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Jag vill tacka min handledare vid BDX Företagen AB, Carl-David Andersson, som hängivet 
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med stort stöd under hela studietiden.  

 

 

Luleå, februari 2018 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle är en av de vanligaste arbetsformerna projektverksamhet. Det är dock en stor 

del av projekten som inte lyckas ekonomiskt. Många projekt möter problem, tar fel kurs eller 

går under och följden av det resulterar i stora förluster av tid, pengar och engagemang. Det finns 

olika anledningar som orsakar dessa förluster, en av anledningarna är optimism men en annan 

anledning som lyser igenom i nästan alla forskningsfall är oförmågan att styra projekt. 

Studien syftar till att undersöka hur ett entreprenadföretag på ett strukturerat sätt kan jobba med 

anbud och dess koppling till projektgenomförandet. Målsättning är att redogöra för ett 

verktyg/arbetssätt som fungerar för anbudsprocessen och dess koppling till projekt-

genomförandet inom ett entreprenadföretag. För att genomföra studien har ett fallföretag 

studerats. Fallföretaget som har studerats har växt snabbt från det att de bildades och är idag ett 

av de företag som är de största privata arbetsgivarna i Norrbotten. I och med den snabba 

tillväxten innebär det att vissa delar inte har hunnit med att växa i samma takt som företaget. 

En del som inte har hunnit utvecklas i samma takt som företaget är arbetet kring 

anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförandet. 

Intervjuer och observationer har utförts vid tre projekt inom fallföretaget för att kartlägga det 

befintliga arbetet med anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförandet. Resultatet 

från den insamlade datan analyserades mot teori för att identifiera mönster och kritiska linjer. 

Detta för att uppföra rekommendationer för ett strukturerat arbetssätt kring anbudsprocessen 

och dess koppling till projektgenomförandet. Teorin utformades främst av befintlig litteratur 

inom ekonomistyrning.  

Resultatet visade att det befintliga arbetssättet karaktäriseras av otydlighet och dålig struktur. 

Hur styrningen av projektet ska gå till uppfattas olika internt inom fallföretaget och kulturen 

karaktäriseras av att arbetet i produktionen ska påbörjas så snart kontraktet är erhållet och 

därigenom innan planeringen genomförts. Några kritiska punkter som resultatet visade är att 

det ekonomiska målet inte upprättas av de som ska utföra arbetet, det upprättas ingen 

produktionskalkyl samt att uppföljningar och avstämningar utförs mycket översiktligt. Studien 

visade att fallföretaget för att skapa ett strukturerat arbetssätt för anbudsprocessen och dess 

koppling till projektgenomförandet samt uppföljning mot ekonomiska mål bör: 

• Säkerställa att alla medverkande är väl införstådda med de uppsatta målen för projektet 

och även se till att de upprepas kontinuerligt under projektet. 

• Införa ett starttillstånd där planeringen av utförandet kontrolleras. Beslut om godkänd 

planering måste ske innan arbetet får fortsätta där beslutet tas av projektchef. 

• Införa en ny typ av rutin vid kontroll av uppföljning och avstämning i form av en 

prognos, likt förra punkten, där det tydligt framgår vilka poster som ska tas fram. 

• Se till att en produktionskalkyl upprättas för varje projekt genom att göra den 

konsekvensberoende. Om produktionschefer upprättar den och håller den budgeten så 

erhåller produktionschefen en bonus. Produktionskalkylen används därigenom som 

grund för att sätta det ekonomiska målet för projektet. Det ekonomiska målet sätts 

därigenom av produktionschefen. 

• Införa en utbildning som behandlar förmågan att planera och styra. 

• Införa projektstyrningsmodellen XLPM eller motsvarande.  
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Abstract 
Projects is one of the most common work forms in today’s society. However, projects are not 

always profitable. Many projects face problems, which eventually leads to loss of time, money 

and commitment. There are several reasons for these losses such as optimism, unforeseen 

difficulties but more importantly, the incapability to govern projects.  

This master’s thesis purpose is to investigate how a contractor company can work with 

quotations during project implementation in an organized manner. The aim is to suggest a 

suitable working process that can be used during the quotation and project implementation 

phase in a contractor company. A case-company was selected to perform this study. The studied 

company has grown rapidly since it was established and is today one of the largest private 

employer in Norrbotten. Due to this rapid growth, parts of the organisation and company 

processes is undeveloped. One of these parts is the quotation process during the project 

implementation phase.  

The existing quotation and implementation process was analysed in three different projects. 

The results from interviews and observations was compared with theory of project management 

to identify patterns and critical issues in the existing process. The analysis was then used to 

suggest recommendations for the management of the quotations and project implementation 

process.  

The current working process is inexplicit poorly structured. Different opinions within the case-

company was expressed regarding the project governance. The culture in the case company is 

to start the production as soon as the contract is signed and before planning has even begun. 

Hence, the site management do not set economical targets for the project or make detailed 

production plans and estimates of the production cost leading to parsimonious follow-ups of 

economic goals. To create an organised process for quotations associated with the project 

implementation phase and follow-up on economic goals, the case-company should: 

• Ensure that all personnel associated with the project are well aware of the aim of the 

project and make sure that these goals are communicated during the project.  

• Introduce an initial phase where the planning of the work is controlled. Decisions 

regarding approved planning must occur before the work is allowed to continue. This 

decision should be done by the project manager. 

• Introduce a new form of routine during follow-up and economic balancing control in 

the form of a prognosis.  

• Ensure that a detailed budget of the production cost is made before the production is 

started. The site manager can acquire a bonus if the production stays within this budget. 

The production budget is thereby used as base for the economic goal of the specific 

project. Hence, the production manager indirectly set the economic goal for the project.  

• Educate the staff in project management  

• Introduce the project governance model XLPM or equivalent in all projects. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel kommer en beskrivning av bakgrunden samt en problembeskrivning att 

presenteras, därefter kommer studiens syfte och mål att presenteras följt av studiens 

forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras avgränsningarna för studien. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är arbetet i projektverksamhet en av de vanligaste arbetsformerna och utgör 

cirka 25 procent av BNP sett till hela världen. Det är dock ungefär endast 30 procent av alla 

projekt som lyckas ekonomiskt. En stor del av projekten möter problem, tar fel kurs eller går 

under och följden av detta resulterar i stora förluster av tid, pengar och engagemang.1 Det finns 

ett antal olika anledningar som orsakar dessa förluster, en av anledningarna är optimism men 

en annan anledning som lyser igenom i nästan alla forskningsfall är oförmågan att styra 

projekt2. 

Planering, genomförande och uppföljning av projekt är något som av tradition projektledaren 

för projektet själv har haft friheten att styra över. Projektledarna värdesätter också den känsla 

av frihet som detta ger, dock finns det en frustration över de negativa överraskningarna som 

uppstår, i stort sett, varje dag. Utmaningen ligger då vid att identifiera vad som ska 

standardiseras, för att minska känslan av frustration, och vilka delar som inte ska röras, för att 

behålla känslan av frihet.3 

Företag har idag ett antal olika mål som verksamheten arbetar för att uppnå. Det kan vara 

finansiella mål men det kan lika gärna vara icke-finansiella mål. Ett visst resultat, en viss 

lönsamhet eller ett visst kassaflöde är det som finansiella mål ofta går ut på att nå. Få mer nöjda 

kunder, förbättra produktkvaliteten eller få fler nöjda medarbetare är såna mål som icke-

finansiella mål kan karaktäriseras av.4 Ekonomistyrning definieras av Nationalencyklopedin 

enligt följande: 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa mål” 

Vid tanke på ordet ekonomistyrning är det många som tänker på pengar5. Av tradition ligger 

fokuset för ekonomistyrning på att nå ekonomiska mål av finansiell karaktär. De viktigaste 

målen hos företagen brukar oftast vara de finansiella målen. Utveckling för att öka betydelsen 

hos de icke-finansiella målen har dock ökat under de senaste åren. Anledningen till det är att 

icke-finansiella mål ofta bidrar till att de finansiella målen uppfylls. Likt definitionen av 

ekonomistyrning som Nationalencyklopedin beskriver så handlar ekonomistyrning om att få 

alla inom organisationen, alltså enheter och medarbetare, att arbeta mot de uppställda målen.6 

                                                 
1 (Semcon, 2017) 
2 (Jannesson & Skoog, 2013) 
3 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
4 (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 
5 (Greve, 2009) 
6 (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 
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Fallföretaget i denna studie, BDX Företagen AB, är ett företag som bildades 2003 genom en 

sammanslagning av ett antal åkeri- och maskinföretag inklusive deras dotterbolag. Fallföretaget 

har sedan dess växt snabbt och är idag ett av de företag som är de största privata arbetsgivarna 

i Norrbotten. När ett företag växer finns det både för- och nackdelar. Ett större företag signalerar 

framgång, attraherar kompetent personal och har ett bättre skydd för konkurrens och kriser men 

med det följer också att det krävs mer administration och koordinering i en större utsträckning. 

Ett större företag kräver mer struktur.7 Genom att tillväxten för fallföretaget har skett i den takt 

som den har gjort innebär det att vissa delar runt omkring inte har hunnit med att växa i samma 

takt som företaget i sig. En del som inte hunnit utvecklas i samma takt som företaget är arbetet 

kring anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförande, det vill säga att det inte har 

formats något strukturerat arbetssätt för arbetet med planering, genomförande och uppföljning 

för att nå uppsatta mål. 

1.2 Problembeskrivning 

För att ta sig an en entreprenad är ett av de första stegen att lämna ett anbud. När jobbet har 

blivit tilldelat och entreprenadföretaget erhållit kontraktet sker en projektuppstart och sedan ett 

projektgenomförande. En viktig och kritisk punkt är sedan att koppla allt det arbete som gjordes 

i anbudsprocessen till projektgenomförandet, detta för att få ett framgångsrikt projekt. 

Kopplingen mellan anbudsprocessen och projektgenomförandet innefattar till största del att 

jobbet ska utföras så att de inte överskrider den kalkylerade kostnaden och därigenom få ett 

framgångsrikt projekt. För att kontrollera att projektgenomförandet sker så som tankegången i 

anbudsprocessen gått till krävs det en styrning av projektet med ekonomisk anda. 

Marknaden för anläggningsbranschen är tuff, det finns mängder av olika anläggnings-

entreprenörer och därigenom karaktäriseras anläggningsbranschen av hög konkurrens om 

samma marknad. Genom att marknadsförutsättningarna ständigt förändras krävs det att också 

att företagen anpassar sig. För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt krävs det att företaget 

skapar sig konkurrensfördelar. Ett sätt för att skapa konkurrensfördelar är att sträva efter hög 

affärsmässighet inom företaget. En hjälp för att hålla hög affärsmässighet gentemot kunden är 

att vara tydliga och strukturerad i sitt arbetssätt. En annan fördel med ett tydligt och strukturerat 

arbetssätt är att det internt inom företaget ökar andelen värdeskapande tid då aktiviteter som 

inte tillför värde elimineras. Vilket i sin tur bidrar till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. 

I examensarbetet undersöks hur arbetet med anbudsprocessen kan struktureras med 

efterföljande processer. Kritiska linjer och mönster från studiens analys kommer att utmynna i 

ett förslag på lösning.   

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett entreprenadföretag, såsom BDX Företagen 

AB, på ett strukturerat sätt kan jobba med anbud och dess koppling till projektgenomförandet 

och därigenom underlätta kalkylarbetet, uppföljning och avstämning. En kritisk punkt som 

måste behandlas är hur det är möjligt att få de inom företaget att börja använda ett och samma 

upplägg för denna process samt hur det är möjligt att få alla att ta ansvar för sitt åtagande. 

                                                 
7 (Skarstedt, 2013) 
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Målet med examensarbetet är att redogöra för ett verktyg/arbetssätt som fungerar för 

anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförandet inom ett entreprenadföretag, 

såsom BDX.  

1.3.1 Forskningsfrågor 

Tre forskningsfrågor har formulerats som stöd för att nå studiens syfte och mål. De tre 

frågorna presenteras nedan.  

F1: Hur sker arbetet med anbudsprocessen och dess koppling till 

projektgenomförandet på fallföretaget idag? 

Syftet är att kartlägga hur det nutida arbetet kring anbudsprocessen och dess koppling till 

projektgenomförande sker idag. 

F2: Hur ska fallföretaget arbeta strukturerat med anbudsprocessen och dess 

koppling till projektgenomförandet samt uppföljning mot ekonomiska mål?  

Syftet med forskningsfråga 2 är att utifrån forskningsfråga 1 analysera och beskriva hur ett 

strukturerat arbetssätt kan åstadkommas. 

F3: Hur säkerställs det att det framtagna strukturerade arbetssättet 

förankras hos berörda? 

Syftet med forskningsfråga 3 är att kartlägga hur arbetssättet från forskningsfråga 2 ska 

upprätthållas. 

1.3.2 Avgränsning 

Examensarbetet kommer att avgränsas till att endast studera ett fallföretag samt avgränsas till 

Norrbotten, väg och anläggning samt att alla undersökningar kommer att göras i projekten. 

Studien kommer att avgränsas till att endast studera Division Entreprenad på fallföretaget. 

Undersökningarna kommer att göras i tre projekt förlagda i Norrbotten. Organisationen för 

fallföretaget presenteras i bilaga 3.  
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2 Metod 
För att finna lösningen på det specifika problemet används metod som ett hjälpmedel. I detta 

kapitel presenteras studiens metod som använts för att samla in data samt också för att 

analysera data. Motiveringar till gjorda metodval presenteras också. 

2.1 Forskningsprocessen 

För att bilda en uppfattning om ämnet började arbetet med en litteraturstudie som sedan var en 

iterativ process genom hela studien. Fallföretaget presenterade sedan ett problem och sedan 

formades en problemformulering kring ämnet. En kvalitativ datainsamling i form av 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med dels tre personer från fallföretagets ledning och 

dels med tre produktionschefer som var ansvariga för respektive observationsprojekt. 

Intervjufrågorna formulerades med hjälp av handledarna till studien. Observationer i form av 

granskning av dokument för respektive projekt genomfördes som komplement till intervjuerna. 

Datainsamlingen sammanfattades i form av resultat. Under denna process hämtades även 

litteratur in och formade en teoretisk referensram. Slutligen analyserades datan, slutsatser 

presenterades och en diskussion fördes kring studien som helhet och kring metoden samt förslag 

till fortsatt forskning gavs. Forskningsprocessen presenteras i figur 1. 

 

          Figur 1 Forskningsprocessen8. 

2.2 Forskningssyfte 

Det finns tre olika forskningssyften; utforskande, beskrivande och förklarande9. Baserat på hur 

frågeställningarna är formulerade väljs vilket sätt som är relevant för forskningen10. En studie 

kan ha mer än ett forskningssyfte11. 

Utforskande forskningssyfte lämpar sig om det är djupare förståelse för ett område som söks, 

till exempel om variabler ska bestämmas12. Utforskande forskningssyfte är fördelaktigt när 

tillgänglig informationen inte är tillfredställande eller inte existerar13.Syftet med utforskande 

studier är att samla in så mycket kunskap som möjligt för det specifika problemområdet14. En 

stor fördel med utforskande studie är att flexibiliteten och anpassningsförmågan vid förändring 

                                                 
8 (Egen konstruktion) 
9 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
10 (Yin, 2009) 
11 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
12 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
13 (Sekaran, 2000) 
14 (Patel & Davidson, 2011) 

Litteraturstudie

Problem

Bakgrund

Problemformulering

Avgränsning

Teori Analys

Slutsatser

DiskussionMetodval Datainsamling Resultat
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är väldigt hög. Vid studier med utforskande forskningssyfte innebär det att när ny data och 

insikter tillkommer måste författaren vara villig att ändra riktning.15 

Beskrivande forskningssyfte innebär att syftet är att försöka få en noggrann bild över det som 

ska undersökas, till exempel personer, händelser eller situationer16. Beskrivande forsknings-

syfte tydliggör dock inte grundläggande orsaken till samband eller problem mellan variabler17. 

Ofta görs det beskrivande forskningssyftet som en förstudie förklarande forskningssyfte eller 

som en förlängning av utforskande forskningssyfte18. 

Förklarande forskningssyfte innebär att huvudmålet är att förstå samband mellan variabler samt 

att bestämma deras relation19. Ofta är frågor som ”hur” och ”varför” kopplade till förklarande 

forskningssyfte20. 

Denna studie kommer anta ett utforskande forskningssyfte. Detta eftersom att syftet med denna 

rapport är att undersöka och hitta ett fungerande och enhetligt sätt att jobba med anbuds-

processen och dess koppling till projektgenomförande. För att nå målet kommer det också att 

krävas kunskap för det specifika området. Kunskapen inom det området anses vara bristfällig 

och det krävs att mycket kunskap samlas in för det specifika problemområdet. Som nämnt ovan, 

så anses utforskande syfte vara lämpligt vid den typen av problemområde. 

2.3 Forskningsansats 

Det finns tre olika forskningsansatser; deduktiv, induktiv och abduktiv. Forskningsprojekt 

innefattar alltid användning av teori. Utformningen av studien är helt bunden till vilken 

omfattning och klarhet teorin, som presenteras i början av studien, föreligger.21 

Deduktiv forskningsansats innebär att befintlig teori används för att upprätta en hypotes som 

sedan ska testas i en verklig situation. Hypotesen som upprättats kan sedan godkännas eller 

underkännas, om den underkänns så omarbetas den tills den är godkänd.22 

Induktiv forskningsansats innebär att en datainsamling genomförs för att samla in material 

angående ett område eller ämne, sedan genomförs en analys av material och en ny teori eller 

konceptuellt ramverk skapas23. 

Abduktiv forskningsansats är en kombination av deduktiv och induktiv forskningsansats. 

Abduktiv forskning genomförs genom att på ett induktivt sätt samla in data för att bygga en ny 

teori, för att sedan testa den nya teorin på ett deduktivt sätt. Abduktiv forskningsansats är det 

sätt som ofta används när undersökningar inom företag ska utföras.24 

                                                 
15 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
16 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
17 (Sekaran, 2000) 
18 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
19 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
20 (Yin, 2009) 
21 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
22 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
23 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
24 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
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Eftersom att studien i detta examensarbete kommer att gå ut på att förklara samband mellan 

praktik och teori kommer denna studie att anta en abduktiv forskningsansats. I denna studie 

kommer först en litteraturstudie att genomföras för att skapa en teoretisk referensram kring 

ämnet. Efter litteraturstudien genomförts kommer intervjuer och observationer att genomföras 

för att ytterligare komplettera den teoretiska referensramen. Som beskrivet tidigare så anses 

abduktiv forskningsansats lämpa sig när en kombination på detta sett sker. 

