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Abstract 
 

This paper deals with project evaluation systems for describing the system and explores the 

theoretical dimensions of the system that can contribute to project competence. 

 

As references, the Jerkdal definitions of formative/summative evaluation, Söderlund's model 

of project competence, CSFs (Critical Success Factors) projects and PERT (Project 

Evaluation and Review Technique) was used. 

 

The research questions were answered through a case study on Projektledarbyrån AB in 

Falun. Data for the survey were collected by qualitative interviews with three respondents 

and reviewing final reports and the company's quality system records. 

 

The result of the study has generated a picture of the company's current evaluation system 

and a theoretical classification of its components. During classification a discrepancy part of 

the system was discovered. Further investigation resulted in the study's theoretical 

dimensions were identified in the evaluation system and how these contribute to project 

competence. 
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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar projektutvärderingssystem med avseende på att beskriva systemet 

och utforska teoretiska dimensioner i systemet som kan bidra till projektkompetens. 

Som referenser har Jerkedals definitioner av formativ/summativ utvärdering, Söderlunds 

modell för projektkompetens, CSF (Critical success factors) för projekt och PERT (Project 

evaluation and review technique) använts. 

Studiens forskningsfrågor besvarades genom en fallstudie på Projektledarbyrån AB i Falun. 

Data till undersökningen samlades in via kvalitiva intervjuer med tre respondenter samt 

granskning av slutrapporter och företagets kvalitetssystemsdokument.  

Resultatet av undersökningen har genererat en bild av fallföretagets nuvarande 

utvärderingssystem och en teoretisk klassificering av dess beståndsdelar. Vid klassificeringen 

upptäcktes en avvikande del i systemet. Vidare resulterade undersökningen i att studiens 

teoretiska dimensioner identifierades i utvärderingssystemet och hur dessa bidrar till 

projektkompetens.  
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1. Inledning 
 

I kapitlet inledning kommer uppsatsens bakgrund och problem att diskuteras. Sedan kommer 

uppsatsens forskningsfrågor och syfte presenteras. 

 

1.1. Problembakgrund 
Att arbeta i formen av projekt har blivit allt vanligare. Under 1990-talet skedde en 

fördubbling av andelen verksamheter som organiserades i projektform
1

. Den ökade 

projektifieringen visar sig genom att gränsen mellan projekt och företag blir allt tunnare och 

även den mellan arbete och projekt. Tillfälliga organisationer utformas till att uppfylla 

bestämda mål under en förutbestämd tid och antalet temporäranställda i organisationerna 

ökar
2
. En anledning till att projektformen fått sådant genomslag kan bero på de förändringar 

som skett i omvärlden. Den ökade globaliseringen har lett till hårdare konkurrens på 

marknaden och det ställer större krav på företagens förmåga till anpassning och flexibilitet. 

Projekt som arbetsform har fördelen att olika kompetenser sätts samman temporärt för att 

lösa den förestående uppgiften. Även den teknologiska utvecklingen på informationssidan 

och den högre graden av automatisering skapar ett behov av förändring i företagen. 

Projektformen har visat sig fungera bra som arbetsform vid genomförandet av förändringar. 

Projekt skiljer sig vidare beroende på vad syftet med projektet är. De vanligaste typerna av 

projekt är affärsprojekt, utvecklingsprojekt och förändringsprojekt. Affärsprojekt genomförs 

mot kund och styrs av kontrakt mellan parterna. Utvecklingsprojekt drivs vanligen med syftet 

att utveckla ny teknik, produkter eller tjänster. Förändringsprojekt är ofta internt och syftar 

till att förändra organisationens arbetssätt.
3
 

Historiskt sett förknippas bygg och anläggningssektorn med projekt och utgör något av 

en ”projektsektor”. Projektföretagen på bygg och anläggningssidan står än idag för en stor del 

av de affärsprojekt som drivs. Tillgången på arbete inom sektorn är över lag hög eftersom 

samhällets infrastruktur alltid kommer att behöva förnyas och förbättras. Även i framtiden 

förväntas tillgången på projekt vara stor inom byggsektorn
4
.  

