbete där vi översiktligt och preliminärt bedömer 
uppdraget vad gäller bl.a. tids- och resursåtgång, detta leder sedan till att en anbudssumma 
fastställs. Anbudet skickas till beställaren som eventuellt godkänner det och i sådana fall skickar 
ett tilldelningsbeslut till ombudet (kontorschefen) på BV Projektering. I detta skede är uppdraget i 
hamn varpå uppdragsledaren kan starta arbetet. 
 
Det finns en mall för start av uppdrag där bland annat resurser och intäkter bestäms. Ett stort 
problem vid uppdragsgenomförande är att kanalisation ofta ska vara färdigprojekterad långt före 
övriga projekteringar enligt beställarens vilja, denna vilja beror på att beställaren kan dra igång 
kanalisationsarbetet tidigare än många andra arbeten. Vid projekteringen ställer det dock till med 
besvär eftersom kanalisationsprojekteringen påverkas av många andra delar som alltså måste 
projekteras före kanalisationen. 
 
Det finns ett antal kritiska punkter/skeden under uppdragsgenomföranden som är av stor 
betydelse för slutresultatet eller för kundens upplevelse av uppdraget. Alla aktiviteter där möte 
med kund äger rum är väldigt viktiga speciellt aktiviteten säkerställa projekteringsunderlag. 
Andra kritiska punkter/skeden i uppdragen finns där flera projekteringar sker samtidigt, alltså vid 
”samordna objektsplacering ”samt vid ”samordna detaljprojektering”. En enskild aktivitet som är 
väldigt viktig är ”samgranska och korrigera”. 
 
Olika mallar, rutiner, checklistor med mera finns på Knuten (internetsida för medarbetare på 
Banverket) under Verksamhetssystem/Uppdrag/Stöd för uppdragsgenomförande. 
 
För att stämma av uppdraget under genomförandet sker interna tekniska samordningsmöten samt 
projekteringsmöten där även beställaren/kunden närvarar. 
 
Viktiga dokument för uppdrag, till exempel dokument som avviker från grundförutsättningarna 
ska föras in i diariet samt IDA, exempelvis mötesprotokoll och tilläggsbeställningar. 
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Intervju 2 
 
Intervjuare: Patrik Haapasaari 
Intervjuad: Peter Karlsson (uppdragsledare) 
Datum: 2007-11-15 
Plats: Peters arbetsplats 
 
Syftet med intervjun var att få en bild av hur uppdrag kan genomföras samt att urskilja vilka 
moment som är viktiga och betydande för uppdragens slutresultat. 
 
Sammanfattning av intervjun 

Uppdragsledaren ska se till att uppdraget går enligt planering alltså i stort att överenskomna tider 
och kostnader hålls, att rätt kvalité uppnås samt att efterfrågat resultat levereras. Det handlar till 
stor del om att tillsätta de erforderliga resurserna som behövs för att lösa alla delar som 
färdigjorda och tillsammans bygger upp uppdragets efterfrågade resultat. I förtid planerade möten 
med kund kan ske cirka en gång per månad för att hålla kunden informerad om uppdragets status. 
Möten som inte planerats i förtid kan hållas om till exempel förändringar skett. 
 
Samordningsproblem mellan olika teknikslag är kärnan i problematiken för uppdrag som inte går 
enligt planerna. Under uppdragens genomförande projekteras de olika teknikslagen separat av 
olika projektörer, när projekteringarna sker samtidigt/parallellt är det av stor vikt att ändringar 
som påverkar andra teknikprojekteringar snabbt kommuniceras mellan berörda projektörer. 
Brister i denna kommunikation medför risk att projektörer ovetandes arbetar med något där 
förutsättningarna förändrats, vilket kan resultera i att utfört arbete måste göras om. Det är i dessa 
skeden den största tidsbesparingen kan göras. 
 
Distanskommunikation är något som försvårar uppdrag jämfört med direktkommunikation där 
personer kan talas vid öga mot öga. Därför är det mycket viktigt att direktkommunikation utgör så 
stor del av kommunikationen som möjligt. Samordningsmöten vid parallella projekteringar är 
väldigt viktiga för att lyfta teknikprojektörernas fokus och göra dem medvetna om att alla 
tekniker ska hänga ihop och fungera tillsammans och att detta är vad som slutligen räknas. En 
grundsten för att samordningen ska fungera är också att medarbetarna känner engagemang och 
har motivationen att uppdragens slutresultat är viktigt. 
 
Följande handlingar, Banverkets föreskrifter (BVF), Banverkets standard (BVS) och Banverkets 
handbok (BVH) ska följas vid genomförande av uppdrag. 