2.4 Forskningsstrategi 

Det finns två olika forskningsstrategier; kvantitativ och kvalitativ. Forskningsstrategierna 

innebär ett förhållningssätt gällande hur samhällen och människor bör studeras.25 

Kvantitativ undersökning innebär att undersökningen baseras på likvärdigt och jämförbara 

uppgifter som kan uttryckas och analyseras med numeriska värden. Kvalitativ undersökning 

kan användas vid frågor om förekomster av olika typer av innehållsenliga kategorier i ett 

material, där det kan handla om till exempel frekvens och utrymme.26 I en kvalitativ analys 

handlar det om att fylla en datamatris med information. Analysenheter, variabler och 

variabelvärden ska funderas över och definieras.27 

Kvantitativ undersökning kräver ett stort antal analysenheter samt att alla analysenheter 

behandlas likvärdigt och tillskrivs samma vikt, detta sker numeriskt28. Ett hinder med de 

kvantitativa metoderna är att det inte går att komma åt alla delar av samhällslivet med hjälp av 

att mäta siffror29. Genom kvalitativa metoder, i jämförelse med kvantitativa metoder, ges 

möjligheten att fånga in helheten och de centrala delarna30. Vilken metod som bör väljas beror 

av forskningsfrågans utformning. Vid kvalitativ forskning finns större flexibilitet men det 

ställer tyngre krav på trovärdighet och generaliserbarheten än vid kvantitativ forskning.31 

För att fånga in helheten av problemområdet är forskningsfrågorna av öppnare karaktär. Studien 

i detta examensarbete kommer därför anta en kvalitativ forskningsstrategi, för att öka 

förståelsen inom problemområdet. För att kunna fördjupa den kvalitativa forskningsstrategin 

väljs, i detta examensarbete, fallstudie som metod. En avgränsning är att det endast är ett företag 

som studeras. 

2.5 Etiska aspekter 

En forskare ställs inför flera etiska frågor och ställningstagande under sin forskning, bland annat 

när det gäller val av sociala miljöer, intervjufrågor, metoder samt i själva skrivandet32. När 

forskningen har en kvalitativ karaktär är det av stor vikt att genomföra etiska reflektioner 

eftersom att kvalitativ forskning innebär närhet till deltagarna i forskningen33. Det finns fyra 

                                                 
25 (Bryman & Nilsson, 2011) 
26 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017) 
27 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017) 
28 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017) 
29 (Ahrne & Svensson, 2015) 
30 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017) 
31 (Ahrne & Svensson, 2015) 
32 (Närvänen, 1999) 
33 (Merriam, 1994) 
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etikregler att förhålla sig efter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet34. 

Informationskravet innebär att undersökningens syfte ska framgå till berörda personer och det 

ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt35. 

Samtyckeskravet innefattar att de som deltar i undersökningen har rätten att bestämma över sin 

medverkan36. 

Konfidentialitetskravet innefattar att personuppgifter som ingår i undersökningen ska försvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av de och uppgifter om personerna i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet37. 

Nyttjandekravet innefattar att insamlade uppgifter om enskilda personer får enbart användas för 

forskningsändamålet38. 

I detta examensarbete har dessa aspekter hanterats genom att ge en kort introduktion om ämnet 

inför varje intervju samt upplysning om de etiska reglerna. Information gavs också om att 

intervjuerna skulle hållas anonymt. 

2.6 Datainsamling 

För att kunna besvara forskningsfrågor måste data samlas in och bearbetas. Det finns två typer 

av data: sekundär data och primär data39.  

Sekundär data innebär tillgänglig data som redan finns insamlad av någon annan för ett annat 

syfte. Sekundär datainsamling har en stor fördel vid att den sparar både tid och resurser eftersom 

att informationen redan finns tillgänglig.40 

Primär data innebär att data samlas in enkom för den specifika forskningsfrågan. Observationer, 

enkäter och intervjuer är de vanligaste metoderna för primär datainsamling.41 

Den insamlade data i denna studie utgör främst primär data baserad på intervjuer och 

observationer. Sekundär data utgörs av dokument. Nedan redogörs metodvalen för 

datainsamling. 

2.6.1 Litteraturstudie 

Den huvudsakliga anledningen till att en litteraturstudie genomförs är för att undersöka vilken 

teori som redan finns samt vad som redan gjorts inom det specifika området. En väl utförd 

                                                 
34 (Patel & Davidson, 2011) 
35 (Bryman & Nilsson, 2011) 
36 (Bryman & Nilsson, 2011) 
37 (Bryman & Nilsson, 2011) 
38 (Bryman & Nilsson, 2011) 
39 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
40 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
41 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
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litteraturstudie redogör för kunskaper inom det utforskade området och därigenom stärks 

arbetets trovärdighet.42 Litteraturstudien kan beskrivas som en iterativ process43. 

Ekonomistyrning sett till projektverksamhet har satt sin vetenskapliga grund för litteratur-

studien i denna studie. Detta för att få en överblick om hur styrningen kring ekonomin bör 

hanteras inom byggprojekt. Litteraturstudien har sin grund i byggprojekt och utvecklas sedan 

till byggstyrning som till sist landar i ekonomistyrning. I litteraturstudierna om byggprojekt 

förklaras det i stora drag vad ett byggprojekt innebär som leder teorin vidare till byggstyrning 

där styrning av byggprojekt hanteras. Därefter inhämtades litteratur kring ekonomistyrning som 

presenterar vad den ekonomiska styrningen i byggprojekt innebär. Det är genom ekonomi-

styrning som det arbete som görs i anbudsprocessen kopplas till projektgenomförandet. 

Avslutningsvis presenteras ett exempel på en projektstyrningsmodell.  

Litteraturstudien har fungerat som en iterativ process och har använts för att öka förståelsen 

kring styrningen av ekonomi i projektverksamhet. Ytterligare anledning till att litteraturstudien 

har genomförts är för att få en bild över vilka projektstyrningsmodeller som finns och vad de 

innehåller. Teorin från litteraturstudien har använts vid analys av den datainsamling som skett 

via primär datainsamling. Eftersom att detta är ett outforskat område inom fallföretaget så har 

syftet med datainsamlingen varit att samla in så mycket information som möjligt och därigenom 

har teorin kompletteras eftersom information har framkommit av empirin.  

Litteraturstudien har inhämtats som sekundär data från material i form av böcker, vetenskapliga 

artiklar och rapporter. Den mesta litteraturen har sökts upp och lånats via Luleås universitets-

bibliotek, en del litteratur har erhållits från examensarbetets handledare och en del litteratur har 

inhämtats via referenser som funnits genom att ta del av befintlig litteratur. Det sökord som har 

använts för att finna litteraturen är följande: Byggprojekt, Byggstyrning, Ekonomistyrning, 

Ekonomistyrning i projekt, Control, Management Control, Cost Control, Projektstyrnings-

modell. 

2.6.2 Intervjuer 

En meningsfull diskussion mellan två eller flera individer är en intervju44. För att erhålla 

tillförlitlig data kan, beroende på hur forskningsfrågan är formulerad, olika typer av intervjuer 

hållas45.  

Det finns tre olika typer av intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerade intervjuer innebär att intervjun är standardiserad och använder samma frågor i 

samma följd. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är icke-standardiserade. Vid 

semistrukturerade intervjuer innebär det att ämnet är förbestämt men beroende på hur 

konversationen flyter kan frågorna skilja sig. Vid semistrukturerade intervjuer ges också 

möjligheten att be om förklarande eller utvecklande av svaren. Vid ostrukturerade intervjuer är 

                                                 
42 (Bryman & Nilsson, 2011) 
43 (Patel & Davidson, 2011) 
44 (Kahn & Cannell, 1957) 
45 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
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frågorna inte förberedda även om det bör finnas en tanke och en klar idé om vad som ska pratas 

kring.46 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta eftersom att vid denna typ av 

intervjumetod ges möjligheten, som nämns ovan, att få en utveckling av svaren genom att ställa 

ytterligare frågor och på så sätt öka förståelsen.  

Vid inspelning av intervjuer kan intervjupersonen påverkas negativt47. Om en intervju ska bli 

framgångsrik eller inte är direkt beroende mellan intervjuaren och personen som intervjuas48. 

Vid intervjutillfällena antecknas respondenternas svar endast för hand och efter avslutad 

intervju renskrivs stödanteckningarna som har tagits under intervjutillfället. Intervjuerna spelas 

inte in, detta för att undvika en negativ påverkan och därigenom riskera att intervjun inte blir 

framgångsrik.  

Mängden informationen som ges innan intervjutillfället ska vara tillräcklig för att väcka intresse 

men samtidigt inte så mycket att det finns risk att svaren är tillrättalagda49. Om färdig-

formulerade frågor skickas finns det en stor risk att personen blir manusstyrd och därigenom 

inte öppnar upp sig, detsamma kan hända om de förberedda frågorna är för många50.  

För att undvika att svaren som ges är tillrättalagda samt att undvika att respondenterna blir 

manusstyrda så skickas endast en kort introduktion om ämnets ut i samband med intervju-

förfrågan. Intervjufrågornorna når respondenterna vid intervjutillfället. 

När studier genomförs av kvalitativ karaktär är det extra viktigt att tänka på hur de ska väljas 

och även hur intervjun ska genomföras. För att åstadkomma trovärdighet i rapporten är det av 

stor betydelse att det görs en noggrann redogörelse över hur intervjuerna valts. Det ska 

framkomma att personerna har blivit valda av en anledning.51 

De första tre intervjuerna utförs i syfte att få en uppfattning över hur de ledande personerna 

inom fallföretaget uppfattar arbetssättet kring anbudsprocessen med koppling till projekt-

genomförandet. De tre utvalda personerna i detta steg väljs av den anledningen att de alla tre 

har en ledande roll inom det avgränsade område för studien. Avgränsningarna presenteras i 

underavsnitt 1.3.2 Avgränsning och för att få en bättre bild över vad det innebär inom 

fallföretaget presenteras organisationen i bilaga 3. Intervjutiden för respektive intervju var cirka 

60 minuter. Intervjufrågorna för ledningen presenteras i bilaga 1. 

För att kartlägga nuläget över hur anbudsprocessens koppling till projektgenomförandet 

används idag intervjuas dessutom totalt tre personer vid tre olika projekt. Det är produktions-

chefen för respektive projekt som intervjuas. Detta eftersom att det är produktionschefen som 

ansvarar för styrningen i projektet efter erhållet kontrakt (för fallföretagets befattnings-

                                                 
46 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
47 (Ahrne & Svensson, 2015) 
48 (Merriam, 1994) 
49 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017) 
50 (Wirtén Content Agency, 2016) 
51 (Ahrne & Svensson, 2015) 
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beskrivning se bilaga 3). Intervjutiden för respektive intervju var cirka 60–90 minuter. 

Intervjufrågorna för produktion och produktionscheferna redovisas i bilaga 2. 

En överblick av valda respondenter redovisas i tabell 1. 

          Tabell 1 Sammanställning av studiens intervjuer. 

Datum Befattning Syfte 

Ledningen 

20171211 Person 1 på ledande nivå Datainsamling för att kartlägga ledningens 

uppfattning om anbudsprocessen och dess 

koppling till projektgenomförande. 

20171213 Person 2 på ledande nivå 

20171214 Person 3 på ledande nivå 

     Produktionen 

20180129 Produktionschef 1 Datainsamling för att kartlägga produktionens 

uppfattning och anbudsprocessen och dess 

koppling till projektgenomförande. 

20180201 Produktionschef 2 

20180202 Produktionschef 3 

 

2.6.3 Observationer 

Observationer används oftast av studier av utforskande karaktär och används för att komplettera 

information52. Termen observation innebär systematisk observation, registrering, beskrivning, 

analysering och tolkning av en individs beteende53.  

Det finns två olika typer av observationer: ostrukturerad och strukturerad. Ostrukturerad 

observation i samband med utforskande forskningssyfte används i syfte att samla in största 

möjliga information, observatörens uppgift är att registrera allt som är möjligt.54 Strukturerad 

observation används för att beräkna hur ofta aktionen förekommer55. 

Som komplement för att kartlägga nuläget över hur anbudsprocessens koppling till projekt-

genomförandet används idag kommer denna studie att genomföras av ostrukturerade 

observationer. Detta eftersom att det ger möjligheten att samla in så mycket information som 

är möjligt. Observationerna genomförs på de projekt där respektive intervjuad produktionschef 

är verksam. Observationerna i respektive projekt utformas i form av att styrningen av ekonomin 

i respektive projekt granskas. De valda projekten valdes av den anledningen att de representerar 

tre olika typer av projekt och ökar därmed spridningen. Projekt A är ett samverkansprojekt där 

arbetet sker nära beställaren, projekt B är en ren utförandeentreprenad och projekt C är en 

utförandeentreprenad där vissa delar utförs i form av totalentreprenad. De olika projekten 

presenteras bättre under avsnitt 4.3 Presentation av observationsprojekt. 

En sammanställning över studiens observationer redovisas i tabell 2. 

 

                                                 
52 (Patel & Davidson, 2011) 
53 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
54 (Patel & Davidson, 2011) 
55 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
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          Tabell 2 Sammanställning av studiens observationer. 

Datum Projekt Verksam prod.chef Syfte 

20180129 Projekt A Produktionschef 1 För att komplettera datainsamlingen 

av intervjuer för nuläget av 

anbudsprocessen och dess koppling till 

projektgenomförande. 

20180201 Projekt B Produktionschef 2 

20180202 Projekt C Produktionschef 3 

 

2.7 Analys av data 

Utifrån den teori som erhölls genom litteraturstudien har tankekartan i figur 2 tagits fram. 

Tankekartan har varit en grund till studiens fortskridande gällande intervjuer och observationer. 

Analysen som utförts av intervjuerna och observationerna har baserats på tankekartan. 

 

          Figur 2 Studiens tankekarta som erhölls utifrån litteraturstudien56. 

Det kan innebära svårigheter med att analysera intervjuer och observationer när det gäller 

kvalitativa data eftersom att dess data karaktäriseras av ett textmaterial som är både 

ostrukturerat och mycket omfattande57. För att få en tydlig bild över hur anbudsprocessen 

kopplas till projektförandet har den insamlade datan från observationerna och intervjuerna 

strukturerats utifrån tankekartan. Detta genom att dela in resultat- och analyskapitlen med 

rubriker utifrån rubrikerna i tankekartan. 

För att uppnå studiens syfte används tre forskningsfrågor som hjälp. Studiens forskningsfrågor 

är direkt beroende av varandra vid analysen. Figur 3 visualiserar beroendet.  

                                                 
56 (Egen konstruktion) 
57 (Bryman & Nilsson, 2011) 
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          Figur 3 Studiens forskningsfrågor och dess beroende58. 

2.8 Reliabilitet och validitet 

Studiens tillförlitlighet handlar om reliabilitet och validitet59. Reliabilitet och validitet är två 

grundläggande kriterier för granskning och bedömning av samhällsvetenskapliga rapporter60. 

Sambandet mellan de två kriterierna är tydligt. Om en undersökning är reliabel stärks också 

validiteten och tvärt om.61 

Reliabilitet hanterar huruvida forskningen skulle ge samma resultat om studien skulle göras om 

vid ett nytt tillfälle. Skulle den ge olika resultat så saknar studien trovärdighet.62 Den unika 

situationen bör ligga som bakgrund sett till reliabiliteten vid undersökningstillfället63. 

Validitet består av intern och extern validitet. Intern validitet hanterar att inget feltolkas, att 

slutsatser och antaganden som görs är riktiga. Extern validitet hanterar hur mycket resultat kan 

generaliseras och tillämpas på anda områden.64 

Att brister förekommer inom validitet och reliabilitet kan bero av flera orsaker. Till exempel så 

kan de ställda frågorna i intervjuerna sakna koppling till forskningsfrågor, intervjuindividerna 

verka partiskt eller feltolkning av insamlade data ske.65 

Ett vanligt förkommande begrepp som tillämpas när det gäller validitetsproblematik är 

triangulering. Triangulering kan ske på olika sätt och ett exempel på triangulering är att flera 

olika metoder för att samla in data används.66 

För att försäkra validiteten för denna studie så har datainsamlingen skett genom intervjuer och 

observationer. Genom att datainsamlingen skett genom både intervjuer och observationer så har 

studiens forskare kunnat kontrollera om insamlad data stämmer överens med varandra och 

därigenom säkerställa studiens kvalitet. Kontinuerlig handledning med två olika handledare, en 

från det studerade företaget och en från Luleå tekniska universitet, har bidragit för att säkerställa 

studiens kvalitet. Handledarna har varit aktiva vid utformning av aktuella intervjufrågor, vilket 

                                                 
58 (Egen konstruktion) 
59 (Patel & Davidson, 2011) 
60 (Bryman & Nilsson, 2011) 
61 (Eklund, 2014) 
62 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
63 (Patel & Davidson, 2011) 
64 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
65 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) 
66 (Patel & Davidson, 2011) 
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har bidragit till stärkt validitet. För att ytterligare stärka både den interna och externa validiteten 

kunde intervjuerna ha spelats in för att få en möjlighet att lyssna igenom och kontrollera 

uppfattningen av intervjusvaren. 

För att ytterligare stärka reliabiliteten och validiteten så har författaren tillsammans med 

handledaren innan intervjutillfällena kontrollerat att intervjufrågorna har en koppling till 

forskningsfrågorna. Kopplingen mellan intervjufrågorna till forskningsfrågorna redovisas även 

i bilaga 1 och bilaga 2 i samband med mallen för intervjufrågorna. En annan faktor för att 

ytterligare stärka reliabiliteten och validiteten för studien är att utvalda citat från respondenterna 

som framkommit under intervjutillfällena presenteras. 

Den största delen av datainsamlingen har skett via intervjuer med intervjuformen semi-

strukturerad intervju och kan anses ligga till stor grund för de slutsatser som antagits i studien. 

Eftersom att intervjuformen är semistrukturerad innebär det att det finns en risk att svars-

resultaten från intervjutillfällena inte skulle bli exakt lika vid ett nytt tillfälle. Detta kan påverka 

studiens kvalitet. Som nämns tidigare i avsnittet så har reliabiliteten och validiteten ett starkt 

samband och om validiteten stärks så stärks också reliabiliteten. För att öka reliabiliteten för 

studien har ett stort arbete lagts vid att stärka validiteten. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teori. Den teoretiska referensramen innehåller fyra 

huvudrubriker. Först ges en teoretisköversikt av byggprojekt och byggstyrning. Nästa rubrik i 

teoridelen innefattar ekonomistyrning där den tyngsta vikten teori återfinns. Slutligen 

presenteras en projektstyrningsmodell. 

3.1 Byggprojekt 

Byggsektorn byggs upp genom en verksamhet i projektform, flera olika projekt under olika 

tidsperioder löper parallellt med varandra67. Vid verksamhet i projektform arbetar en tillfällig 

organisation mot ett bestämt mål. Start- och slutdatum är bestämt samt förbrukningen av 

resurser.68 Syftet med ett byggprojekt är att producera antingen en anläggning eller en byggnad. 

Det börjar med att en idé väcks och sedan startar processen69. Byggherre kallas den som låter 

uppföra anläggningen eller byggnaden för sin räkning70. 

Ett byggprojekt kräver styrning i rätt riktning för att kunna genomföras. Det krävs planering för 

att nå målen för projektet. Planeringen innefattar planering kring resurser, hur, när och var de 

ska användas. Resurser kan innebära material eller maskiner men de kan även innefatta 

människor och kunskap71. 

En definition av projekt är ”ting som inte kan standardiseras eller ingå som en rutin till fullo”. 

Det innebär att inget projekt är likadant som något annat72. Mycket runt omkring projekt kan 

dock ha likheter. Organisationen kan ha liknande uppbyggnad, tidsbegränsade aktiviteter, 

koordinering av delaktiviteter, korta resurser och arbetet mot ett uppsatt mål är några av de 

aspekter som kan ha liknande utformning. En stor utmaning är styrningen kring mötet mellan 

det unika och det återkommande i projekten.73 

Den mest lämpade styrningen för projektet bestäms genom projektets karaktär, projektets läge 

och kringliggande förhållanden74.  

Huvudverksamheten hos bygg- och anläggningsföretag kännetecknas av byggprojekt. Typen 

av projekt som huvudverksamheten kännetecknas av benämns här som affärsprojekt. Ett 

affärsprojekt innebär ett projekt som genomförs av ett företag på uppdrag av en extern part. 