Projekt på infrastruktursidan är som regel välplanerade med klart definierade mål, budget och 

tidsplaner. Företag använder sig till exempel av planeringsverktyget MS project som är 

baserat på Gantt schemat till utforma detaljerade projekt planer
5
. Den goda planeringen till 

trots så visa undersökningar på att många projekt inte når upp till målen, överskrider budget 

och drar över deadline. Enligt undersökningen Chaos report 2009 gjord av 

undersökningsföretaget The Standish Group lyckades bara 32 % av de undersökta projekten. 

                                                        
 

1 Whittington et al 1999 
2 Söderlund, 2005, s.24 
3 Söderlund, 2005, s.58 
4 Söderlund, 2005, s.15 
5 Söderlund, 2005, s.113 
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Hela 44 % av projekten nådde inte upp till målen, budget och tidsplan, 24% av projekten 

levererades aldrig till kund eller avbröts innan de färdigställts. Varför är frekvensen projekt 

som misslyckas så hög? Det borde inte bero på för dålig planering då det visat sig att många 

projekt är välplanerade. Kan det vara så att anledningen till misslyckandet ligger i själva 

genomförandet av projektet? 

Många projekt drivs mellan flera samarbetande företag. Det gör att projekt arbetsplatsen ofta 

är en plats där många olika yrkeskompetenser, företag och ledare ska samarbeta för att uppnå 

målet med projektet. Som projektledning tillfaller det att sätta ihop projektgrupper (team) 

med de kompetenser som behövs för att fullfölja och utföra projektet. Projektledningen ska 

dessutom ansvara för ledningen av teamen inom projektet och se till att projektarbetet sker 

koordinerat och effektivt. Att leda i projektform innebär vissa svårigheter. Det kan uppstå 

missförstånd och kommunikationssvårigheter mellan olika yrkeskategorier och företag som 

ingår i projektet. Resultatet kan bli att grupperna inte arbetar i enlighet med projektplanen 

och uppdragsgivarens önskemål vilket kan leda till att projektet misslyckas och målen inte 

uppfylls.  

Det är en ständig utmaning att finna det mest gynnsamma sättet att projektleda 
6
.  Företagets 

projektkompetens blir avgörande för dess förmåga att styra och genomföra lyckade projekt. 

Projektkompetens kan enligt Söderlund definieras utifrån fyra kriterier, projektgenerering, 

projekt organisering, projektledarskap och team arbete.
7
 Genom att underhålla och utveckla 

projektkompetensen inom företaget kan andelen lyckade projekt ökas. Det förutsätter att 

organisationen har förmågan att lära av tidigare genomförda projekt. Ett sätt att hantera 

lärande är projektutvärdering, ett område som enligt Tonnqvist inte brukar prioriteras i hög 

grad. Det kan tyckas vara en självklarhet att följa upp effekten och resultatet av ett genomfört 

projekt men så är inte alltid fallet. Det gör att företagen går miste om viktiga lärdomar från 

tidigare projekt.
8
  

I de fall utvärdering sker är det oftast i efterhand när projektet har avslutats och vanligtvis är 

det den ekonomiska måluppfyllelsen som utvärderas.
9
 Resultatmätning och måluppfyllelse 

ger endast en bild av det ekonomiska utfallet i termer av kostnader, tid och måluppfyllelse. 

Utvärderingen av den här typen ser bara till symptomen det vill säga det ekonomiska 

resultatet men säger inget om de bakomliggande orsakerna som ger upphov till resultatet. Om 

dessa orsaker ligger i det mänskliga beteendet faller de enligt Söderlund oftast helt utanför 

utvärderingen som historiskt sett varit och fortfarande ofta är teknisk till sin karaktär. 