Styrningen i ett affärsprojekt har fokus på att koordinera och styra aktiviteter för att effektivisera 

resursförbrukningen, att leveransen följer rutiner och regler och att aktiviteter och produkter 

anpassas efter beställarens behov och önskan.75 

Bengt Flyvbjerg, en dansk professor som nu är verksam vid universitetet i Oxford, har utfört 

många forskningsstudier kring styrningsproblematiken i förbindelse med stora infrastrukturella 

                                                 
67 (Révai, 2012) 
68 (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 
69 (Révai, 2012) 
70 (Révai, 2012) 
71 (Nordstrand, Byggprocessen, 2008) 
72 (Jannesson & Skoog, 2013) 
73 (Jannesson & Skoog, 2013) 
74 (Jannesson & Skoog, 2013) 
75 (Jannesson & Skoog, 2013) 
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projekt. I genomsnitt överskrider projekten budgeten med 100 procent. Det finns ett antal olika 

anledningar som orsakar dessa överskridanden, en av anledningarna är optimism men en annan 

anledning som lyser igenom i nästan alla fall är oförmågan att styra projekt. Flybjergs studier 

och mycket annan forskning har visat på en mycket viktig slutsats om projekt och 

projektresultat, vilket är att behovet att utveckla en förståelse för de styrproblematiker som är 

kopplade till företagets projektverksamhet.76 

Det har tagits fram flera olika styrmodeller för att uppnå effektiv planering genom att kombinera 

kostnad och tid med resursförbrukning. I modeller som dessa ligger det största fokuset på själva 

planeringsprocessen istället för styrningsprocessen. Produkten ses också ofta som ett mål 

istället för att lägga fokus på processorienterade mål. För att sköta planeringen använder sig 

ofta entreprenörer av möten, möten som ofta fördröjs på grund av annan prioritering.77 

Det finns ett antal faktorer som anses som kostnadsdrivande i ett projekt. Konstruktions-

ändringar, risker och osäkerheter, att projekttiden bedöms felaktigt, komplexiteten av projektet 

och entreprenörer som underpresterar är exempel på sådana faktorer. Det är de interna 

faktorerna som har den största påverkan eftersom att de faktorerna kan påverka projektet under 

en längre tid, dessutom kräver de konstant styrning. Väder och markförhållanden och andra 

externa faktorer påverkar endast projekten i väldigt låg utsträckning och under korta perioder.78 

3.2 Byggstyrning 

De åtgärder som utförs av byggentreprenadsföretag för att effektivisera produktionen av ett 

byggprojekt kallas för byggstyrning. Styrningen av en verksamhet innebär79: 

• Att mål ställs upp för verksamheten, 

• Planering av hur målen ska nås, 

• Genomförande av verksamheten enligt planerna, 

• Uppföljning av verksamheten under själva genomförandet, 

• Kontrollering av verksamheten, 

• Analysering av eventuella skillnader mellan förväntning och verklighet, 

• Korrigering av avvikelser genom att utföra lämplig åtgärd. 

För att kunna styra en verksamhet måste tekniken för styrningen anpassas till vad som ska 

styras, vilka mål som ska uppnås och vilka resurser för styrning som finns att nyttja80. De 

uppställda målen kan omfatta ett antal olika parametrar som tid, kostnad och kvalitet81. För att 

byggentreprenören ska kunna uppnå målen med sin byggproduktion är en väl utförd 

                                                 
76 (Jannesson & Skoog, 2013) 
77 (Olawale & Sun, Construction Project Control in the UK: Current Practice, Existing Problems and 

Recommendations for Future Improvement, 2015) 
78 (Olawale & Sun, PCIM: Project Control and Inhibiting-Factors Management Model, 2013) 
79 (Révai, 2012) 
80 (Révai, 2012) 
81 (Jannesson & Skoog, 2013) 
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byggstyrning en förutsättning82. Ett väl planerat arbete är en förutsättning för en väl fungerande 

byggstyrning83.  

Syftet med att styra och planera är att uppnå en så effektiv resursanvändning som möjligt för 

att nå uppsatta mål. Syftet med uppföljning är att identifiera avvikelser för att sedan sätta in 

korrigerande åtgärder.84 

Systematisk uppföljning av den operativa verksamheten är något som saknas i många företag. 

Genom att denna uppföljning uteblir innebär det att resurseffektiviteten kan ifrågasättas. Det 

finns en allmän uppfattning om att byggsektorns processer kan uppnå en ökad effektivitet 

genom standardisering. Detta betyder att hela organisationen använder likadant arbetssätt. Om 

de inom organisationen skulle, i större omfattning, använda det mest effektiva arbetssättet 

skulle onödiga moment minskas. Det skulle även leda till att tid sparas och till en ökad 

processtabilitet.85 

Bristande ansvarskänsla uppstår vid okunskap om det gemensamma projektmålet. Information 

bör därför ske till alla projektmedlemmarna. Mål som är övergripande likväl som nedbrutna 

mål. Dessa mål bör också kontinuerligt påminnas och det bör också ske en uppföljning för att 

kontrollera att alla medverkande har förstått målen.86 

Intentionen med styrning är att avsiktligt påverka beteendet hos individer för att uppnå de 

önskade målen. Resultat, handlande och värderingar anses enligt många forskare ligga till grund 

för styrningen som en aktivitet. Styrning av ett projekt har ofta ett resultatperspektiv och tid, 

kostnad och kvalitet är normalt de tre målparametrar som står i centrum. Inom projektområde 

är det detta som ofta kallas för ”järntriangeln”87, se figur 4. Balansen mellan tid, kostnad och 

kvalitet utgör ett viktigt kriterium för att kunna bedöma hur framgångsrikt ett projekt är. De tre 

målparametrarna har ett förhållande mellan varandra, vilket innebär att endast fokusera på ett 

av målen, i stort sätt, är orimligt. Byggprojekt har ofta problem att genomföra en lämplig 

avvägning mellan de tre målparametrarna. Om målen förenas redan i optimeringsprocessen kan 

byggprojektledningens effektivitet ökas.88 

                                                 
82 (Nordstrand, Byggstyrning, 1990) 
83 (Révai, 2012) 
84 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
85 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
86 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
87 (Jannesson & Skoog, 2013) 
88 (Zhang, Du, & Zhang, 2014) 
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          Figur 4 Järntriangeln89. 

Järntriangeln har en stor fördel eftersom att den skapar fokus och tydlighet men det finns även 

begränsningar. När arbetet med projekt endast koncentreras på att uppnå målparametrarna finns 

det en risk att det endast kommer att handla om att uppfylla målen och värdeskapande 

därigenom glöms bort. För att inte förlora den värdeskapande delen bör målen utökas. Kriterier 

som nöjda kunder, nöjda medarbetare, direkt avkastning och framtida effekter bör också 

beaktas, inte bara huruvida projektet levererar enligt plan. Om målen utökas enligt ovan skulle 

det i större utsträckning läggas mer fokus på att leverera ett vidare perspektiv och på så sätt 

också styras. Som följd av detta understryks också behovet av en nyansrik utvärdering och 

uppföljning av det som projektet presterat, såldes också målformuleringar uttryckt genom de 

önskade effekterna. Detta innebär en effektmålsorienterad styrning, vilket innebär att 

järntriangelns princip kompletteras med effektmål. Styrningens utgångspunkt blir då att ange 

projektets specifika mål utifrån effekt- och projektmål. Effektmålen indikerar det önskade 

framtida tillståndet för projektet och projektmålen i sin tur önskemålen under själva 

genomförandet. Nästa steg handlar om löpande styrning och uppföljning av projektet utifrån 

effekt- och projektmålen. Den avslutande delen handlar om utvärdering av projektets effekt. 

Det handlar dels om att utvärdera vid projektets slutförande och dels att en tid efter projektslut 

också utvärdera. Om utvärdering sker en tid efter projektet slut, mellan ett till två år efter, är 

möjligheten för att fånga in nyttoeffekterna större. Nyttoeffekter såsom medarbetares lärande, 

framtida förberedelser, nya organisatoriska förmågor med mera.90 

Det är idag en stor efterfrågan om att få målstyrda grupper som är ansvarstagande och som 

självständigt kan styra och planera inom företagets strategier. Med en målstyrd styrmetod 

innebär det att mätningen syftar till att kontrollera om resultatet lyckas nås, detta utan hänsyn 

till hur det uppnås. Det finns viss kritik mot målstyrning eftersom att verksamheten ofta är 

komplex, vilket höjer svårigheten att bryta ner den till ett mindre antal mål. Om nedbrytningen 

till ett mindre antal mål misslyckats finns det risk att vissa delar inte uppnår en effektiv styrning 

eftersom att de inte får den uppmärksamhet som krävs. En annan kritik som också riktas mot 

målstyrning är att all uppmärksamhet riktas mot själva målet och inte mot processen. Samma 

                                                 
89 (Jannesson & Skoog, 2013) 
90 (Jannesson & Skoog, 2013) 
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studie tar även upp vikten av uppföljning och menar på att oavsett om målet blivit uppfyllt eller 

inte så finns behovet av fortlöpande utveckling och förbättringar.91 

Många av de befintliga metoderna som finns för att beskriva projektstyrning har fokus på att 

beskriva vad projektstyrning är och inte hur de ska genomföras. Vilket medför att metoderna 

för projektstyrningen är inte är väl förankrad i praktiken. En annan kritik är att i många modeller 

har det inte varit några utövare inblandade när metodens utveckling har skett, vilken kan leda 

till att metoden för projektstyrning inte återspeglar verkligheten.92 

3.3 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning används för att få alla, organisatoriska enheter och medarbetare, inom 

företaget att arbeta mot målen som är uppsatta av företaget93. Enligt Nilsson, Olve och Parment 

(2010) innebär ekonomistyrning följande: 

”Ekonomistyrning påverkar organisationens konkurrenskraft genom inverkan på 

hur chefer och medarbetare tänker och agerar. Ekonomistyrningen bör 

levandegöra de strategier organisationens ledning vill satsa på” 

För att kostnader ska hålla sig inom det kalkylerade värdet så tillämpas ekonomistyrning. Ett 

system som fungerar väl bör sända tydliga signaler då avvikelser mellan det verkliga och det 

förväntade sker och även meddela orsaken till avvikelsen. Med ett väl fungerande systemet är 

det möjlig att avgöra hur eventuella avvikelser ska hanteras, om de ska åtgärdas eller om de kan 

förebyggas. Med ett väl fungerande system för ekonomistyrningen kan platsledningen på ett 

enkelt sätt följa upp ekonomin och också utvecklas. En annan fördel är att företagets ledning 

enkelt kan få en ekonomisk överblick för respektive projekt och på så sätt också få en överblick 

över hela företagets ekonomi.94 

3.3.1 Ekonomistyrning med ansvarsenheter 

Ekonomiska ansvarsenheter innebär verksamheter för vilka ansvar uttryck i finansiella termer, 

till exempel investeringsansvar, kostnadsansvar och resultatansvar. Det är mycket vanligt att 

styra genom ekonomiska ansvarsenheter, både i privata och offentliga verksamheter.95 

Ekonomiska ansvarsenheter handlar både om organisering och om ekonomi. Genom att utforma 

och styra med ekonomiska ansvarsenheter följer också förväntningar på ett visst beteende. För 

den ansvarigas agerande är det av stor betydelse hur det ekonomiska ansvaret utformas och följs 

upp. Ur ett lednings- och styrperspektiv kan målet med ekonomisk styrning vara att uppmuntra 

ett beteende som fokuserar på låga kostnader eller på ökad avkastning.96 

Ansvar och befogenheter går hand i hand, genom att vara noggrann med vad en persons 

befogenheter och ansvar är så höjs fokus på det som bedöms vara betydelsefullt och därigenom 

minskar också risken för att någon uppgift eller något beslut sopas undan. Med tydliga ansvar 

                                                 
91 (Jannesson & Skoog, 2013) 
92 (Olawale & Sun, PCIM: Project Control and Inhibiting-Factors Management Model, 2013) 
93 (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 
94 (Révai, 2012) 
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och befogenheter ökar också modet att fatta egna beslut, när så krävs. Till exempel i situationer 

där något oplanerat sker som kräver ett hastigt beslut och därigenom kräver initiativtagande och 

kreativitet.97 

De individer som har den befogenheten att vara beslutsfattare måste ha tillgång till relevant 

fakta och även innehava förmågan att begripa relevant fakta. Detta för att klara av att ta beslut 

som stämmer överens med koncernens strategi. När ansvaret inom organisationen förskjuts i ett 

längre led är det extra viktigt att informationen anpassas till individen och presenteras på ett 

pedagogiskt sätt. Detta för att ge alla största möjliga förutsättningen att fatta, i koncernens 

perspektiv, riktiga beslut.98 

3.3.2 Ekonomistyrning i projekt 

I många svenska företag och i svensk industri har projekt kommit att spela en allt större roll. 

Många företag i flera olika branscher säljer komplexa system som produceras och drivs av 

engångsorganisationer. Emellertid rapporterar många studier svårigheter att lyckas med 

projekt.99 

Ekonomistyrning i projekt sker för att nå uppsatta mål, ofta finansiella. Ekonomistyrning 

omfattar alla steg från planering till uppföljning av projekt100. Att hålla ramen för den 

ekonomiska kalkylen för ett projekt är ofta ett av de uppsatta målen. I detta fall tillämpas 

ekonomistyrning för att se till att målet uppnås. Om ett väl fungerande system finns bör 

avvikelser från det förväntade utfallet upptäckas tidigt.101 

3.3.2.1 Styrning och osäkerhet 

Det finns en osäkerhet i varje projekt. Denna osäkerhet ligger kring vad projektet kan komma 

att uppnå och vilka avvikelser gällande tid, kostnad och kvalitet som kan uppstå. När 

avvikelserna uppstår behöver det inte betyda att ett fel har gjorts och att det måste korrigeras, 

vilket kan orsaka att valet av lämplig åtgärd i sig inte är så säker.102  

Det finns fyra olika typer av osäkerhet: variation, förutsägbar osäkerhet, oförutsägbar osäkerhet 

och ogenomskådlig osäkerhet103. De fyra olika osäkerheterna och styrningens fokus presenteras 

i tabell 3. 

 

 

 

                                                 
97 (Nilsson, Olve, & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, 2010) 
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          Tabell 3 Projektosäkerhet och styrningens fokus (Tabell från (Jannesson & Skoog, 2013)). 

Typ av projektosäkerhet Styrningens fokus 

Variation Buffertar, fokus på avvikelser från plan, 

korrigering av plan. 

Förutsägbar osäkerhet Fokus på att identifiera risker och hantera 

uppkomna risker. 

Oförutsägbar osäkerhet Kontinuerlig scanning för att identifiera 

hot/möjligheter, relationer till intressenter, 

lös styrning. 

Ogenomskådlig osäkerhet Flexibilitet och iterativ planering, skapa 

beredskap genom resurser som kompetens, 

finansiella resurser, lös styrning. 

 

Med hänsyn till att det finns fyra olika osäkerheter betyder det att varje typ av projekt har fyra 

olika situationer som måste uppmärksammas och behandlas. Det finns dock vissa sam-

variationer som till exempel att utvecklingsprojekt ofta har större grad osäkerhet än ett 

affärsprojekt. För att bedöma vilken styrning som krävs behövs det inledningsvis bestämmas 

vilken projekttyp som ska utföras för att sedan, i nästa steg, bestämma vilken grad av osäkerhet 

som föreligger. Viktigt att påpeka är dock att projektet förändras över tid och därigenom 

kommer mest troligt osäkerheten att förändras med tiden. Det är därför viktigt att anpassa och 

utveckla styrningen till den situation som råder.104 

3.3.2.2 Projektportföljer och multiprojekt miljöer 

I en projektverksamhet utövas styrningen på en organisationsnivå. Den centrala fråge-

ställningen i dessa fall är valet och uppsättningen av projekt, vilket ofta har en benämning 

hantering och styrning av projektportföljen.105 

Denna styrning har utgångspunkten i företagets strategi. Det första styrmomentet i 

projektbaserade företag är att välja projekt utifrån den övergripande strategin. Tre variabler är 

i särskilt fokus vid portföljstyrning: Strategisk överensstämmelse, strategisk synergi och 

portföljbalans.106 

Strategisk överensstämmelse syftar på att kontrollera hur projekten ligger i linje med den 

övergripande inriktningen inom företaget. Detta vad gäller kunder, lönsamhet och projekt-

områden. 

Strategisk synergi syftar till att beskriva samarbetet mellan de olika projekten. Om projekten 

utnyttjar eller skapar gemensam kompetens kan synergi exempelvis uppstå.  
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Portföljbalans syftar till att de ingående projekten i projektportföljen skapar en avvägning. 

Denna avvägning kan tillexempel syfta till risker fokus eller resurser.107 

Inom byggbranschen baseras den operativa verksamheten på projekt. Följden av detta innebär 

att fler projekt kommer att pågå och samverka samtidigt. Med flera projekt som verkar 

samtidigt, och på så sätt har ett beroendeförhållande, kan följden leda till styrningsproblem. 

Själva beroendet mellan projekten kan ibland verka relativt liten. Till exempel om byggföretag 

driver flera olika projekt på olika ställen och med olika resurser för respektive projekt, vilket 

innebär att det inte finns något koordineringsbehov mellan de olika projekten. En förlust på ett 

projekt påverkar den totala lönsamheten och potentiellt också andra projekt. Företagens 

verksamhet som helhet kan genom en sådan förlust riska att påverka företagets renommé, vilket 

medför att de övriga projekten i portföljen också kan påverkas.108 

Om ett projekt inte kan påbörjas förrän ett annat projekt avslutats (sekventiellt beroende) eller 

om de finns en ömsesidighet i beroendet, att ett projekt är input till ett annat projekt som i sin 

tur ger kunskap tillbaka. Vid situationer som dessa är det extra viktigt att styrningen tar hänsyn 

till beroendeförhållandet. Förutom att ta hänsyn till beroendeförhållandet är det också viktigt 

att ta hänsyn till osäkerhetsgraden, som också tidigare påpekats. Vid kombination av osäkerhet 

och beroende skapas fyra olika typsituationer vad gäller utmaningar vid styrning.109 

 

 

          Figur 5 Styrning i multiprojektmiljöer110. 

Ruta I, rutinbaserad styrning, i figur 5 innebär ett projekt med både låg osäkerhet och lågt 

beroende mellan projekten, vilket kan anses vara den lättaste styrsituationen. Inom detta område 
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byggs styrningen upp genom att använda sig av projektrutiner och för projekten används en 

gemensam projektmodell.111 

I situation II, planeringsbaserad styrning, i figur 5 är läget mer komplicerad med avseende på 

projektens beroendeförhållande. I denna situation kan rutin och standarder användas men det 

måste finnas någon typ av modell/mekanism som hanterar projektens beroendeförhållande. En 

del av beroendet kan lösas med hjälp av planering eftersom att osäkerheten är låg. Projektkontor 

och kommittéer kan hantera den återstående delen. Byggprojekt är ett typexempel för denna 

situation.112 

I situation III och IV i figur 5 kräver ett decentraliserat beslutsfattande till projektledarnivå. Det 

räcker inte med planer utan det krävs ett mer aktivt engagemang för högre ledningsnivåer. 