Faktorer som är av stor betydelse för projektkompetensen men som inte innefattas i en 

resultatbaserad utvärdering är gjorda prioriteringar, teamarbetets funktionalitet och ledarskap. 

Som projektledare hanteras grupper av människor och att kunna utvärdera på ett sätt som 

täcker in både de tekniska och mänskliga aspekterna blir därför viktig för en användbar 

återkoppling och kunskapsackumulering. 

                                                        
 

6 Tonnquist, 2006 
7 Söderlund, 2005, s.213 
8 Tonnquist, 2006, s.252 
9 Tonnquist, 2006, s.265 
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1.2. Problemdiskussion  
Enligt tidigare undersökningar gjorda av The Standish Group (2009) framgår det att andelen 

projekt som misslyckas utgör den större delen av projekten. Rapporterna tas fram årligen och 

under 2000 talet har det skett en stadig uppgång i andelen projekt som misslyckades fram till 

år 2004. De senaste åren har det skett en vändning med färre misslyckade projekt. Men 

fortfarande i 2009 års rapportering så är andelen projekt som inte når upp till uppsatta mål 

och anses vara misslyckade fler än de som lyckas
10

. 

För att genomföra lyckade projekt är det enligt Söderlund viktigt att utveckla 

projektkompetensen. Det bygger på företagets förmåga att lära av tidigare erfarenhet och öka 

förståelsen och kunskapen om projektledning. Detta ökar chansen till genomförandet av 

lyckade projekt vilket i sin tur leder till högre konkurrenskraft.
11

 Projektutvärderingar är ett 

sätt att samla information om hur väl projektet genomförts. De etablerade 

utvärderingssystemen som används till projektutvärdering har ett tydligt fokus på det slutliga 

resultatet och utvärdering sker oftast efter att projektet är färdigställt. 
12

 Dessa utvärderingar 

är fokuserade på slutresultatet och mäter projekt framgången i formen av kostnader, tid och 

måluppfyllelse. En konsekvens av detta är att utvärderingen endast säger hur bra eller dåligt 

projektet gått i förhållande till dessa mål. Men det framgår inte vad som gav upphov till att 

resultatet blev bra eller dåligt. Dessa utvärderingar bidrar inte med den information som 

krävs för att utveckla företagets projektkompetens. Vi anser det därför intressant att i denna 

undersökning studera ett fallföretags utvärderingssystem med avseende på att bidra till 

utvecklad projektkompetens. Undersökningen kommer att genomföras med 

Projektledarbyrån som fallföretag. Enligt författarna av denna uppsats innefattar definitionen 

av projektkompetens både mjuka och hårda aspekter, för att utveckla projektkompetens bör 

utvärderingssystemet beakta dessa båda. 

Forskningsfrågorna som utgåtts ifrån i uppsatsen är följande. 

 Hur ser Projektledarbyråns utvärderingssystem ut idag? 

 Vilka teoretiska dimensioner kan identifieras i Projektledarbyråns utvärderingssystem 

med avseende att bidra till utvecklad projektkompetens? 

1.3. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva Projektledarbyråns utvärderingssystem samt utforska de 

teoretiska dimensioner som anges i den teoretiska referensramen med avseende att bidra till 

utvecklad projektkompetens.  

                                                        
 

10 Chaos report, The Standish group, 2009 – The Standish group är ett amerikanskt företag 

som genomför undersökningar inom projekt och management samt IT-inversteringar. 
11 Söderlund, 2007, s.160 
12 Tonnquist, 2006, s.265 
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1.4. Avgränsningar 
Utvärdering definieras i detta arbete som all form av utvärdering som sker både under 

projektets gång som efter dess avslut. Utvärdering avser följande former: formel, informell, 

skriftlig och muntlig.  

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att undersöka situationen vad det gäller 

utvärdering av projekt hos företaget Projektledarbyrån AB. Denna avgränsning gör vi av 

intresse då vi ville få en praktisk koppling i undersökningen och att vi anser att branschen 

företaget är verksamt inom är spännande. Avgränsningen gör också att studien blir 

koncentrerad till ett företag och därmed inte alltför omfattande. 

Efter att Projektledarbyråns utvärderingssystem har beskrivits väljer vi att avgränsa oss till att 

utforska endast slutrapporterna och kvalitetssystemet. Denna avgränsning görs eftersom 

studiens omfattning inte ska bli alltför omfattande. Om vi hade valt att beakta även möten 

och direkt kommunikation hade studien hade empirimängden blivit för omfattande att hantera 

inom tidsgränsen för denna studie.  

1.5. Projektledarbyrån 
Projektledarbyrån grundades 2006 och bedriver konsultverksamhet inom projektledning

13
. 

Projektledningen sker främst inom bygg och anläggning där de innehar ett flertal olika roller 

som till exempel, ledare, entreprenör, beställare, projektör och skadereglerare
14

. Företaget har 

sin bas i Falun (Dalarna). Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Dalarna men de håller även 

på att expandera till Gästrikland.  

Valet av företag gjordes på intressebasis eftersom arbete i projektform är vanligt 

förekommande i ett flertal olika branscher men förknippas vanligtvis med bygg och 

anläggningssektorn.  Intresset för projekt och projektledning väcktes efter att vi läst ett flertal 

artiklar om hur vanligt det är med projektmisslyckanden. Trots att projekt drivs i stor 

omfattning och i inom flera branscher med en hög grad av projektmisslyckanden så verkade 

det som att utvärderingen om varför det gick som det gick i många fall brister. Det här 

fångade vårt intresse och vi beslutade oss för att skriva om projektutvärdering. Vi kontaktade 

Projektledarbyrån som är specialiserade på arbete med projekt och ansågs därmed som 

intressant. 

  

 
  

                                                        
 

13
 www.projektledarbyrån.se Hämtad: 2011-04-27 

14
 www.foretagsfakta.se/Falun/Projektledarbyr%C3%A5n_AB/802884 Hämtad: 2011-041-27 

http://www.projektledarbyrån.se/
http://www.foretagsfakta.se/Falun/Projektledarbyr%C3%A5n_AB/802884
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2. Metod 
 

I kapitlet metod kommer en redogörelse för studiens tillvägagångssätt samt metodologiska 

överväganden och ställningstaganden göras. I kapitlet redogörs även för studiens insamling 

av data. 

 

2.1. Val av metod 
Det finns två typer utav forskningsansatser, deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva 

ansatsen utgår ifrån redan befintlig teori och forskning. En hypotes formuleras utifrån teorin 

och testas praktiskt mot empirin.
15

 En induktiv ansats tar till skillnad från den deduktiva sin 

grund i empirin och forskaren försöker utifrån insamlad empiri/resultat utforma ny teori.
16

 

Studien kan varken anses vara deduktiv eftersom den tar sin utgångspunkt i teorin. Vi anser 

även att den ligger nära det som beskrivs som en deskriptiv studie. En deskriptiv studie syftar 

till att besvara frågeställningar som vem, när, varför, hur och var
17

. Studiens första 

forskningsfråga börjar med ett hur och kan anses som en deskriptiv fråga, även frågorna var, 

vem och när faller naturligt in vid den beskrivande frågeställningen och ordet hur. Studiens 

andra fråga börjar med ett vilka? Sett till sammanhanget identifiera anser vi att frågan är 

närbesläktad med var eftersom genom att identifiera något i ett system så besvaras 

automatiskt frågan var. 