Situation IV kräver även ett hänsynstagande till koordinering.113 

3.3.3 Produktionskalkyl 

En sammanställning av intäkter och kostnader är en kalkyl. En kalkyl är en slags prognos där 

syftet är att försöka bestämma förväntade ekonomiska konsekvenser. Kalkyler kan även skapas 

efter beslutsfattande, i detta fall utgör det då konsekvenserna av beslutet.114 

När byggproduktionen styrs av en produktionsteknisk styrning ligger beräkningar av planerade, 

förväntade och resursinsatser till grund. När det gäller ekonomisk styrning ligger beräkningar 

av planerade, förväntade, kostnader och intäkter för byggproduktionen till grund, en budget 

skapas. Det finns ett stort samband mellan ekonomisk styrning och produktionsteknisk styrning 

eftersom att kostnaderna ofta är direkt beroende av resursinsatsen. En produktionskalkyl är en 

detaljerad budget för tillverkning av byggobjekt.115 

En noggrann produktionsplanering för att förbereda byggproduktionen är det första som ska 

göras när ett anbud resulterat i en beställning. En ny organisation ska ofta skapas och när den 

organisationen är tillsatt så måste de lära känna projektet. Detta genom att läsa på de handlingar 

som finns samt eventuella handlingar som tillkommit eller förhållanden som har förändrats.  

Efter det görs ett noggrant metodval, lämpliga resurser och aktiviteter väljs.116 

När produktionsplaneringen är klar upprättas produktionskalkylen. Produktionskalkylen ska 

byggas upp på likadant sätt som genomförandet av produktionen kommer att ske. De metoder 

och resurser som ska användas ska agera utgångspunkt för produktionskalkylen. Den bör vara 

anpassad gentemot kontoplanen för att kunna göra en enkel jämförelse mot de verkliga 

kostnaderna.117 

                                                 
111 (Jannesson & Skoog, 2013) 
112 (Jannesson & Skoog, 2013) 
113 (Jannesson & Skoog, 2013) 
114 (Jannesson & Skoog, 2013) 
115 (Révai, 2012) 
116 (Nordstrand, Byggprocessen, 2008) 
117 (Révai, 2012) 
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Produktionskalkylen kan ses som en kostnadsbudget för produktionen som bör användas som 

underlag för planering118. 

3.3.4 Uppföljning och avstämning 

Uppföljning innebär registrering och sammanställning av verkliga kostnader och intäkter119. 

Oavsett om det gäller serieproduktion eller projekt så har uppföljning samma funktion. 

Uppföljningen syfte är att påverka ett beteende, den ska kontrollera om utvecklingen av 

verksamheten går åt rätt håll och ska vara ett lärande verktyg. Den påverkan på beteendet som 

uppföljningen ska hjälpa till med är att operationalisera mål och att generera engagemang. 120 

Avstämning innebär att en jämförelse mellan planerat förlopp och det verkliga förloppet görs. 

En avstämning görs vid en viss tidpunkt och kontrollerar hur mycket som har utförts och jämför 

det med planeringen för hur mycket som borde ha utförts. Syftet med avstämning är att få 

information om hur aktiviteter ligger till. Om någon aktivitet är försenad eller om något utförts 

utöver vad som var planerat. Efter en avstämning ges en till exempel uppfattning om någon 

aktivitet bör prioriteras, om det krävs en resursförstärkning, med mera.121 

3.3.5 EVM 

Löpande uppföljning är en stor del av styrprocessen. I många fall sker uppföljningen av projekt 

endast mellan den budgeterade totalkostnaden och den totala upparbetade kostnaden, vilken 

kan skapa en missvisande bild. Earned Value Management (EVM) är en metod som kan 

användas när projektets osäkerhet är relativt låg. Istället för pris- och kvantitetsdifferenser 

resulterar EVM i tids- och kostnadsdifferenser. För att beräkna EMV bygger det på Earned 

Value (EV) som är den kostnad som är budgeterad för den verkliga prestationen vid en bestämd 

tidpunkt. De faktiska kostnaderna vid samma tidpunkt jämförs sedan EV (AC=Actual Cost) 

och även med den kostnaden som är budgeterad för prestationen (PV=Planned Value).122 Enligt 

följande ekvationer fås de olika differenserna123: 

𝐶𝑉 (𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠) = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

𝑆𝑉 (𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑇𝑖𝑑𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠) = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Om en uppföljning sker enbart genom att jämföra den totala kostnaden med den upparbetade 

kostanden kan intrycket bli att projektet ser ut att ligga väl till. Detta eftersom att den 

upparbetade kostnaden är lägre än den totala kostanden. Vid beräkning av differenserna enligt 

ekvationerna ovan kan signaler ges om ett projekt ligger över/under budget eller före/efter 

tidplan. I figur 6 illustreras ett diagram över det första scenariot där endast hänsyn är tagen till 

den totala och den upparbetade kostnaden. I figur 7 och figur 8 illustreras det andra scenariot 

där hänsyn till differenserna är taget.124 

                                                 
118 (Nordstrand, Byggprocessen, 2008) 
119 (Révai, 2012) 
120 (Andersson, 2013) 
121 (Révai, 2012) 
122 (Jannesson & Skoog, 2013) 
123 (Jannesson & Skoog, 2013) 
124 (Jannesson & Skoog, 2013) 
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          Figur 6 Projektuppföljning - jämförelse totalkostnad och budgeterad kostnad125. 

   

          Figur 7 Projektuppföljning - tidsdifferens126.        Figur 8 Projektuppföljning - kostnadsdifferens127.  

3.3.6 Individens agerande 

Bara för att någon ger ut en instruktion betyder det inte att ett system fungerar automatiskt. 

Maskiner och individer är inte samma sak, individer har relationer, behov, makt och kunskap 

som är en bestämmande faktor vid agerande. Vid utformningen av ett styrsystem är detta en 

stor beståndsdel att ta hänsyn till.128 

För att förklara en enskild individs förhållande antas följande samband gälla: 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑓(𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎, 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Prestationen ökar ju större förmåga någon har. Denna förmåga genom utbildning och/eller 

erfarenheter. Dock är det inte endast kunnandet som spelar roll utan individens vilja har också 

betydelse. Motivationen bestäms av viljan. Motivationen ökar ju mer individen vill 

åstadkomma något.129 

Enligt socialpsykologen Victor Vroom (1964) är en individs motivation bestämd av två 

faktorer: 

1. Relevans – individens förväntan om att en aktivitet medför ett visst resultat för företaget 

2. Instrumentalitet – i vilken mån detta resultat medför tillfredställelse av egna behov 

                                                 
125 (Jannesson & Skoog, 2013) 
126 (Jannesson & Skoog, 2013) 
127 (Jannesson & Skoog, 2013) 
128 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
129 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
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Detta innebär alltså att motivationen hos individen ökar om individen tror att ett visst uppnått 

resultat kommer att resultera i att individens egna behov tillfredsställs. 

Som resultat av detta kan sambandet för den enskilda individens förhållande bytas ut mot 

följande: 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑓(𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎, 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑠, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡) 

Prestationen är beroende av förmågan, det gäller att ha rätt person på rätt plats. Genom att 

rekrytera rätt personer och även ge individer inom företaget möjligheten att vidareutbilda sig 

eller komplettera grundutbildning ökar chansen till rätt person på rätt plats. Många företag är 

resultatorienterade, vilket leder till att många ska ha ekonomiskt ansvar. Detta leder i sin tur att 

utbildningar måste ske.130 

Motivationen är i sin tur beroende av vilka behov som arbetet kan tillfredsställa (instru-

mentaliteter) och hur en viss aktivitet bidrar till tillfredsställelsen (relevans). Behoven kan 

beskrivas enligt Maslows behovstriangel, denna presenteras i figur 9. De tre kategorierna längst 

ner, fysiologiska behov, säkerhet och kontakt är i vårt samhälle oftast uppfyllt. De två översta, 

uppskattning och status samt självförverkligande, har stor betydelse för motivationen.131  

 

          Figur 9 Maslows behovshierarki132. 

Företagets belöningssystem är det som påverkar behovet angående uppskattning och status. 

Genom att ge individen möjligheten till att utveckla sina kunskaper och ansvarande verksamhet 

kan behovet av självförverkligenade uppnås. Hög självständighet och att fritt styra över 

resurserna kan bidra till att många uppnår det.133 

                                                 
130 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
131 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
132 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
133 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
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En individ styrs av behov. Ibland ligger det av stor vikt att förverkliga sig själv medan andra 

lägger stor vikt vid status. Att förverkliga sig själv har ofta olika innebörd från individ till 

individ. Att klargöra vilka behov som ska tillfredsställas för var och en genom arbetet är viktigt. 

När det har klargjorts kan beteendet hos individen förklaras och eventuellt, genom belöningar, 

också påverkas.134 

Det finns potential för belöningssystem att vara en högst värdefull del av styrningen inom 

organisationen.  Medarbetare är ofta mycket nöjda med sin arbetsplats då tydliga mål med 

belöning i enlighet med förväntningarna finns. Media har dock ställt mycket kritik mot 

belöningssystem. Det gäller främst stora bonusar till de högsta cheferna och i många fall är 

kritiken också berättigad. Det finns dock en risk att den omfattande kritiken kastar en mörk 

skugga över ett sätt att styra som, i många organisationer, uppfattas som positivt. Den 

traditionella belöningen med belöningssystem är ofta beroende på individuella prestationer som 

leder till finansiell belöning, fallet behöver dock inte vara så. Belöningssystemen kan bestå av 

till exempel belöning som är gruppbaserad, vinstdelning, kommunikationsintensiva och 

kvalitativa utvärderingsprocesser samt lön- och karriärutveckling.135 

Det finns saker att ta hänsyn till när det gäller belöningssystem. Det är till exempel viktigt att 

ta hänsyn till individens livssituation vid försök att öka motivationen. Vissa ser arbetet som ett 

ställe för att skapa gemenskap medan andra redan har ett rikt socialt liv på sidan om arbetet. 

Det som vissa individer uppskattar som belöning kan andra ta som bestraffning. Det är viktigt 

att se till att medarbetarna uppskattar den belöning som utlovas. En annan sak att ta hänsyn till 

är att se till att medarbetarna anser att målet är rimligt och att de omfattar det som är viktigt i 

medarbetarens arbete. Det är också viktigt att se till att medarbetaren förstår varför belöningen 

sker, medarbetaren måste förstå kopplingen mellan belöningen och prestationen.136 

3.4 PROPS och XLPM 

PROPS är en projektstyrningsmodell som har använts inom olika Ericssonbolag över hela 

världen. Den har framkommit eftersom och är baserad på erfarenheter. Genom att på ett enkelt 

sätt överblicka projekt har PROPS (Project Operation and Planning System) effektiviserat 

projektarbetet. Projektstyrningsmodellen går att applicera på alla olika typer av projekt, stora 

som små. Alla projekt använder och leds av samma modell. Modellen innehåller milstolpar 

(milestones) och beslutspunkter (tollgates). Omfattningen av olika dokument bestäms efter 

storlek på projektet och det är projektledaren som har ansvar över det.137 

Det har kommit en vidareutveckling av PROPS och det nya namnet på projektstyrnings-

modellen är XLPM (Excellence in Project Management). XLPM är utvecklad med stöd för 

uppdrag, program, portfölj och agila projekt.138 

XLPM är en metodik som behandlar och kontrollerar projekt, program och projektportföljer. 

Området för projektledning beskrivs av XLPM både ur det affärsmässiga och mänskliga 

                                                 
134 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
135 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
136 (Nilsson & Olve, Controllerhandboken, 2013) 
137 (Andreasson & Johansson, 1999) 
138 (Gunnar, 2012) 
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perspektivet. Det affärsmässiga perspektivet behandlar ledningens ansvar gällande projekt och 

även hur resursanvändningen bör ske för att ge den största möjliga värde. Viktiga faktorer kring 

verksamhetsstyrning tas även upp i det affärsmässiga perspektivet. Dessa viktiga faktorer 

innefattar bland annat hur verksamheten och organisationens strategiska mål överensstämmer 

samt hur organisationens struktur kan underlätta för projektledningen. Det mänskliga 

perspektivet tar upp att genom samspel mellan individ, projektteam och ledarskap etablera en 

projektkultur.139 

XLPM innehåller två modeller; en livscykelmodell och en organisationsmodell. Livscykel-

modellen innehåller projektets faser och organisationsmodellen finns för att definiera vad, när 

och hur projektet ska genomföras. Det finns fyra färger som modellerna använder sig av; röd, 

blå, gul och grön. Dessa fyra färger används för att tydliggöra projektets delar och ansvars-

områden på ett tydligt sätt. Den röda färgen utgör symbol för styrning av långsiktiga mål, den 

blåa färgen utgör symbol för ledning av projekt i projektportföljen, den gula färgen utgör 

symbol för det operativa arbetet och den gröna färgen betyder slutresultat och milstolpar.140 

Processbeskrivningar, aktiviteter, beslut, verktyg och dokumentation tas upp i livscykel-

modellen. Det ges även en förklarning över vad dessa bör innehåll och när de bör användas i 

projektet.141 

3.4.1 Livscykel i XLPM 

Livscykeln för ett projekt redovisas i figur 10. Följande underavsnitt kommer att beskriva den. 

 

          Figur 10 Livscykelmodell i XLPM142. 

Projektstyrningsprocessen redovisas i rött i figur 10 ovan. Det är här den beslutsfattande delen 

på den strategiska nivån sker, detta med aktörer med till exempel projektsponsorer143. De röda 

romberna i figur 10 är tollgates och det är de beslut som är beslutade i förväg till projektet. Det 

finns sex stycken tollgates och vilka beslut som de innefattar är följande144: 

• TG0 innefattar beslut om att starta upp projektanalysen. 

                                                 
139 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
140 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
141 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
142 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
143 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
144 (Åhlin, 2016) 
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• TG1 behandlar beslut om start av projektplanering. 

• TG2 behandlar beslut om etablering och projektgenomförandet. 

• TG3 behandlar beslut om fortsatt genomförande, om arbetet ska fortsätta enligt 

ursprunglig plan eller en ändrad plan. 

• TG4 behandlar beslut om överlämnande till den interna mottagaren och den externa 

kunden. 

• TG5 behandlar beslut om att påbörja projektavslutning, detta i stadiet när slutresultatet 

av projektet blivit godkänt. 

De strategiska besluten i projektet behandlas i aktiviteten ”förbered och fatta tollgatebeslut” 

som syns i figur 10. Dessa beslut fattas av personer med rätt kompetens. Kundnytta och 

verksamhet står i centrum. För att säkra att projektet bevakas och följs upp enligt ett 

affärsperspektiv så används aktiviteten ”följ upp och stöd projektet”. Denna aktivitet används 

även för att få det ledningsstöd som behövs för att nå de uppsatta målen.145 

Det område som är markerat med blått i figur 10 är projektledningsprocessen. Projektlednings-

processen består av fyra faser projektanalysfas, projektplaneringsfas, projektgenomförandefas 

som består av etablering, realisering och överlämning samt projektavslutningsfasen.146 

Projektanalysfasen innehåller den grundläggande planeringen för projektet. En projekt-

beställning och ett verksamhetsärende ska, vid behov, finnas.  Projektets tidplan och budget 

samt resurser ska kartläggas i denna fas. Allt inom denna fas dokumenteras och överlämnas till 

projektets sponsor. Projektsponsorn använder sedan detta som underlag för att fatta TG1-

beslutet. I nästa fas, projektplaneringsfasen, ska projektets strategier samt planer för ett lyckat 

utförande och avslut bestämmas. Projektets omfattning beslutas i detta steg. Projektplan och 

kvalitetsplan upprättas under denna fas.  Projektplaneringsarbetet dokumenteras och över-

lämnas sedan till projektsponsorn innan TG2-beslutet. När TG2-beslutet om att påbörja ett 

projekt är godkänt med godkänd projektplan kan projektetableringsfasen påbörjas. 

Projektorganisationen och dess funktioner grundas i denna fas. I fasen för projektrealisering 

handlar det om att rikta och säkra att projektets genomförande och slutresultat fullbordas. Detta 

med hänsyn till de krav som ställs av både organisation och kund. I denna fas tas TG3-belutet. 

I fasen för projektöverlämning ska projektets slutresultat officiellt godkännande. Detta 

godkännande sker av både kund och mottagare och därmed överlämnas ansvaret innan projektet 

stängs. Beslut om att starta överlämningen, TG4-belut, måste ha genomgåtts. Den sista fasen i 

denna projektstyrningsmodell är projektavslutning. Utvärdering och uppsamling av 

erfarenheter och kompetensutveckling fångas upp under denna fas och en skriftlig 

dokumentation i form av en slutrapport genomförs. Efter denna fas ska TG5-beslutet fattas.147 

De gröna trianglarna i figur 10 motsvarar milstolpar för projektet. Milstolpar är viktiga för att 

grunda villkor för verksam styrning och uppföljning av projektet. Viktiga delmål för projektet 

som ska uppnås vid fördefinierade punkter utgörs av milstolpar. Syftet med milstolpar är att 

styra projektutvecklingen samt för att forma ett projektflöde.   

                                                 
145 (Åhlin, 2016) 
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Det gula området i figur 10 motsvarar arbetsmodellen och den redogör för det arbete som ska 

genomföras148. Den innehåller arbetets väg från idé till slutresultat, projektets operativa 

processer149. Vilka och var verktyg, metoder och processbeskrivningar ska finnas redovisas här. 

Genom detta skapas en grund för planering och visualisering det är dock ingen tidplan för 

projektet utan mer en hjälp för att ta beslut om den.150 

3.4.2 Kunskapsområden i XLPM 

För att projektorganisationen ska kunna skapa och genomföra projektet på ett effektivt sätt finns 

det tio kunskapsområden definierat i XLPM. Olika dokumentationsmallar för respektive 

kunskapsområde presenteras i XLPM, detta för att underlätta arbetet kring dessa. 

Kunskapsområdena presenteras i figur 11.151 

 

          Figur 11 Kunskapsområden i XLPM152. 

3.4.3 Organisationsmodellen i XLPM 

De olika rollerna som bör ingå i ett projekt, styrande, ledande och genomföranderoller, beskrivs 

i organisationsmodellen. Dokumentationen för respektive ansvarsroll bör beskriva vilket ansvar 

och vilken befogenhet som respektive roll har. Även vad som är dess huvudsakliga aktiviteter 

bör tas upp. Organisationsmodellen presenteras i figur 12.153 

                                                 
148 (Åhlin, 2016) 
149 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
150 (Åhlin, 2016) 
151 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
152 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
153 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
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          Figur 12 Organisationsmodellen i XLPM154. 

 

 

  

                                                 
154 (Andersson Willaume & Catic, 2014) 
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4 Resultat 
Hur fallföretaget bedriver sin verksamhet presenteras i bilaga 3. Detta kapitel inleds med att 

presentera fallföretagets projektstyrningsmodell. Informationen för dessa delar är hämtat från 

fallföretagets hemsida samt också från fallföretagets interna dokument. Vidare följer ett avsnitt 

där respondenternas intervjusvar från intervjuerna med de från ledningen i fallföretaget, sedan 

presenteras de observerade projekten och sist presenteras respondenternas intervjusvar från 

intervjuerna med de i produktionen. Avsnitten med respondenternas svar presenteras är 

uppdelade efter tankekartan som presenteras under avsnitt 2.7.  

4.1 BDX projektmodell - Projektekonomistyrning (PES) 

PES är BDX projektmodell och det är ett dokument som tar upp hur projektekonomistyrningen 

med de delar som blir aktuella efter erhållet kontrakt ska behandlas. Dokumentet behandlar 

omfattningen av processtegen samt vem som är ansvarig för att de genomförs. PES är det 

huvuddokument som ska användas och följas. PES är sedan kopplade till ett antal stöddokument 

som finns beskrivet under respektive avsnitt.  

BDX beskriver processflöde med de väsentligaste aktiviteterna för produktionsstyrning enligt 

figur 13. Enligt BDX kan produktionsstyrning delas upp i produktionsteknisk styrning och 

ekonomisk styrning men, som figuren också visar, de hänger också ofta ihop.  

 

          Figur 13 Flöde för produktionsstyrning på BDX. 

PES behandlar ekonomistyrningen medan den produktionstekniska styrningen behandlas av ett 

annat separat dokument.  

Enligt BDX kan projektekonomistyrningen delas upp i tre huvudsteg i processen: 

• Produktionsförberedelser 

• Ekonomisk styrning i produktion 

o Ekonomisk styrning, Daglig drift 

o Ekonomisk styrning, Avstämning/prognos 

• Projektavslut 

Produktionsförberedelserna i detta fall omfattar de moment som genomförs innan produktionen 

startar. Vilket innefattar startmöte, planer, beredningar, produktionskalkyl/budget med mera.  

Ekonomisk styrning, daglig drift innefattar de moment som löper under projektets gång. 
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Ekonomisk styrning, avstämning/prognos innebär de moment som utförs vid bestämda 

tidpunkter för att stämma av projektet och/eller ta fram en prognos. 

Projektavslut innefattar de moment som görs efter projektets avslutande.  

En sammanfattning av processtegen i PES sammanfattas i figur 14. För varje processteg finns 

det en utförlig förklaring om vad som bör göras. 

 

          Figur 14 Sammanfattning av processtegen i PES. 

4.2 Ledningens uppfattning 

I följande avsnitt presenteras data från intervjuer utförda med ledningen, syftet med detta 

avsnitt är att kartlägga hur ledningen uppfattar nuläget. Avsnittet är uppdelad i underavsnitt 

som är strukturerade utifrån tankekartan som presenteras i avsnitt 2.7. 

4.2.1 Styrning av ekonomi 

Det är produktionschefen som har det ekonomiska ansvaret i ett projekt och denna person jobbar 

tätt tillsammans med projektchefen. Produktionschefen känner ofta ett stort ansvar gentemot att 

hålla kalkylen så att den går runt. Det går att jämställas med att produktionschefen driver ett 

eget företag under en kortare tid. Samtliga respondenter påtalade att det ekonomiska ansvaret 

följs upp genom månadsvisa prognoser. En av respondenterna nämnde också att produktions-

chefernas känsla av press och ansvar ofta beror på underbemanning i projektet. 

Det ekonomiska målet för ett projekt sätts på divisionsnivå, detta i samråd med affärschef och 

projektchef. Det ekonomiska målet förmedlas vidare till produktionen efter erhållet kontrakt 
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och innan start. Det ekonomiska målet presenteras på startmöte samt/eller på projekt-

chefsmöten. Det är sedan upp till projektcheferna att förmedla målet vidare till respektive 

område eller projektorganisation. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom detta område 

eftersom att detta steg missas ibland och produktionen drar igång innan allt har hunnits gå 

igenom. Respondenterna var eniga om att förmedlingen av det ekonomiska målet kan förbättras.  

Ekonomiska risker och möjligheter tas alltid upp och det finns en bra rutin för det. Det upprättas 

oftast en risk- och möjlighetslista i samarbete mellan affärschef och projektchef. Det är dock 

inte alltid som den dokumenteras, påpekar alla respondenterna. Två av respondenterna uttalade 

sig enligt följande: 

”Listan görs men sedan när man har tilldelats jobbet så glöms denna lista bort.” 

Utvärdering av projekt sker ofta men då muntligen. På arbeten som utförs mot Trafikverket sker 

utvärdering men endast efter deras mallar och upplägg. Det finns internt inom fallföretaget inga 

rutiner för utvärdering och genom att projekten överlappar varandra läggs ofta tiden på att 

påbörja nästa projekt och därför görs ingen utvärdering. Respondenterna var tydliga med att 

betona att detta område har stor utvecklingsmöjlighet och är något som verkligen bör utvecklas. 

4.2.2.Produktionskalkyl/produktionsbudget 

Den nuvarande kulturen inom fallföretaget kännetecknas av att starta jobbet så snabbt som 

möjligt, ibland innan planering av arbetet har skett. En av respondenterna uttryckte sig enligt 

följande: 

”Den första frågan när man fått ett projekt är: har ni börjat gräva? Den första frågan borde 

egentligen vara: har ni planerat? Har en produktionskalkyl upprättats?” 

Upprättandet av produktionskalkyler är en stor bristvara. Det är ytterst sällan som 

produktionskalkyler upprättas inför ett projekt. Själva processen genomförs men dokumenteras 

inte. En av respondenterna uttalade sig enligt följande: 

”Jag fattar egentligen inte hur man kan ge sig in i ett projekt utan att ha planerat det, för det 

är ju det en produktionskalkyl är – en planering.” 

Budgetarbetet genomförs och det är respektive produktionschef som är ansvarig för att uppföra 

en budget för respektive projekt. Budgeten och prognoserna görs med hjälp av Insikt som är 

det ekonomiska verktyg som fallföretaget använder. Samtliga respondenter påtalade dock att 

det finns utvecklingsmöjligheter inom detta område eftersom att Insikt endast tar hänsyn till 

totala kostnaden för material, maskin och underentreprenörer (UE). 

4.2.3 Uppföljning och avstämning 

Variationer från kalkyl/budget upptäcks oftast i samband med månadsgenomgångarna men det 

finns ingen rutin för hur uppföljningar och avstämningar ska ske. Vid dessa månads-

genomgångar görs endast en översiktlig ekonomisk genomgång av projektet. En av 

respondenterna uttalade sig enligt följande:  
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”I tidiga skeden kan det konstateras att ett projekt går mindre bra men ofta görs inte några 

djupdykningar där det kontrolleras mer exakt vad som fallerar.” 

Det finns även några skräckexempel där problem har upptäckts då projektet varit ungefär 80 

procent färdigt, vilket innebär att det är i princip omöjligt att påverka projektet till ett positivt 

resultat. En av respondenterna påtalade följande: 

”Kostnadsuppföljning på den rullande produktionen skulle kunna ske dagligen men för att det 

ska ske behöver platsledningen ett verktyg/arbetssätt. Det är dock viktigt att påpeka att systemet 

inte tar bort ansvaret, det handlar om system och kultur.” 

Kalkylen och budgeten bör förmedlas till berörda via ett uppstartmöte med platsledningen samt 

att kontinuerliga avstämningar tillsammans med arbetsledningen genomförs. Det finns däremot 

ingen rutin för detta och det är sällan som detta typ av upplägg sker. De intervjuade nämnde 

också följande: 

”Det är viktigt att de ute i fält får reda på informationen, att man får med alla på samma tåg.” 

När det gäller förändringar i kalkylen så är det projektchefen och produktionschefen som 

tillsammans gör dessa förändringar i kalkylen. 

4.2.4 Människans handling med avseende på ekonomi 

Det finns ingen rutin för att kontrollera den ekonomiska styrningen i ett projekt internt inom 

företaget. En av respondenterna uttryckte sig enligt följande: 

”Det är aldrig någon som ställer frågan om hur det går i ett projekt utan så länge det blir plus 

på sista raden så reagerar ingen.” 

En annan aspekt som påpekades under en av intervjuerna är att det finns också en risk vid 

implementering av nya verktyg/arbetssätt eftersom att det finns vissa, ofta de äldre och 

rutinerade i branschen, som har svårt med förändring och inte känner sig bekväma.  

4.2.5 Projektstyrningsmodell 

Av intervjun framgick det att fallföretaget har ett projektstyrningsdokument (PES) där 

processen för ekonomistyrning förklaras.  

4.3 Presentation av observationsprojekt 

I detta avsnitt presenteras de projekt som blivit observerade i denna studie. Samtliga projekt 

ligger inom det avgränsade området för studien. För samtliga projekt har studiens författare 

genomfört observationer i form av att ta del från samtliga dokument som uppförts för projektet. 

4.3.1 Projekt A 

Projekt A är ett projekt som innefattar vatten- och avloppsarbeten, vägarbeten, ytskiktsarbeten 

och parkarbeten. Projektet är ett samverkansprojekt, vilket innebär att entreprenören sitter med 

vid projekteringsmöten och jobbar nära både konsult och beställare. Kalkylen för projektet 

upprättas gemensamt av beställare och entreprenören. Kalkylen är upprättad efter en mängd-

sammanställning. Platsorganisationen för projektet har varit varierande. I princip hela 
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platsledningen var tvungen att bytas ut en tid in i projektet. Nu består platsorganisationen av en 

produktionschef, en projektingenjör och två stycken arbetsledare.  

4.3.2 Projekt B 

Projekt B är ett projekt som innefattar vatten- och avloppsarbeten samt en gång- och cykelbana. 

Projektet är en utförandeentreprenad och entreprenaden har upphandlats till fast pris. Kalkylen 

för projektet har upprättats av en separat kalkylator internt inom företaget. Platsorganisationen 

för projektet består av en produktionschef som också agerar arbetsledare. 

4.3.3 Projekt C 

Projekt C är ett projekt som innefattar uppbyggnad av vägar och planer. Stora delar av projektet 

är upphandlad som en utförandeentreprenad till fast pris. Vägarna för projektet utför 

fallföretaget dock som en totalentreprenad. Kalkylarbetet har upprättats av en kalkylator 

tillsammans med projektchef. Platsorganisationen för projektet består av en produktionschef, 

en projektingenjör, två arbetsledare samt fram till nu har också extern inhyrd konsult bistått 

med resurser för utförandet av ekonomistyrningen för projektet. 

4.4 Produktionens uppfattning 

I följande avsnitt presenteras data från intervjuer utförda med produktionschefer verksamma i 

respektive observationsprojekt, syftet med detta avsnitt är att kartlägga hur nuläget inom 

produktionen ser ut. Avsnittet är uppdelad i underavsnitt som är strukturerade utifrån 

tankekartan som presenteras i avsnitt 2.7. 

4.4.1 Styrning av ekonomi 

Produktionscheferna för respektive projekt har varierande bakgrund till hur de blev 

introducerade till sitt projekt. En av produktionscheferna var med under anbudsprocessen och 

det var produktionschefen för projekt A. Produktionschefen i projekt A arbetade som 

entreprenadingenjör under anbudsprocessen och en tid efter erhållet kontrakt så byttes plats-

organisationen ut och fick då sin nya roll som produktionschef. Anbudsprocessen för projekt A 

var speciell, eftersom att det är ett samverkansprojekt jobbade entreprenören tätt intill 

beställaren redan i anbudsprocessen. I övriga projekt har en kalkylator räknat på projektet och 

efter erhållet kontrakt så har en överlämning av projektet skett till respektive produktionschef. 

Den personliga uppfattningen om vad styrning av ekonomin i projekt innebär varierar mellan 

produktionscheferna. Produktionscheferna för projekt A och B svarade ganska överens-

stämmande att det i stort handlar om att produktionstakten övervakas och kontrolleras och 

kopplar det mot prognosarbetet. Momenttakten kontrolleras plus att eventuella framtida risker 

upptäcks och helst i god tid. Att ha en övergripande känsla för ekonomin i projektet. 

Produktionschefen för projekt C hade en annan bild och menade att ekonomistyrning är en 

helhetsbild, inte enstaka delmoment. Det innefattar ekonomisk uppföljning, inte hur det blev 

utan hur det är i nutid. Ekonomistyrning hänger ihop med arbetsberedningar, tidplan och 

produktionskalkyl och allting är lika viktigt. Ofta i projekten fokuseras det på enstaka bitar och 

andra bitar glöms bort men tidplanen är kopplad till ekonomi som är kopplad till arbets-

beredning och ledet går åt båda håll. Blir tidplanen försenad påverkar det ekonomin, 

omkostnadskalkylen påverkas. En enkel arbetsberedning kan hindra att enkla misstag sker. Det 

är viktigt med planering och det är även viktigt att de som ska utföra själva jobbet vet vad den 

planerade tiden är så att den personen snabbt kan flagga om det skulle bli någon försening. 
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Ekonomistyrningen handlar om kontinuerlig uppföljning mot tidplan så att en tidig signal kan 

ges till styrgrupp. Det är platschefen som ska ha en plan och förstå sambandet. Det är 

platschefen som bestämmer hur mycket som ska planeras, individanpassat. Produktionschefen 

för projekt C sammanfattade sitt svar enligt följande: 

”Ekonomistyrning innebär en helhetsbild och den innebär nutid. Det är platschefen som ska ha 

en plan men det behöver inte betyda att det är platschefen själv som ska utföra alla moment i 

ekonomistyrningen.” 

Styrningen av ekonomin för observationsprojekt A och B går till på så sätt att mängder stäms 

av mot mängdssammansställningar som beställaren har upprättat. Timmar för maskiner och 

yrkesarbetare samlas in dagligen via dagbokssystemet och övriga kostnader allteftersom 

fakturor kommer. I projekt C har styrningen av ekonomin en lite annan innebörd. I det projektet 

började arbetet med att ta fram en tid- och resursplan. I projektet var inga tider bestämda och 

därför blev det lite speciellt. En förteckning togs fram där det specificerades hur länge 

respektive arbetsmoment skulle ta, till exempel hur många timmar det skulle ta för vägterrass 

plus fyllningen för vägen. Alla aktiviteter togs fram för att kunna göra ordentliga 

arbetsberedningar. Förteckningen skulle hjälpa till att enkelt kontrollera om produktionstakten 

stämmer överens med det beräknade värdet. Produktionschefen nämner att i andra stora 

entreprenadföretag (där produktionschefen arbetat på tidigare) är ekonomisystemet bättre 

anpassat för entreprenadverksamhet än vad Insikt är, vilket underlättar arbetet. I och med det 

här problemet med att ekonomisystemet inte är kopplat till produktionen så byggde 

projektingenjören för projekt C upp en uppföljningsmodell som var anpassad för situationen. 

Uppdragsrapporter från maskinister med information om vilket material samt antal 

transporterade ton matas in i uppföljningsmodellen och även andra utgifter, detta för att enkelt 

få en blick över hur projektet ligger till. Produktionskalkylen upprättades genom att utifrån 

anbudskalkylen, som var uppbyggd i BidCon (ett kalkylprogram), justera kapaciteter, vilket var 

början av produktionskalkylen. Sedan byggdes en fullständig produktionskalkyl i MAP 

(ytterligare ett annat kalkylprogram) utifrån den justerade anbudskalkylen i BidCon. 

Produktionskalkylen bröts ner till byggdelar. Kalkylen flyttades från BidCon till MAP av den 

anledningen att produktionschefen hade större vana att arbeta med MAP. 

Det ekonomiska målet som de i projekt B och C arbetar mot är den procent som är satt i anbudet. 

Utöver det så finns det inget uttalat ekonomiskt mål. I projekt A, samverkansprojektet, så har 

entreprenören tillsammans med beställaren satt upp ett tydligt ekonomiskt mål. 

I projekt C har extern hjälp som har arbetat med den ekonomiska styrningen funnits. Vilket har 

varit till stor hjälp för att hinna med och framgångsrikt sköta ekonomistyrningen. I projekt B 

upplever produktionschefen att det inte läggs tillräckligt med tid för att sköta ekonomi-

styrningen, anledningen till detta är att det inte finns utrymme till det. I projekt A upplever 

produktionschefen att arbetet kring ekonomistyrningen är tillfredställande. 

Samtliga produktionschefer var överens i sitt svar om att utvärderingar i projekt generellt inte 

genomförs. Det är ofta så att nästa projekt startar och då går produktionen vidare till det och en 

utvärdering för det gångna projektet görs inte. 
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4.4.2 Produktionskalkyl/produktionsbudget 

I projekt A och B har ingen produktionskalkyl/budget upprättats. En av produktionscheferna 

uttryckte sig enlig följande: 

”För ett långt vägprojekt så är det enklare att upprätta en produktionskalkyl och följa upp mot 

den. I projekt som innehåller flera kortare moment så känns det inte värt den tid och arbete 

som läggs ner för att upprätta en.” 

Produktionschefen i projekt C har dock en annan uppfattning. Produktionskalkylen är en viktig 

del för projektets framgång. Produktionschefen nämner också att produktionskalkylen är en typ 

av planering och uttrycker sig: 

”Man gör ju inget hemma utan att ha planerat det först, det borde vara likadant i jobbet.” 

4.4.3 Uppföljning och avstämning 

Uppföljningen för alla projekt görs månadsvis men hur uppföljningen görs varierar mellan 

projekten. I projekt A följs projektet upp månadsvis genom att jämföra mängder mot mängd-

sammanställningarna. Att projekt A följs upp månadsvis är för att beställaren har det som krav. 

Produktionschefen uppfattar det som att månadsvisa uppföljningar är snäppet för ofta, och anser 

att det tar mer tid än det ger. I samband med månadsuppföljningarna genomförs också 

uppföljning och avstämning mot det ekonomiska målet. I projekt B följs budgeten upp 

månadsvis i Insikt, där materialkostnaden har en stor post, maskinkostnaden en annan, UE en 

egen och en post för övrigt. Detta är den enda uppföljningen som görs. Det görs ingen 

uppföljning eller avstämning med hänsyn till takt eller byggdel. När uppföljningen görs den 

med manualer och egengjorda excelfiler. Sedan jämförs kostnaderna med Insikt, vilket innebär 

att endast de dragna kostnaderna syns. Vilket i sin tur kan innebära att om inte alla maskin- eller 

materialkostnader är dragna när uppföljningen görs och det innebär att det kan vara ungefär 

som att göra en uppföljning för en månad sen, den senaste månadens upparbetade kostnader 

finns alltså inte med. Vilket arbetssätt som ska användas för uppföljning och avstämning inom 

fallföretaget har produktionschefen ingen uppfattning om och nämner också: 

”Jag jobbade här i 3 månader och sedan fick jag ett mail om att jag behövde uppdatera 

budgeten i Insikt, det var ingen som hade berättat för mig att jag behövde göra det.” 

I projekt C så görs kontinuerliga uppföljningar mot produktionskalkylen och en prognos skapas 

månadsvis. Helheten kontrolleras och det görs genom uppföljningsmodellen, som projekt-

ingenjören skapat, där alla nutida mängder och fakturor tas upp. 

Om en avvikelse upptäcks så hanteras den lite olika från projekt till projekt. I projekt A hanteras 

den genom att avvikelsen rapporteras till beställaren. Produktionschefen i projekt A nämner 

också: 

”En produktionskalkyl skulle kanske i vissa fall underlätta för att kontrollera om avvikelser 

sker.” 
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Om en avvikelse från kalkyl uppstår i projekt B tas det direkt upp med närmaste chef och för 

en diskussion runt det men sedan stannar det. Ingen handlingsplan för fortsatt arbete genomförs. 

Produktionschefen uttryckte sig enligt följande: 

”Det är inte så att vi sätter oss med kalkylen och försöker ändra något.” 

Produktionschefen i projekt C berättar att det har uppstått avvikelser från kalkylen i projektet 

och det är speciellt på en del av projektet. Avvikelsen har tagits upp inom projektledningen på 

plats och det har skett en förmedling av ett nytt arbetssätt som ska ersätta det gamla. 

Platsledningen har jobbat för och försökt få alla att förstå att det är pengar det handlar om och 

därför måste en metodförändring ske. 