 

2.2. Strategi val 
Vidare finns i huvudsak två typer av strategier som en undersökning kan genomföras efter. 

Dessa är den kvalitativa och den kvantitativa strategin. En kvantitativ forskningsstrategi 

innebär att undersökningen sker med hjälp av kvantitativa data som kan inhämtas genom 

exempelvis enkätundersökningar. Den kvantitativa undersökningen använder sig av 

kvantifierbara data som siffermaterial. En kvantitativ undersökning ger en bredare, ytlig 

förståelse snarare än en djupgående. Den Kvalitativa ansatsen är mer djupgående än den 

kvantitativa och insamlad data består av ord i stället för siffror. En kvalitativ undersökning 

kan vara intervju och observation. 
18

Valet av strategi som väljs beror på vad syftet med 

undersökningen är. I undersökningen var syftet att beskriva hur utvärderingssystemet och 

utifrån referensramen identifiera teoretiska dimensioner med avseende att bidra till ökad 

projektkompetens. Både den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen kan tänkas gå att 

använda, fast valet föll ändå på den kvalitativa. Detta eftersom studiens syfte var att beskriva 

Projektledarbyråns utvärderingssystem och genom att samla in olika former av kvalitativa 

data så kunde det ge både en helhetsbild och en djupare förståelse för vissa av systemets delar. 

                                                        
 

15 Bryman, 2005, s.23 
16 Bryman, 2005, s.25 
17

 Cooper, 2011, s18-19 
18 Bryman, 2005 
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2.3. Design av undersökningen 
Undersökningsdesignen fungerar som en ram för hur insamling av data gått till i 

undersökningen.
19

 Valet av undersökningsdesign beror på studiens syfte. Om forskaren letar 

efter generaliseringar mellan grupper eller kausala samband kan inte samma design väljas 

som i en undersökning vars syfte är att nå djupare förståelse för en verksamhet. Den design 

som valts i denna undersökning kan närmast liknas med en fallstudie. Fallstudier är 

detaljerade och ingående undersökningar av ett specifikt fall.
20

 Dessa studier kan vidare delas 

upp efter det syfte det skrivs i. En fallstudie kan till exempel vara deskriptiv, explorativ eller 

förklarande
21

. Vi har arbetat med fallet att beskriva och analysera dimensioner i 

Projektledarbyråns utvärderingssystem som är viktiga för projektkompetens. Fallstudien i 

anses utifrån sitt beskrivande och utforskande syfte vara både deskriptiv och explorativ till 

sin karaktär.   

2.4. Databassökning 
I undersökningen har sekundär data hämtats från ekonomi databasen LibHub. Databasen 

LibHub söker information från de flesta av de internationella tidsskrifter och artiklar som 

Örebro universitetsbibliotek har tillgång till.   De vetenskapliga artiklar som använts var 

publicerade i tidskriften Project management journal. Artiklarna är skrivna av Ogunlana et al, 

Chen et al och White et al. De sökord som har använts är: Project management, Project 

evaluation, PERT, CPM och CSF (Critical Success factors). Även informationssökning via 

Google genomfördes med sökord som viktiga faktorer + lyckade projekt. Där fann vi en 

rapport skrivna av KPMG som tar upp kritiska framgångsfaktorer för lyckade projekt. 

2.5. Insamling av empirisk data 
Empirin har samlats in genom dokumentstudie av slutrapporter och Projektledarbyråns 

kvalitetssystem samt genom kvalitativa intervjuer.  

Dokument är en bra källa vid fallstudier eftersom de kan ge en god empirisk grund för 

forskningsproblemet.
22

 I undersökningen var författarna intresserade av att få en bild av hur 

utvärderingssystemet hos Projektledarbyrån ser ut idag. Genom att vi tagit del av tidigare 

utvärderande dokument har den skriftliga information använts till att beskriva hur 

utvärderingssystemet ser ut. Dokumenten skrevs med syftet att kommunicera något. En 

internt skriven rapport kan ge betydelsefull information om hur företaget ser på utvärdering 

och vad som betraktas som viktigt.  