4.4.4 Människans handling med avseende på ekonomi 

Inom alla projekten känner respektive produktionschef ett stort ansvar mot att klara procenten 

och hålla anbudskalkylen. Produktionschefen för projekt A känner dock ett större ansvar mot 

beställaren än internt inom företaget. Inom fallföretaget uppfattas detta, genom att det är ett 

samverkansprojekt, som ett riskfritt projekt. Produktionschefen uppfattar det som att det är 

ingen som kontrollerar en och uppfattar det som att allt är lugnt så länge fallföretaget erhåller 

bonusen. Viktigt att påpeka är att produktionschefen känner absolut ett ansvar gentemot sin 

rollbeskrivning. Produktionschefen för projekt C, som liksom produktionschefen för projekt A, 

känner ett ansvar mot att klara kalkylen nämner också att projekt C mest troligt kommer att 

klara kalkylen och med rätt så bra siffror. Produktionschefen erkänner att det finns en risk för 

att luta sig tillbaka lite när projektet känns bra. 

Produktionschefen för projekt A uttrycker också att det ibland tas beslut som egentligen kanske 

borde bollas med en styrgrupp först men det finns inget forum för det inom fallföretaget som 

det är idag. En annan sak som påpekades är att styrgruppen idag får tillrättalagda sanningar. 

Styrgruppen gör inte några djupdykningar. Produktionschefen uttrycker sig enligt följande: 

”Det är individbundet hur projekten kommuniceras. Det som en individ betraktar som riskfritt 

kanske en annan uppfattar annorlunda, skalan är alltså bred.” 

4.4.5 Utbildning 

Produktionschefernas uppfattning om huruvida de som är med i styrningen av ekonomin i 

projekten har rätt utbildning varierar. I projekt A är det produktionschefen tillsammans med en 

projektingenjör som genomför ekonomistyrningen. Projektingenjören är utbildad ekonom. 

Därigenom känner produktionschefen att de som utför ekonomistyrningen har rätt utbildning. I 

projekt B är det produktionschefen som genomför den ekonomiska uppföljningen och känner 

också att rätt utbildning finns. Produktionschefen för projekt C uttrycker sig däremot enligt 

följande: 

”Personalen som arbetar med ekonomistyrning har inte den rätta utbildningen. Det finns stor 

potential att utbilda produktionschefer och arbetsledare. Utbildningar om att planera arbetet 

innan start och att få in att produktionskalkylarbetet/-budgetarbetet är viktigt oavsett projekt.” 
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4.4.6 Projektstyrningsmodell 

Ingen av produktionscheferna känner till BDX projektmodell PES och utgår inte från något 

dokument när de sätter igång ett projekt. Produktionschefen för projekt A tycker att det är 

enklare att skapa ett eget sätt än att läsa sig till hur BDX vill att det ska göras. Materialet på 

intranätet är för tungt. Det finns inget krav på att det är BDX-sättet som ska användas. 

Produktionschefen nämnde också: 

”Måste det användas så måste det men det kommer att kräva personal och utbildning för att 

komma igång med the BDX-way.”  
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5 Analys 
Analys av resultatet utifrån studiens teori presenteras i detta kapitel. Analysavsnittet är 

uppdelat efter tankekartan som presenteras under avsnitt 2.7. 

5.1 Styrning av ekonomi 

Studiens resultat visar på att hur styrningen av ekonomin i projekten ska gå till uppfattas olika 

mellan de olika respondenterna i de olika projekten. Produktionscheferna för projekt A och B 

har en uppfattning om att det handlar om att ha koll på produktionstakten och beskriver det som 

att ha en övergripande känsla för ekonomin i projektet. Produktionschefen för projekt C kopplar 

det mot en helhetsbild. Det är viktigt att inse att styrning av ett projekt innefattar många olika 

delar. Som beskrivs i bakgrunden för studien så kan även icke finansiella mål bidra till att 

finansiella mål uppfylls, det är därför av stor vikt att lägga fokus på just helheten. Helheten 

innebär, som framgår i avsnitt 3.2, alla delar mellan att ställa upp mål, att planera hur målen ska 

nås, att genomföra verksamheten enligt planeringen, att följa upp och kontrollera genom-

förandet, analysera om avvikelser uppstår samt också korrigera avvikelser med lämplig åtgärd. 

Som beskrivet i underavsnitt 3.3.2 så handlar ekonomistyrning om att nå uppsatta mål. I studien 

framgår det att det är produktionschefen som ansvarar för styrningen av ekonomin i projekten, 

vilket innebär att det är produktionschefens roll att styra projektet mot de uppställda målen, 

vilket innefattar det ekonomiska målet för projektet. Ur studien framgår det att det generellt inte 

är produktionschefen som sätter upp det ekonomiska målet utan det ekonomiska målet sätts i 

samråd mellan projektchef och affärschef. Produktionschefen tar sedan över och har då i uppgift 

att styra projektet mot det uppsatta ekonomiska målet. Genom att produktionschefen inte är 

med och sätter det ekonomiska målet innebär det att produktionschefen ska styra mot ett mål 

som produktionschefen inte har varit delaktig i att sätta och därigenom inte kunnat vara med 

och påverka målet heller. Det innebär i sin tur att produktionschefen inte alltid ser ett tydligt 

mål och det kan orsaka att bristande ansvarskänsla gentemot det målet uppstår, vilket framgår 

i avsnitt 3.2. Om produktionschefen inte arbetar mot det ekonomiska målet innebär det att 

arbetet endast fokuseras mot två av målen som järntriangeln i avsnitt 3.2 visar. Vidare i avsnittet 

framgår vikten av att ha balans mellan alla dessa tre mål för att erhålla god kvalitet och få ett 

framgångsrikt projekt.  

Det är inte endast produktionschefen som behöver ha kunskap om de gemensamma projekt-

målen för att känna ansvar, det är lika viktigt att alla övriga medverkande i projektet är 

medvetna om målen för projektet för att känna ansvarskänsla och ett engagemang att bidra. 

Detta styrks också under avsnitt 3.2. Under samma avsnitt beskrivs vikten av att påminna om 

de gemensamma målen samt att uppföljning för att kontrollera att alla medverkande förstår 

målen. 

5.2 Produktionskalkyl 

Det går att läsa ur studiens resultat att kulturen inom fallföretaget för närvarandet karaktäriseras 

av att påbörja själva utförandet av projektet så snart som möjligt efter erhåller kontrakt. Som en 

i ledningen uttryckte sig så är ofta den första frågan ”Har ni börjat gräva?”. Om den första 

tanken som slår en när kontrakten är erhållet är att ta dit en maskin och börja gräva så kommer 

avsaknaden av planering som en följd av det.  I avsnitt 3.2 redogörs vikten av att planera, för 
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att uppnå en framgångsrik byggstyrning så krävs ett väl planerat arbete. I samma avsnitt 

förklaras också att syftet med att styra och planera är för att kunna uppnå en så effektiv 

resursanvändning som möjligt för att nå uppsatta mål.  

Ett sätt för att planera är att upprätta en produktionskalkyl, vilket framgår under underavsnitt 

3.3.3. Det framgår ur studien att det är sällan som produktionskalkyler för projekten upprättas 

inom fallföretaget. Endast en av respondenterna ser fördelen med att upprätta en produktions-

kalkyl. Som redogörs i underavsnitt 3.3.3 så är en produktionskalkyl en detaljerad budget för 

tillverkning av byggobjekt. När en produktionskalkyl upprättas så, som det framgår under 

underavsnitt 3.3.3, går den som upprättar produktionskalkylen igenom arbetet steg för steg 

innan själva arbetet utförs, alltså genomförs en planering för arbetet. Produktionskalkylen är 

inte bara ett sätt att planera. När en produktionskalkyl upprättas av de som ska utföra jobbet så 

skapas den med hänsyn till produktionen och då kan även eventuella misstag som gjorts i 

kalkylen uppdagas, vilket framgår under underavsnitt 3.3.3. Om såna avvikelser upptäcks tidigt 

så finns det fortfarande chans att göra något åt det. När produktionskalkylen är upprättad kan, 

eventuellt, ett nytt förväntat ekonomiskt resultat visa sig.  

5.3 Uppföljning och avstämning 

En upptäckt som framkom under intervjudelen som hölls med personerna med ledande 

positioner inom fallföretaget var att det förekommer fall där projekten nästan är eller är färdiga 

när upptäckten om att projektet kommer att ge ett dåligt resultat upptäcks. Detta är inte en 

ovanlig sits i projektverksamhet. Under avsnitt 3.1 framkommer det att nästan 100 procent av 

projekten överskrids och studier har visat på att det i många anledningar beror av oförmågan av 

att styra projekt.  

När en produktionskalkyl upprättas kan eventuella fel som gjorts i kalkylen upptäckas direkt 

och därigenom kan förändringar som kan påverka resultatet sättas in direkt för att undvika att 

samma upptäckt görs i slutet av projektet. Ett annat sätt att upptäcka avvikelser är genom 

uppföljningar och avstämningar. Syftet med att uppföljning är att påverka ett beteende, vilket 

framgår i underavsnitt 3.3.4. Vid uppföljning kan det enkelt uppdagas om en post eller aktivitet 

avviker och därigenom kan eventuellt en metodförändring ske. Som beskrivet i underavsnitt 

3.3.5 så är löpande uppföljning en mycket stor del av styrprocessen. Ur studien framgår det att 

fallföretaget inte har något internt krav på uppföljningar mer än att en uppdatering av budgeten 

i ekonomisystemet ska uppdateras månadsvis. Som framkommit av studien så tar budgeten i 

ekonomisystemet endast hänsyn till fyra kategorier; en för maskiner, en för material, en för UE 

och en för övrigt. Dessutom jämförs endast upparbetad kostnad mot den totala planerade 

kostanden för respektive post. I observationsprojekten i denna studie där uppföljningen har skett 

på ett annat sätt så har det varit på krav av beställaren och inte internt inom fallföretaget. 

Som det framgår i underavsnitt 3.3.5 så sker uppföljningen av projekt i många fall endast mellan 

den budgeterade totalkostnaden och den totala upparbetade kostnaden. Som det framgår i 

studien så är det precis den typen av uppföljning som sker hos fallföretaget. Som det också 

nämns under underavsnitt 3.3.5 kan denna typ av uppföljning ge en missvisande bild, ofta kan 

uppfattningen ges att projektet ligger väl till eftersom den upparbetade kostnaden är lägre än 

den totala kostnaden.  EVM är en uppföljningsmetod som kan användas när projektets osäkerhet 
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är relativt låg. I figur 5 i underavsnitt 3.3.2.2 presenteras de olika typsituationerna vid 

kombination av osäkerhet och beroende. Som det framgår i underavsnittet så är byggprojekt ett 

typexempel för planeringsbaserad styrning, vilket innebär att projektosäkerheten för bygg-

projekt är relativt låg. I underavsnitt 3.3.5 som behandlar metoden EVM så framgår det att EVM 

bygger på budgeterad kostnad för den verkliga prestationen vid en bestämd tidpunkt jämfört 

med de faktiska kostnaderna för samma tidpunkt och även budgeterad kostnad för prestationen. 

Ekvationerna presenteras under underavsnitt 3.3.5. Genom uppföljning med EVM kan signaler 

ges om ett projekt ligger över/under budget eller före/efter tidplan.  

5.4 Människans handling med avseende på ekonomi 

Intentionen med styrning är att avsiktligt påverka beteendet hos individer för att uppnå de 

önskade målen, vilket framgår i avsnitt 3.2. Viktigt att tänka på, som framgår i underavsnitt 

3.3.6, är att bara för att en instruktion ges ut betyder det inte att systemet fungerar automatiskt. 

Maskiner och individer är inte samma sak. 

Prestationen hos en människa är direkt beroende av motivationen, vilket framgår ut underavsnitt 

3.3.6. Motivationen ökar i takt med individens vilja att åstadkomma något.  Motivationen kan, 

enligt underavsnitt 3.3.6, beskrivas med två ord instrumentalitet och relevans. Vilka behov som 

arbetet kan tillfredsställa (instrumentalitet) och hur en viss aktivitet bidrar till tillfredställelsen 

(relevans). Maslows behovstriangel som presenteras i underavsnitt 3.3.6 framställer behovet av 

uppskattning och status samt självförverkligande. Där behovet av uppskattning och status 

påverkas av företagets belöningssystem och under underavsnitt 3.3.6 framgår det att 

medarbetare ofta är mycket nöjda med sin arbetsplats då tydliga mål med belöning i enlighet 

med förväntningarna finns. Behovet av självförverkligande kan nås genom att ge individen 

möjlighet att utveckla sina kunskaper samt också genom hög självständighet. Utbildning är ett 

bra sätt att utveckla en individs kunskaper och därigenom öka behovet av självförverkligande. 

Behovet av hög självständighet kan ökas genom ett större ansvarstagande. Idag är det en stor 

efterfrågan om att få målstyrda grupper som är ansvarstagande och som självständigt kan styra 

och planera inom företagets strategier, vilket framgår under avsnitt 3.2. Av underavsnitt 3.3.1 

framgår det att det är väldigt vanligt att styra genom ekonomiska ansvarsenheter. Det är stor 

betydelse hur det ekonomiska ansvaret utformas och följs upp vid den typ av styrning. Av 

studien påpekas det flertalet gånger att det inte finns någon som kontrollerar arbetet kring 

ekonomistyrningen i projekt, så länge projekten visar plusstatistik. Det tas också upp att det inte 

finns något forum för sådant som kanske egentligen borde bollas med en styrgrupp eller 

likanande. Det är endast den månadsvisa prognosen som tas fram via fallföretagets 

ekonomisystem som är det kontrollerande verktyget. I den prognosen ges endast, som nämnts 

tidigare i studien, en klumpsumma för upparbetade kostnader jämfört med den planerade 

totalkostnaden. Som en av respondenterna uttryckte sig så är det väldigt individbundet hur 

prognosen för projekten kommuniceras. I och med att prognosen följs upp på detta sätt innebär 

det att det är upp till varje produktionschef att förmedla hur projektet egentligen fortgår. Det 

som en uppfattar som att ett projekt går bra kanske en annan uppfattar på annat vis, på så sätt 

är prognosen individbunden.  

Som nämns ovan innebär ett ökat ansvarstagande att högre krav ställs på hur utformningen av 

det ekonomiska ansvaret ser ut, i studien framgår det att respondenterna känner ett ansvar mot 
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sin rollbeskrivning och gentemot kalkylen. Det framgår också att det finns inget uttalat sätt för 

hur styrningen av ekonomin för projektverksamhet ska gå till, det gäller allt från planering, 

uppföljning och hantering av avvikelser rent produktionsmässigt. 

5.5 Utbildning 

Prestationen hos en individ är utöver motivationen också beroende av förmågan. Förmågan i 

sin tur kan ökas genom utbildning och/eller erfarenheter, vilket framgår under underavsnitt 

3.3.6. Trots lite olika svar från respondenterna i studien framgår det att planering, uppföljning 

och avstämning saknas i många fall vid projektverksamheten. Detta kan bero på bristande 

förmågor av att styra eller planera, utbildning inom detta område är något som kan hjälpa. En 

av respondenterna påpekar också detta. 

Som nämns ovan kan prestationen öka i takt med att en individs förmåga ökar. Utbildning är 

ett sätt att öka förmågan hos en individ.  Utbildning kan ske på mängder av olika sätt, de kan 

ske i form av internutbildningar eller externa utbildningar. Interna utbildningarna kan till 

exempel innefatta hur styrningen av ekonomin ska hanteras inom företaget samt vilka besluts-

punkter eller milstolpar som projektverksamheten inom företaget bör innehålla.  Externa ut-

bildningar kan till exempel innefatta möjligheten att vidareutbilda sig eller komplettera sin 

grundutbildning, vilket framgår i underavsnitt 3.3.6. Externa utbildningar kan också handla om 

att utbilda ledare vad gäller styrning eller planering, vilket var den typen av utbildning som en 

av respondenterna ansåg behövdes inom fallföretaget. 

5.6 Projektstyrningsmodell 

Av studien framgår det en tydlig röd tråd över att fallföretaget inte har ett eget sätt för att sköta 

styrningen av ekonomin i projekten. Det är egentligen bara ett av de tre observationsprojekten 

där produktionschefen med hjälp av övriga i organisationen har skött den interna styrningen av 

ekonomin på ett fungerande sätt.  I ett av observationsprojekten har ekonomistyrningen 

upprätthållits och skötts enligt beställarens villkor och i det tredje observationsprojektet har 

ekonomistyrningen i stort sett saknats. De avstämningar som genomförs har gjorts mot 

mängdsammanställningarna som beställarna tillhandahållit. Även där har initiativet till 

ekonomistyrning tagits via beställaren. Av studien framgår det också att det inte finns någon 

tydlig koppling mellan det arbete som görs i anbudsprocessen (alltså som kalkylen innefattar) 

till projektgenomförandet. Endast vid ett av observationsprojekten har produktionschefen varit 

delaktig i anbudsprocessen, vilket i detta fall också var ett villkor från beställaren. 

PES som motsvarar fallföretagets projektekonomistyrningsmodell, vilket är ett dokument med 

en beskrivning över styrningen av ekonomin i projekt (PES presenteras under avsnitt 4.1). I 

figur 13 i avsnittet där PES presenteras syns ett upplägg för styrningen av ekonomin i projekt. 

Alla processteg som styrningen av ekonomin innefattar finns med och det finns stöddokument 

för genomförandet av respektive steg. PES ger en bra överblick för processen och dess steg och 

dokumenten som finns i PES är generellt sett bra. Det som systemet saknar är kontroll och 

mätning på det som sker samt att det inte styr att allt samlas på ett och samma ställe. Det finns 

till exempel inget definitivt över vilka parametrar som ska ingå i de månadsvisa interna 

prognoserna. Beslutspunkter är ett bra sätt för att för att genomföra kontroller och för att få med 

alla steg innan nästa steg påbörjas.  Milstolpar är bra för att kontinuerligt följa upp arbetet. 



44 

 

Utöver det är det viktigt att ha dokumentmallar som underlättar arbetet. I projektstyrnings-

modellen XLPM (tidigare PROPS), som presenteras under avsnitt 3.4, samlas allt gällande 

projektstyrning på ett och samma ställe. I XLPM fångas viktiga delar upp och det går att 

säkerställa att projektet går i önskad riktning. För att en beslutspunkt i XLPM ska bli godkänd 

för fortsatt arbete finns det ett visst antal arbeten som ska göras och redovisas innan, vilket 

framgår under underavsnitt 3.4.1. Även milstolpar finns med som en aktivitet i XLPM, vilket, 

enligt underavsnitt 3.4.1, ökar möjligheten till en verksam styrning samt också uppföljning av 

projekten. Projektmodellen skapar alltså en kontroll och mätning över hur projekten går. 

Ledningen ges även en möjlighet att lätt kontrollera projektverksamheten och ett visst antal 

kontroll-/mätpunkter kan upprättats och kollas över vid varje beslutspunkt. Projektmodellen 

XLPM fokuserar inte endast på slutprodukten utan har en upplagd plan för hela processen. 

XLPM har flera definierade delmål i processen för att se till att det inte endast fokuseras på 

produkten vilket är en positiv egenskap för modellen. Det finns, som framgår i avsnitt 3.1, 

många modeller som fokuserar produkten istället för processen vilket i sin tur medför 

svårigheter att nå det slutgiltiga ekonomiska målet.  

5.7 Sammanfattning av analys 

Det övergripande mönster som går att utläsa ur studiens analys är att det befintliga arbetet kring 

anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförandet inom fallföretaget karaktäriseras 

av otydlighet och dålig struktur. En anbudskalkyl upprättas och det ekonomiska målet sätts upp 

innan de som ska genomföra produktionsbiten av projektet tar över. Det är sedan olika hur 

produktionschefen antar uppgiften om styrningen av projektet. Det upprättas sällan en 

produktionskalkyl och det ekonomiska målet som produktionschefen ska styra mot 

karaktäriseras generellt sett av procenten i anbudskalkylen. Uppföljningarna görs, generellt sett, 

mot den upprättade budgeten i ekonomisystemet Insikt, vilket görs genom en jämförelse av 

upparbetad kostnad mot totala kostnaden. Fallföretaget har ett upprättat dokument vilket är 

fallföretagets projektekonomistyrningsmodell. Denna modell används inte vid styrningen av 

projekten.  

Några kritiska punkter som framgår av studien är att det ekonomiska målet inte upprättas av de 

som ska utföra arbetet, det upprättas (generellt sett) ingen produktionskalkyl samt att 

uppföljningar och avstämningar utförs mycket översiktligt. En annan anmärkningsvärd 

framkomst av studien är att det inte finns något forum för att bolla saker med en styrgrupp eller 

liknande.  

  



45 

 

6 Slutsatser 
I följande kapitel kommer studiens slutsatser att besvaras. För att uppnå studiens syfte har 

studiens forskningsfrågor använts som stöd. Respektive forskningsfråga delar upp 

presentationen av slutsatserna. 

6.1 Forskningsfråga 1 

 

F1: Hur sker arbetet med anbudsprocessen och dess koppling till 

projektgenomförandet på fallföretaget idag? 

Det befintliga arbetet med anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförande på 

fallföretaget presenteras genom följande punktlista: 

• Det är produktionschefen som ansvarar för styrningen av ekonomin i projekt och inom 

fallföretaget förekommer inte något enhetligt sätt över hur detta sköts. 

 

• Det ekonomiska målet för ett projekt sätts av projektchefen tillsammans med 

affärschefen. Produktionschefens arbete är sedan att jobba mot detta mål. 

 

• Den projektorganisation som utför projekten har inte alltid varit med i anbudsprocessen 

och det varierar hur informationen från tankegången i anbudsprocessen vidare befogas 

till organisationen som ska utföra projektet. I många fall har tankegången i 

anbudsprocessen inte dokumenterats skriftligen. 

 

• Upprättandet av produktionskalkyler är en stor bristvara. Generellt sätt görs inte någon 

produktionskalkyl för projekten. 

 

• De uppföljningar och avstämningar som görs internt inom fallföretaget görs månadsvis.  

Uppföljningarna görs mot budgeten i ekonomisystemet Insikt, vilket görs genom en 

jämförelse av upparbetad kostnad mot totala kostnaden. Det är endast budget-

uppföljningen i Insikt som mäter projekten, vilket medför att kommuniceringen av 

projekten är individbundet (det som en upplever som positivt kanske en annan inte 

upplever så). Den generella uppfattningen inom fallföretaget är att ingen kontrollerar 

arbetet kring ekonomistyrningen så länge projekten visar plusstatistik. 

 

• Om en avvikelse från kalkylen upptäcks så görs generellt inte några djupdykningar. Det 

finns heller inget generellt arbetssätt över hur processen går vidare internt inom 

fallföretaget. 

 

• Utvärderingar av entreprenader görs inte skriftligen, däremot kan utvärderingar ske men 

detta görs i dessa fall muntligen.  
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• Det finns en projektekonomistyrningsmodell internt inom fallföretaget. Projekt-

ekonomistyrningsmodellen kallas PES och är ett dokument med en beskrivning över 

styrningen av ekonomin i projekt.  Modellen används dock inte vid styrningen av projekt 

och det är ett fåtal som vet om att den finns. 

6.2 Forskningsfråga 2 

 

F2: Hur ska fallföretaget arbeta strukturerat med anbudsprocessen och dess 

koppling till projektgenomförandet samt uppföljning mot ekonomiska mål?  

F2 besvaras genom analys av F1. 

6.2.1 Styrning av ekonomi 

Otydlighet och dålig struktur är något som påverkar anbudsprocessens koppling till projekt-

genomförande negativt. Om det inte förekommer någon ekonomistyrning i projekten uppstår 

också svårigheter med att kontrollera att det utförda arbetet i anbudsprocessen kopplas till 

utförandet av projektet. För att säkerställa att det arbete som görs i anbudsprocessen också 

kopplas in i projektgenomförandet är arbetet med ekonomistyrning den styrande faktorn. Med 

en lyckad ekonomistyrning ges större möjlighet till att nå de uppsatta målen. En lyckad 

ekonomistyrning ger också möjligheten att enkelt kontrollera om allt går enligt planerna. 

Det ekonomiska målet för projektet bör sättas av den som är ansvarig för ekonomistyrningen 

för projektet. Att arbeta mot ett mål som någon annan satt upp är inte fördelaktigt, oavsett vilket 

område det gäller. Genom att tillåta de som ska utföra jobbet vara med och sätta målet så ökar 

också ansvarskänslan för det. Genom att låta produktionschefen sätta målet betyder det är den 

personen har satt sitt eget mål och därigenom ökar också ansvaret gentemot det målet. Det är 

dock inte endast produktionschefen som bör vara medveten om målet. För att få alla engagerade 

och känna ett ansvar mot sitt arbete är det viktigt att alla är medveten om de uppsatta målen för 

projektet, vilket innefattar övergripande mål likväl som nedbrutna mål. Det är viktigt att dessa 

projektmål kommuniceras kontinuerligt och även att det följs upp att alla medverkande har 

förstått målen. Det är därför av stor vikt att samla alla medverkande i ett projekt och hitta rätt 

form av forum där projektmålen kommuniceras ut till alla medverkande i projektet. Viktigt att 

komma ihåg att det kan tillkomma personer som är verksamma i projektet under projektets gång 

plus som nämns ovan är det även viktigt för alla medverkande i projektet att påminnas om 

målen. Det är därför av stor vikt att ha ett rejält startmöte med alla medverkande i projektet men 

det är också viktigt att ha kontinuerliga uppföljningar av detta startmöte där projektmålen 

förmedlas. 

6.2.2 Produktionskalkyl/produktionsbudget 

Kulturen inom fallföretaget måste förändras. Som framgår av studien karaktäriseras den 

nuvarande kulturen av stress att påbörja det faktiska utförandet så snabbt som möjligt och med 

andra ord är planeringen inte prioriterad. Ett planerande skede efter erhållet kontrakt bör finnas. 

Det planerandet skedet kan dock ha en varierande tid beroende på omfattning av projektet. För 

att kontrollera att planeringsarbetet görs kan ett starttillstånd, med ett antal punkter som ska 

vara utförda, införas. Starttillståndet hanterar om planeringsarbetet är godkänt eller inte, och 
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därigenom om arbetet med projektet kan fortsätta eller om något måste kompletteras innan det 

påbörjas. Beslutet fattas av projektchef. Starttillståndet bör förutom kraven som beställaren 

ställer (till exempel krav på uppförandet av projektplan) innefatta uppförandet av en 

produktionskalkyl eller produktionsbudget, detta oavsett storlek och komplexitet. Vid vissa 

projekt kanske det inte passar att uppföra en ren produktionskalkyl men då kan en 

produktionsbudget upprättas i form av till exempel en resurssammanställning där det är 

genomtänkt vad som behövs för att utföra projektet.  

Produktionskalkylen ska göras av den som sedan ska ansvara för utförandet, vilket inom 

fallföretaget är produktionschefen. Efter produktionskalkylen är gjord kan ett rimligt 

ekonomiskt mål sättas av produktionschefen. Produktionschefen har nu en ärlig chans att sätta 

ett ekonomiskt mål som den personen tror på och därigenom kan ansvara för, vilket innebär att 

produktionschefen kommer att göra allt i sin makt för att styra mot det målet. 

6.2.3 Uppföljning och avstämning 

Internt inom fallföretaget finns ingen rutin för uppföljning och avstämning. Den månadsvisa 

uppföljningen som görs i Insikt tar endast hänsyn till den upparbetade kostnaden och jämförs 

med den totala planerade kostnaden för projektet, vilket kan ge en missvisande bild eller 

åtminstone är det väldigt individbundet hur projektet kommuniceras i de lägena. Metoden 

EVM, som presenteras under underavsnitt 3.3.5, jämför den verkliga kostanden mot den totala 

kostnaden vid en viss tidpunkt. På så sätt fås en bild om det verkliga utfallet, vid en viss 

tidpunkt. Från studien framgår det att detta i vissa fall görs och ibland görs det på beställarens 

önskning men det finns inget internt krav inom fallföretaget. Om EVM används blir det enklare 

att, i tid, upptäcka om avvikelser från budget eller kalkyl sker. När avvikelser upptäcks inom 

fallföretaget så händer det att de upptäcks alldeles för sent och det är även så att när en avvikelse 

upptäcks finns det ingen intern rutin för att göra en djupdykning där det kontrolleras var 

avvikelsen har uppstått. Om det inte kontrolleras vilken post som avviker blir det också svårt 

att göra en förändring för att förebygga att posten fortsatt avviker eller gör åtgärder för att 

påverka det totala slutresultatet. Med hjälp av att en produktionsbudget/-kalkyl upprättas 

underlättar det arbetet att kontrollera vilken post som avviker. Kontinuerliga uppföljningar och 

avstämningar mot produktionskalkyl/-budget bör därigenom införas. En beslutspunkt likt 

starttillståndet som presenteras i det förra stycket bör därför införas fast för 

uppföljning/avstämning och denna beslutspunkt bör vara återkommande under projektets gång. 

Beslutspunkten kan i detta fall kallas för prognos. Denna prognos bör, likt den första, hantera 

ett antal punkter som ska vara utförda. Det bör specificeras vad som ska följas upp och det bör 

ställas krav på att uppföljningen sker mot en viss tidpunkt för att få en bättre översikt över var 

projektet egentligen bär. Genom att införa ett tillfälle för prognos, månadsvis, ges också 

möjligheten till att bolla de frågor som en styrgrupp bör hantera. Ur studien framgår det att det 

internt inom företaget saknas ett forum för det. En ytterligare aspekt som hanteras i och med 

uppförandet av tydliga prognoser är känslan av att någon kontrollerar det arbete som har utförts, 

vilket i sin tur ökar engagemanget. I och med uppförandet av prognostillfället ges möjligheten 

för högre chefer att, dels, visa missnöje om arbetet mot det ekonomiska målet inte går enligt 

planerat men en anledning som är minst lika viktig är också att de ges möjligheten till att 
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berömma det som är positivt, vilket i sin tur bidrar till behovet om status och uppskattning som 

hanteras under följande underavsnitt. 

6.2.4 Människans handling med avseende på ekonomi 

En kritisk punkt som bör beaktas, vid konstruerandet av det strukturerade arbetssättet, är att få 

alla medverkande att prestera på topp. Ett sätt att göra det är att ta hänsyn till sambandet som 

presenteras under underavsnitt 3.3.6. Prestationen är beroende av förmågan som i sin tur ökar i 

samband med utbildning och erfarenheter. Behovet av självförverkligande samt uppskattning 

och status är sådan som också påverkar prestationen. Att känna uppskattning och status är 

sådant som beror av företagets belöningssystem. Självförverkligande påverkas dels av att ge 

individer möjligheten till att utvecklas samt också ansvarande verksamhet. Hög självständighet 

och att fritt styra över resurserna är sånt som kan bidra till att det uppnås. Den kritiska punkten 

är att hitta ett strukturerat arbetssätt men samtidigt behålla hög självständighet och frihet för att 

öka prestationen. Därigenom är det viktigt att det strukturerade arbetssättet agerar vid rätt 

tillfällen och att arbetet där i mellan hålls rätt fritt för att uppnå den önskade effekten. Genom 

att ha bestämda beslutspunkter och milstolpar där det tydligt förklaras vilka punkter/aktiviteter 

som ska vara uppnått till den tiden för att få arbeta vidare i projektet men att det är fritt hur 

arbetet sker att ta fram dessa uppsatta punkter/aktiviteter så uppfylls känslan av hög 

självständighet och frihet. 

Hela systemet med ekonomistyrning hänger på att en produktionskalkyl upprättas därför är det 

av stor vikt att se till att denna upprättas. Genom att göra produktionskalkylen konsekvens-

beroende kommer produktionscheferna också att upprätta en. Genom att upprätta ett belönings-

system för de produktionschefer som upprättar och sedan håller produktionsbudgeten kommer 

också prestationen (som är beroende av företagets belöningssystem) att öka. Produktions-

cheferna upprättar en produktionskalkyl och om den skiljer sig, ekonomiskt sett, från 

anbudskalkylen så tas detta vidare till högre chefer. Produktionschefen får då möjligheten att 

förklara och redovisa på vilka poster produktionskalkylen skiljer sig. Efter detta moment sätts 

det ekonomiska målet för projektet. Håller projektet det ekonomiska målet så erhåller 

produktionschefen bonusen. Produktionschefens behov om uppskattning och status uppfylls 

genom belöningssystemet plus att projektet blir framgångsrikt.  

6.2.5 Utbildning 

En annan punkt som bör beaktas är att se till att alla har den rätta kunskapen dels om de uppsatta 

målen, som nämns i det första underavsnittet i detta kapitel, men också när det gäller förmågan 

att utföra sitt arbete. Förmågan att utföra sitt arbete kan till exempel innefatta att utbildning för 

att planera och styra krävs, även om det är något som känns uppenbart att relevanta personer 

kan så är uppfriskning av kunskapen sällan negativt. 

6.2.6 Projektstyrningsmodell 

Projektekonomistyrningsmodellen som finns upprättad för fallföretaget har, i sina dokument, 

ett bra innehåll dock finns det ingenting som kontrollerar och mäter utfallet. Genom att 

modellen består av ett beskrivande dokument innebär det också att det inte skapar möjlighet för 

att samla allt på ett och samma ställe. En projektstyrningsmodell som innefattar alla upptagna 

scenarion under detta kapitel bör därför införas. XLPM, som presenteras under avsnitt 3.4, är 
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en projektstyrningsmodell som fokuserar på processen och inte enbart den slutgiltiga 

produkten. Det finns definierade beslutspunkter och det finns milstolpar för utförandet. Det bör 

därför ses över att ta in en projektstyrningsmodell, till exempel XLPM.   

6.2.7 Sammanfattning av forskningsfråga 2 

Analysens resultat sammanfattas med hjälp av figur 15. De finansiella målen brukar ofta vara 

av stor betydelse hos företagen men, som nämns under avsnitt 1.1 så har, betydelsen hos de 

icke-finansiella målen ökat under den senaste tiden. Detta på grund av att de icke-finansiella 

målen bidrar till att de finansiella målen uppfylls. Detta representeras av den röda och den blå 

pilen som båda pekar mot mitten. I denna studie ligger avgränsningen efter erhållet kontrakt 

och innan överlämning därför studeras inte anbudsprocessen eller överlämningsfasen i denna 

studie, därav representeras dessa steg med vit färg. För att uppnå en framgångsrik styrning av 

projektet samt uppnå en så effektiv resursanvändning som möjligt så bör en planering av 

produktionen upprättas. Planeringen bör resultera i en produktionskalkyl. Produktionskalkylen 

bör upprättas av den som ska genomföra arbetet (produktionschefen). Efter en produktions-

kalkyl har upprättats kan det ekonomiska målet fastställas, vilket nu är ett mål som den som ska 

utföra själva jobbet har satt själv och därigenom enklare kan arbeta mot. När det ekonomiska 

målet är uppställt kan arbetet i produktionen starta. Det första som bör göras är att förmedla och 

se till att alla medverkande förstår de uppställda målen för projektet, dessa mål bör dessutom 

kontinuerligt kommuniceras under projektets gång. Under pågående produktion bör 

kontinuerliga uppföljningar och avstämningar göras av resurser och kostnader.  Dessa 

kontinuerliga uppföljningar bör göras med hjälp av EVM-metoden som presenteras under 

underavsnitt 3.3.5. Avstämningarna bör ske kontinuerligt och mot den upprättade produktions-

kalkylen. Om avvikelser uppstår bör dessa tas upp och hanteras.  

För att kontrollera och följa upp att planeringen genomförs bör ett starttillstånd uppföras. 

Starttillståndet bör hantera punkter såsom produktionskalkyl, ekonomiskt mål och eventuella 

övriga krav från beställaren. Starttillståndet bör godkänns av projektchefen. Uppföljningar och 

avstämningar bör hanteras av prognostillfällen som är återkommande en gång per månad. 

Prognoserna bör hantera punkter såsom upparbetade mängder/kostnader mot beräknande vid 

en viss tidpunkt, avvikelser och eventuella övriga saker. Detta prognostillfälle bör hanteras som 

ett forum med möjlighet att bolla frågor med styrgrupp. Tillfället ger även möjlighet för högre 

chefer att visa missnöje och även uppskattning. Genom att införa på månadsvisa prognoser 

införs också en kontroll över hur fortgången av projektet löper, vilket i sin tur ökar 

engagemanget. 

Som hjälp för att uppnå en framgångsrik styrning bör utbildning ske, detta för att öka individens 

förmåga men också för att öka individens behov av självförverkligande. En bestämd 

projektstyrningsmodell, exempelvis XLPM som presenteras under avsnitt 3.4, bör användas för 

att få en hjälp att samla allt på ett och samma ställe samt för att tydligt implementera 

beslutspunkter och milstolpar. Syftet med stjärnan över produktionskalkylen och det 

ekonomiska målet är att tydliggöra vikten av det momentet genomförs. Hela styrningen hänger 

på att produktionskalkylen upprättas. För att se till att den genomförs (förutom genom att införa 

en beslutspunkt efter upprättandet) är att göra den konsekvensberoende. Genom att införa ett 

bonussystem för upprättandet och arbetet kring den så kommer arbetet med den också att göras. 
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Dels kommer produktionschefens behov om uppskattning och status uppfylls genom 

belöningssystemet men projektet kommer också uppnå en framgångsrik styrning. 

 

          Figur 15 Sammanfattning av analysens resultat i forskningsfråga 2155. 

6.3 Forskningsfråga 3 

 

F3: Hur säkerställs det att det framtagna strukturerade arbetssättet 

förankras hos berörda? 

Det är en sak att ta fram ett arbetssätt men att sedan förmedla det och få alla att arbeta efter det 

är en annan sak. Fallföretaget har i dagsläget ett projektekonomistyrningsdokument som 

innehåller många välarbetade deldokument och tips men dokumentet används inte. Det gäller 

att tydliggöra ansvarsområdena. Det bör därför, internt inom företaget, tas ett beslut att det är 

ett visst arbetssätt som gäller och sedan tydligt förmedla vad det är som gäller. Sedan genom 

att vid varje beslutspunkt kontrollera så att alla delarna är med tvingas de berörda använda det 

strukturerade arbetssättet. Ytterligare en försäkring är, som nämnt i avsnittet ovan, att upprätta 

ett belöningssystem gällande produktionskalkylen. Om det finns en chans för en belöning 

kommer den att genomföras. 

6.4 Rekommendationer 

Rekommendationerna för att åstadkomma ett strukturerat arbetssätt för anbudsprocessen och 

dess koppling till projektgenomförande sammanfattas genom punktlistan nedan. 