Insamling av empiri genom dokumentstudier valdes eftersom ett utvärderingssystem kan 

bestå av både skriftlig och muntlig information. Intervjuer kunde också ha genomförts för att 

klargöra hur den skriftliga delen av systemet ser ut. Det skulle dock kunna leda till att vi 

endast fick den bild av systemet som respondenten ansåg vara viktigast. Vi valde i stället att 

genomföra en dokumentstudie och därmed direkt ta del av den skriftliga delen av systemet. 

                                                        
 

19 Bryman, 2005, s.47 
20 Bryman, 2005, s.71 
21 Yin, 1994, s.1  
22 Merriam, 1988, s.121 
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Kompletterande intervjuer genomfördes för att kunna erhålla en så tydlig bild som möjligt av 

utvärderingssystemet. Med insamling av primärdata genom kvalitativa intervjuer vill vi få 

fram en kompletterande bild av utvärderingssystemet som inte har kunnat utläsas ur 

dokumentstudien. Intervjuerna som genomfördes möjliggjorde också till följdfrågor för att få 

oklarheter förklarade. Intervjuerna gav också en bild av hur intervju personerna upplevde att 

systemet fungerade och praktiskt användes, något som inte kunde utläsas ur dokumentstudien. 

De kvalitativa intervjuernas syfte var alltså att ge en kompletterande, djupare beskrivning och 

förståelse av utvärderingssystemet.   

Fördelen med att ta del av interna rapporter är att de är stabila över tid
23

. Dokumenten finns 

kvar och kan granskas även i framtiden vilket ökar studiens replikerbarhet och på så vis 

studiens trovärdighet. 

2.6. Genomförande av dokumentstudie 
Vi har granskat interna utvärderingsdokument i form av slutrapporter och företagets 

kvalitetssystem. Dessa dokument har granskats ingående. Informationen har hanterats 

deskriptivt där en reduktion av dokumenten gjordes genom sammanfattningar av essensen i 

dokumenten. Det sammanfattande arbetet är ett sätt att hantera kvalitativa data som bland 

annat förespråkas av Huberman och Miles och det har utgjort en viktig del i 

analysprocessen
24

 I de empiriska sammanfattningarna har vi medvetet gjort ett etiskt 

ställningstagande. Detta innebär att vi medvetet har rensat bort känslig information så som 

namn på konsulter, kunder, entreprenörer och myndighetspersoner. Inga direkta ekonomiska 

detaljer presenterades i sammanfattningarna utan vi valde att i generella ordalag beskriva åt 

vilket håll det ekonomiska resultatet pekar. Projekten som rapporterna berör har i empirin 

tilldelats en sifferkod så det inte ska gå att utläsa exakt vilket projekt rapporten berör. 

Ovanstående redigering har gjorts för att respektera berörda parters integritet.  Den etiska 

redigering av empirin som gjordes vid dokumentstudien kan anses ha påverkat reliabiliteten 

negativt. Detta eftersom genomförd redigering kan ge studien ett intryck av mindre öppenhet. 

Innehållsmässigt anser vi inte att redigeringen inte påverkade empirins kvalitet eftersom till 

exempel namn på inblandade parter inte påverkar essensen i det som beskrivs i 

sammanfattningarna.  

 När en dokumentstudie genomförs är det viktigt att anta ett kritiskt förhållningssätt.
25

 

Dokumenten som vi tagit del av skrevs för att kommunicera något. Vad som kommuniceras i 

dokumenten påverkas av det syfte de skrevs för. Även vem och vilka som är tänkta att ta del 

av informationen som kommuniceras kan tänkas påverka valet av vad som kommuniceras i 

dokumenten. Detta påverkar hur dokumenten är utformade och vilket innehåll som tas upp i 

rapporterna. Syftet dokumenten skrevs i kan göra att de inte är helt objektiva. Samtliga 

rapporter som vi tagit del av är skrivna av en person dock inte samma person, denna har ofta 

haft det övergripande ansvaret för projektet och kan därför anses ha god insikt och kunskap 

om det som behandlas i rapporterna. Men det som skrivs är ändå ett resultat som speglar 

                                                        
 

23 Yin, 1994, s.80 
24

 Miles, Huberman, 1994, s.10-11 
25 Merriam, 1988, s.119 
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författarens subjektiva upplevelse av projektet vilket även det kan påverka objektiviteten.
26

 

Att informationen innehållsmässigt inte är helt objektiv borde inte påverka det studien avser 

att undersöka nämnvärt. De slutrapporter vi granskat utgör en faktisk del i det nuvarande 

utvärderingssystemet. Att innehållet inte är objektivt påverkar alltså inte vår beskrivande del 

av studien. Vid genomförandet av den teoretiska analysen däremot får innehållet i 

rapporterna betydelse vid identifiering av kvalitetsdimensioner.  

2.7. Genomförande av kvalitativa intervjuer 

2.7.1. Urval  

När urvalet av respondenter till intervjun gjordes användes ett icke sannolikhetsurval. Urvalet 

innebär att respondenterna som väljs ur populationen inte har lika stor sannolikhet att bli 

valda Icke sannolikhetsurvalet gjordes eftersom vi eftersträvar en förståelse och beskrivning 

av utvärderingssystemet och inte statistisk representativitet.
27

 Icke sannolikhetsurval 

förekommer i olika former och det som valts i studien är ett intresse urval. Eftersom 

företagets anställda har liknande roller gjordes urvalet genom att vi först skickade ut ett mail 

och informerade om intervjuerna. De respondenter som var intresserade av att delta i 

intervjun valdes och intervjuades. Totalt intervjuades tre respondenter varav två är inriktade 

på bygg/anläggning och en på bygg/VVS. Att urvalet gjordes efter intresse tror vi kan ha 

bidragit till mer utförliga svar från respondenterna då de själva valt att delta och därmed 

kunde ta sig tid till intervjun utan att påverkas negativt av tidspress och stress.  

2.7.2. Intervjumetod 

Vi valde att genomföra vår kvalitativa intervju genom en så kallad semistrukturerad intervju 

och i en sådan använder vi oss av en intervjuguide med på förhand bestämda grundfrågor och 

teman för intervjun. Intervjumetod innebär också att frågorna inte är låsta vad det gäller 

ordningsföljden vilket gör den mer flexibel
28

. Vi valde denna typ av intervju eftersom den är 

flexibel och respondenten gavs möjlighet att utveckla sina svar och även möjliggjorde 

chansen till följdfrågor från den som genomförde intervjun. Det lämpar sig väl till vår 

forskningsfråga eftersom vi vill få en förståelse för nuvarande uppföljnings och 

utvärderingssystem.
29

  

Intervjuerna kommer att genomföras via personliga intervjuer där intervjuarna och 

respondenten för en enskild dialog med varandra. Detta för att respondenten kan uttrycka sig 

klart och tydligt utan att avbrytas och störas av andra respondenter. Detta kan generera ett 

inträngande och innehållsrikt material.
30

 

                                                        
 

26 Guba, 1981, s.239 
27 Christensen, 2008, s.129 
28 Merriam, 1998, s.88 
29 Bryman, 2005, s.363 
30 Christensen, 2008, s.175 
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När intervjun genomfördes beaktade intervjuarna sin egen roll i intervjun för att minimera 

påverkan på respondenterna. Intervjuarna ska sträva efter att vara så neutrala som möjligt, 

lyssna på respondenten utan att argumentera för eller emot vad denne säger.
31

 

Intervjuerna med våra tre respondenter skedde förmiddagen den 26 april 2011 på 

Projektledarbyråns kontor beläget i Falun. Genomförandet av intervjuerna skedde på 

respektive respondents kontor. Trots att intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsrum 

förekom vissa störningsmoment genom ringande telefoner och kollegor, vilket kan tänkas ha 

stört intervjuare och respondent. Innan intervjuerna presenterade vi oss för respondenterna 

och frågade om de hade sett informationsutskicket via mailen. Vi berättade om varför vi var 

där och vad vi studerar.  