• Säkerställa att alla medverkande är väl införstådda med de uppsatta målen för projektet 

och även se till att dessa upprepas kontinuerligt under projektet. Detta kan ske genom 

exempelvis månadsmöten där alla medverkande i projektet deltar. 

 

                                                 
155 (Egen konstruktion) 
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• Införa ett starttillstånd där planeringen av utförandet kontrolleras. Beslut om godkänd 

planering måste ske innan arbetet får fortsätta där beslutet tas av projektchef. 

 

• Införa en ny typ av rutin vid kontroll av uppföljning och avstämning i form av en 

prognos, likt föregående punkten, där det tydligt framgår vilka poster som ska tas fram. 

Uppföljningarna bör använda sig av EVM-metoden. Prognosen bör återkomma en gång 

per månad.  

 

• Se till att en produktionsbudget upprättas för varje projekt genom att göra den 

konsekvensberoende. Om produktionschefer upprättar den och håller den budgeten så 

erhåller produktionschefen en bonus. Produktionskalkylen används därigenom som 

grund för att sätta det ekonomiska målet för projektet. Det ekonomiska målet sätts 

därigenom av produktionschefen. 

 

• Införa en utbildning som behandlar förmågan att planera och styra, där alla relevanta 

befattningsroller deltar. 

 

• Införa projektstyrningsmodellen XLPM eller motsvarande. 

 

• För att säkerställa att det strukturerade arbetssättet förmedlas till alla berörda bör det 

internt inom fallföretaget tas ett beslut om att använda arbetssättet. Sedan bör det med 

stor tydlighet förmedlas att det är ett visst arbetssätt som gäller. Genom besluts-

punkterna och belöningssystemet försäkras det att arbetssättet kommer att användas. 
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7 Diskussion 
Diskussion kring studiens metodval, diskussion kring resultatet av studien samt förslag för 

vidare forskning presenteras under följande kapitel. 

7.1 Diskussion kring metod 

Metoden som har använts för att samla in data för observationsprojektet är intervjuer och 

observationer. Data har samlats in för att kartlägga dels ledningens uppfattning kring styrningen 

av ekonomi i projekt och dels för hur det verkliga läget i produktionen ser ut. För att kartlägga 

ledningens uppfattning har tre intervjuer genomförts. Respondenterna i de tre intervjuerna var 

individer på ledande nivå. För att kartlägga nuläget ute i produktionen genomfördes tre 

observationer för tre projekt samt tre intervjuer med respektive produktionschef för projekten. 

Trovärdigheten för datainsamlingen kan ökas genom att genomföra fler observationer och 

intervjuer, fler observationer och intervjuer återspeglar en bredare och därigenom en mer 

sanningsenlig bild av verkligheten. Tidsramen för examensarbetet satte en gräns för antalet 

intervjuer och observationer, om antalet hade ökat hade också generaliserbarheten ökat och 

därigenom hade också validiteten för studien ökat. För att få en så bra bild som möjligt trots det 

ringa antalet observationer och intervjuer valdes tre olika typer av projekt för att bredda spannet. 

Intervjuerna som genomfördes karaktäriserades av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att studiens författare har genomfört tolkningen av datainsamlingen på egen hand. Ett sätt för 

att öka studiens validitet hade varit att skicka ut en sammanställning över respondenternas svar 

till respektive respondent för att ge de möjligheten att läsa igenom och korrigera svaren. 

Studiens tillförlitlighet anses vara låg eftersom att studien är baserad på endast ett fåtal 

datainsamlingspunkter. Genom att studiens författare uppfattar att validiteten för studien är god 

upplever författaren också att detta kan gälla för andra analysenheter än de som ingår i denna 

studie. 

Observationsprojekten har valts genom ett gemensamt beslut av fallföretaget och studiens 

författare. Som nämnts tidigare så valdes projekten av den anledningen att de representerar tre 

olika typer av projektverksamheter och därigenom ökar bredden på studien. 

Produktionscheferna som intervjuades valdes av den anledningen att de var verksamma i de 

utvalda projekten. För att öka trovärdigheten hade någon mer i platsorganisationen för 

respektive projekt intervjuats. 

Studiens författare har produktionserfarenhet sedan tidigare, vilket kan påverka studien såväl 

positivt som negativt. Negativt i den bemärkelsen att studiens författare tar tidigare erfarenheter 

i beaktning och därigenom inte endast studerar de utvalda fallen vid författarens datainsamling. 

Positivt kan vara att studiens författare kan göra generaliseringar och tolkningar av 

datainsamlingen som ger ett mer verkligt antagande, trots att de genomförda observationerna 

och intervjuer är få till antalet.  

7.2 Diskussion kring resultatet av studien 

Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt för anbudsprocessen och dess koppling till 

projektgenomförandet där det tydligt framgår vad som ska tas fram och hanteras men medan 
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arbetet med att uppnå det är fritt kan få många önskvärda effekter, vilket beskrivs i denna studie. 

Det finns dock några intressanta aspekter att diskutera. 

Kulturen inom fallföretaget är en aspekt att diskutera kring, den nuvarande kulturen 

karaktäriseras av att påbörja själva utförandet av projektet så snabbt som möjligt utan att planera 

i förväg. För att en förändring av kulturen ska ske måste det beslutet komma från högre chefer 

och sen vandra nedåt i kedjan. Det kräver att de högre cheferna inte bara nöjer med sig att det 

finns ett arbetssätt utan att det också sätter tyngre vikt vid det. Kanske är den en stämpel med 

obligatoriskt på som krävs. 

Ytterligare en intressant aspekt att diskutera kring är att i det projektet där en extern hjälp togs 

in som stöd för just styrningen kring ekonomin så fungerade projektets styrning. Vilket kan ha 

en mängd olika anledningar men en intressant synvinkel som kan beaktas är behovet av en 

stödperson gällande styrningen av ekonomin i projekten. Kanske finns det behov för fler 

verksamma i projekten, speciellt i projekt med större omfattning. Den vidare diskussionen kan 

därför föras kring om det är ekonomiskt försvarbart att införa en extra resurs i de projekt som 

anses vara mer omfattande. 

En återkommande aspekt som framkommit under studiens utförande är att det internt inom 

företaget upplevs som att det inte utförs några kontroller av arbetet och så länge projektet visar 

plusstatistik är det ingen som riktigt bryr sig. I och med detta så kan uppfattningen av att så 

länge ett projekt ger ett positivt resultat så är de högre cheferna tillfredsställda. Vilket i sin tur 

medför att om ett projekt med goda marginaler erhålls så uppnås målet genom att projektet har 

en plusstatistik men egentligen hade det kanske kunnat leverera ett ännu bättre resultat. Samma 

sak gäller tvärt om, om det efter erhållet kontrakt upptäcks att en miss i anbudet som inte går 

att rätta till har gjorts och förväntningen är då att projektet kommer att få en negativ utgång men 

så lyckas den som styr projektet ändå leverera ett ”plus minus noll”-resultat. Eftersom att 

projektet inte levererat en plusstatistik så hyllas inte prestationen men däremot i det föregående 

fallet så hyllas den som levererat en plusstatistik. Genom upprättandet av en produktionskalkyl 

där det är den som ska utföra projektet som gör den så kan också den personen sätta ett nytt 

ekonomiskt mål. Om det ekonomiska målet skiljer sig från det som upprättats i anbudet så ska 

också det ifrågasättas av högre chefer och förklaras av den som upprättat det. Detta för att 

säkerställa att produktionskalkylen är så nära verkligheten som möjligt. Genom att kontinuerligt 

följa upp de poster som finns med i produktionskalkylen så ges en enkel bild över hur projektet 

egentligen går och då ges också bästa möjligheten för att sträva efter det ekonomiska målet. 

Av stycket ovan framgår ytterligare en intressant aspekt angående produktionschefen. Det är 

produktionschefen som är den personen som drar in pengar till verksamheten, alla som arbetar 

runt omkring den personen arbetar egentligen för att underlätta produktionschefens arbete. En 

väldigt viktig aspekt är då att visa uppskattning och höja statusen för den personen. Det är 

produktionschefen som är företagets kung eller drottning och därigenom bör den personen 

också få den statusen. Genom att implementera ett bonussystem där produktionschefens arbete, 

om det är väl utfört, belönas så höjs också statusen på produktionscheferna. 
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7.3 Förslag för vidare forskning 

Utifrån information som framkommit vid arbetet med examensarbetet ges förslag på vidare 

forskning. Förslagen presenteras nedan. 

• En studie som kartlägger hur andra företag arbetar med styrningen av ekonomi i projekt 

för att se hur andra entreprenadföretag gör för att strukturera arbetssättet kring 

anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförande.  

 

• En studie som undersöker hur intaget av en extern projektstyrningsmodell så som till 

exempel XLPM skulle påverka styrningen av ekonomin. 

 

• I en av intervjuerna framkom det att ekonomisystemet inom fallföretaget inte är anpassat 

för entreprenadverksamhet därav ges ett förslag på vidare forskning en studie som 

jämför ekonomisystemet Insikt med annat ekonomisystem med avgränsning mot 

entreprenadverksamhet. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor ledningen 
 

Intervjufrågor 

Nr på 

intervju-

fråga 

Intervjufråga Nr på forsknings-

fråga som intervju-

fråga är kopplad till 

1 Vem har det ekonomiska ansvaret/är ansvarig för 

ekonomistyrningen i ett projekt? 

F1/F2 

1a Hur känner denna person ansvaret gentemot de 

ovanställda? 

F1/F2 

2 Vem sätter det ekonomiska målet för projektet? F1/F2 

2a Hur förmedlas målet till andra från den personen? F3 

3 Hur hanteras felaktiga kalkyler? F1/F2 

4 Görs det alltid en produktionskalkyl? F1/F2 

5 Görs det alltid en skriftlig budget för projektet? F1/F2 

6 Hur förmedlas produktionskalkylen och budgeten till 

arbetsledarna ute i fält? 

F3 

7 Hur och när upptäcks variationer från kalkyl/budget? F1/F2 

7a Vem reviderar budgeten? F1/F2 

8 Går man alltid igenom ekonomiska risker och 

möjligheter? 

F1/F2 

8a Hur hanteras de vidare i projektet? F3 

9 Hur ofta utförs utvärdering av ”större” entreprenader 

efter överlämnande till beställare? 

F1/F2 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor produktion 
 

Intervjufrågor 

Nr på 

intervju-

fråga 

Intervjufråga Nr på forsknings-

fråga som intervju-

fråga är kopplad till 

1 Hur blev du introducerad till det här projektet? F1/F2 

2 Har du varit delaktig i anbudsprocessen? F3 

2a Om ja, hur? F3 

3 Vad innebär styrningen av ekonomi i projekt för dig? F1/F2 

4 Hur går styrningen av ekonomin i ditt projekt till? F1/F2 

5 Vem har satt det ekonomiska målet? F1/F2 

5a Är målet tydligt? F3 

6 Har en produktionskalkyl/budget upprättats? F1/F2 

7 Tycker du att du har lagt/lägger tillräckligt mycket tid 

med arbetet kring styrningen av ekonomin? 

F1/F2 

7a Om inte, varför? F1/F2 

8 Hur ofta genomförs uppföljningar och avstämningar 

mot det ekonomiska målet? 

F1/F2 

8a Hur görs dessa uppföljningar och avstämningar? F1/F2 

9 De som är inblandade i styrningen av ekonomin, har 

de rätt utbildning? 

F3 

10 Hur känner du ansvar för den ekonomiska styrningen 

gentemot de överordnade? 

F1/F2 

11 Om en avvikelse från kalkylen upptäcks, hur hanteras 

den i projektet då? 

F1/F2 

12 Hur utförs utvärdering av entreprenader efter 

överlämnande? 

F1/F2 

13 Känner du till blankett 300 ”Projektstyrning på BDX”? F1/F2 

13a Hur ofta utgår man ifrån den i projekten? F1/F2 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Fallföretaget BDX Företagen AB 
I följande bilaga presenteras fallföretaget BDX Företagen AB. Först presenteras bakgrund om 

företaget, sedan presenteras organisationen och till sist presenteras befattningsbeskrivningar. 

Informationen för denna bilaga är hämtat från BDX hemsida samt också från BDX interna 

dokument. 

BDX Företagen AB 

På BDX hemsida beskriver de att BDX är ett företag som skapar helhetslösningar som löser 

kundens behov, allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX är verksamma över 

hela landet men det är i norra Sverige som de har sin största marknad. Det är 500 anställda inom 

koncernen. BDX har 300 kontrakterade medleverantörer som har totalt 1700 fordon och 2000 

anställda. BDX Företagen AB är moderbolaget, dotterbolag är BDX Miljö AB, Spånga 

Distribution AB, Däckproffset i Luleå och Gällivare och TräTrans AB och tillsammans ingår 

de alla i BDX-koncernen. BDX verkar i fyra olika divisioner; anläggning, entreprenad, logistik 

och industri. Divisionerna är i sin tur specialiserade i affärsområden, marknadsområden och 

affärsenheter.  

BDX har upprättat ett verktyg för att samla all viktig information på ett och samma ställe, BDX 

intranät. Det finns flera blanketter och instruktioner för BDX arbetssätt och bland annat så har 

ett projektekonomistyrningsdokument (PES) har tagits fram. PES är för verksamheten som 

jobbar med entreprenadprojekt inom BDX. Det är framtaget för att underlätta projekt-

ekonomistyrningsarbetet och behandlar de delar som blir aktuella efter erhållet kontrakt.  

Organisation 

Som nämnt ovan verkar BDX i fyra olika divisioner. Denna studie är avgränsad till Division 

Entreprenad och Entreprenad Norrbotten. Ett organisationsschema för BDX affärsorganisation 

redovisas i figur 16 samt organisationsschemat för division entreprenad redovisas i figur 17. 

Entreprenad Norrbotten består i sin tur av sex stycken projektchefsområden samt en 

mätteknikavdelning. Projektchefsområdena består av Piteå, Luleå – Snö och grönt, Luleå – 

mark, Luleå – väg, Östra Norrbotten och Malmfälten. Affärschefen ansvarar för dessa områden. 

Respektive projektchef ansvarar för tilldelat projektchefsområde och verkar under affärschefen. 

Under projektcheferna verkar ett antal produktionschefer som är de som ofta agerar platschef 

ut på projekten och under produktionschefen verkar arbetsledarna. Ett överskådligt 

organisationsschema för ledet mellan projektchef till arbetsledare presenteras i figur 18. 



 

 

 

          Figur 16 Organisationsschema - BDX Affärsorganisation. 

 

 

 

 

          Figur 17 Organisationsschema - Division Entreprenad. 



 

 

 

          Figur 18 Organisationsschema – Projektchefsområde. 

Befattningsbeskrivningar 

En förkortad beskrivning av BDX befattningsbeskrivningar presentas under denna rubrik.  

Divisionschef  Befattningshavaren rapporterar till VD och samarbetar i huvudsak 

med affärsområdena, projektchefsområdena, driftbolagen, avdel-

ningar, kunder, BDX-leverantörer och externa leverantörer. 

Divisionschefen har de övergripande ansvaret för verksamheten 

inom sin division. Ingår i ledningsgruppen. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Leda, följa upp och utveckla verksamheten för att uppfylla våra 

intressenters krav och förväntningar. 

• Utveckla den egna personalens och BDX-leverantörernas kom-

petens. 

• Planera, upprätta och fastställa genomförandeplaner för olika å-

taganden samt ta ansvar för effektivt genomförande. 

• Analysera och utvärdera resultatet av utförda tjänster. 

  

Affärschef  Övergripande ansvar för att leda, följa upp och utveckla 

affärsområdets verksamhet och personal enligt fastställd affärsplan. 

Samverka med divisionschef och säkerställa att verksamheten 

bedrivs och fungerar enligt fastställda mål, regler, policys, 

värderingar och lagstiftning. Rapporterar till divisionschef. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Ansvarar för mål upprättas och efterföljs inom affärsenheten. 

• Deltaga i divisionens ledningsgrupp samt leda affärsenhetens 

ledningsgrupp. 

• Ansvarig för att affärsenheten har optimal organisation för att 

uppfylla affärsmålen. 



 

 

• Ansvarig för att prognoser upprättas och sammanställs inom 

affärsenheten. 

 

Projektchef   På uppdrag av affärschef ha det övergripande ansvaret för tilldelat 

projektchefsområde och tillse att dessa genomförs i enlighet med 

BDX-Q Ledningssystem för totalkvalitet. Projektchefen ansvarar 

för samordning och optimering av verk-samheten. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Ansvarig för Månadsmöten inom sitt projektchefsområde. 

• Ansvarig för ledning och genomförande av tagna projekt från 

projektering till överlämnande samt ansvara för projektet under 

garantitiden enligt BDX-Q Ledningssystem för totalkvalitet. 

o Ansvarig för anbudsarbetet (Anbudsansvarig). 

o Ansvarig för projekteringsstyrning. 

o Ansvarig för Startmöte Produktionsförberedelser samt 

för överlämnande från anbud till produktion. 

o Ansvarig för överlämnande till kund. 

• Ansvarig för att mål upprättas. 

• Ansvarig för ekonomin inom sitt projektchefsområde. 

• Ansvarig för att avstämningar och uppföljning av mål utförs 

inom sitt projektchefsområde. 

 

Produktionschef  Befattningshavaren ansvarar för ledning, planering, genomförande 

och uppföljning av tilldelade projekt i enlighet med gällande lagar. 

Rapporterar till Projektchef, i vissa fall direkt till Affärschef. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Ansvara för och leda arbetet under produktion mot uppsatta 

projektmål. 

• Delta vid anbudsframtagande med erfarenhetsåterföring 

• Ansvara för resursplanering samt utbildningsbehov i samråd 

med projektchef. 

• Att projektet eller verksamhetens ekonomiska avstämningar/ 

uppföljningar görs enligt fastställda riktlinjer. 

• Delta i projekteringsarbetet. 

Projektingenjör Befattningshavaren rapporterar till projektchefen och ansvarar 

tillsammans med arbetsledningen för planering, genomförande och 

uppföljning samt att arbetet utförs enligt lagar, föreskrifter och 

rutiner inom tilldelat projekt. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Delta i projektstyrning, projekt- och produktionsplanering  

• Delta i anbudsarbete och kalkylering. 

• Delta i prognosarbete, ekonomisk reglering, uppföljning och 

redovisning i projektet. 



 

 

• Delta i uppföljning och utvärdering av utförda projekt. 

 

Arbetsledare  På uppdrag av Projektchef/Projektledare/Platschef leda, planera, 

genomföra och följa upp det dagliga arbetet i produktionen i en-

lighet med BDX-Q Ledningssystem för totalkvalitet. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Ansvarig för planering och kontroll inom eget ansvarsområde. 

• Dagligen dokumentera avvikelser och frågor samt rapportera till 

närmsta chef. 

• Delta i den dagliga produktionsstyrningen på arbetsplatsen mot 

uppsatta mål avseende tid, kvalitet, arbetsmiljö och kostnad. 

• Utvärdera resultatet av genomförandet och rapportera detta till 

projektschefen/produktionschefen. 

 

Yrkesarbetare  Befattningshavaren är underställd arbetsledaren och samarbetar 

huvudsakligen med övriga yrkesarbetare, underentreprenörens 

personal och arbetsledning. 

Ett urval av ansvarspunkter: 

• Prioritera person- och trafiksäkerheten. 

• Med gott resultat utföra arbeten enligt givna arbetsrutiner och 

instruktioner. 

• Rapportera avvikelser och brister till arbetsledningen. 

• Aktivt delta i förbättringsarbetet. 

 