2.7.3. Dokumentation 

Dokumentationen av intervjuerna gjordes med en ljudupptagningsenhet. Detta gjordes 

eftersom ljudupptagningen kan spelas upp flera gånger i efterhand. Informationen blir även 

exakt återgiven. Intervjuarna kunde då hålla koncentrationen på intervjun och detta ökade 

därmed möjligheten att ställa relevanta följdfrågor Respondenterna informerades om att vi 

avsåg att göra en ljudupptagning. Om de inte ville att en sådan skulle genomförs skulle 

intervjuarna i stället fört anteckningar under intervjun
32

. 

Insamlad data hanterades konfidentiellt. Ljudupptagningarna transkriberades i textform där 

respondentens namn inte framgick. Ingen utom intervjuarna kommer att ha tillgång till 

ljudinspelningarna. Detta etiska beaktande gjordes med hänsyn till respondenterna och även 

för att de skulle känna att de kunde svara på frågorna med större ärlighet. Detta gav intervjun 

ett trovärdigare resultat
33

. 

2.7.4 Utformning av intervjuguide 

Vid utformningen av undersökningens intervjuguide så har frågorna formulerats i syftet att 

besvara forskningsfrågan. Frågorna har vidare formulerats så att de inte ska vara ledande. 

Ledande frågor bör undvikas eftersom de kan snedvrida resultatet med intervjuarnas 

förutfattade meningar
34

 För att få intervjuerna att hålla fokus vid syftet byggde intervjuguiden 

i grunden på så kallade direkta frågor, direkta frågor bidrar till att kunna styra respondenten 

under intervjun
35

. Frågor med dubbla betydelser, det vill säga att det ingår två frågor i samma 

fråga har undvikits eftersom de kan störa intervjun.
36

 

Innan intervjun genomfördes testade vi intervjufrågorna genom att få respons på frågornas 

formulering och tydlighet. Det var två studenter som gav sina synpunkter på frågornas 

                                                        
 

31 Merriam, 1988, s.90 
32 Christensen, 2008, s.173-174 
33 Christensen, 2008, s.170 
34 Merriam, 1988, s.94-95 
35 Bryman, s.371 
36 Starrin, 1996, s.66 
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utformning. Vi som intervjuare fick därmed också möjligheten att öva på att ställa frågorna 

och en uppfattning om hur lättförståeliga frågorna var. 

2.8. Källkritik 
Studiens författare var medvetna om att två av artiklarna som CSF kategorierna bygger på, är 

studier som genomförts i Vietnam och Taiwan och därmed kunde det tänkas finnas kulturella 

skillnader som påverkat artiklarnas rangordning utav kritiska faktorer. Den svenska studien 

gjord av KPMG baseras på projekt inom flera branscher och inte bara bygg och anläggning. 

De kulturella aspekternas påverkan ansåg författarna inte nödvändigtvis påverka 

rangordningen på faktorerna, däremot så kan innebörden av respektive faktor skilja sig 

mellan olika kulturer. Till exempel så kan den kritiska faktorn ledarskap ha en annan 

betydelse i Vietnam och Taiwan än vad den har i Sverige. Begreppet ledarskap som en kritisk 

faktor kan fortfarande vara lika viktig i olika länder men på olika sätt. 

Eftersom en av källorna på teoriavsnittet angående PERT/CPM är hämtad från Youtube följer 

en kort källkritik. Youtube föreläsningen är gjord av prof. Arun Kanda från Department of 

Mechanical Engineering, Educational Technology Service Centre at Indian Institute of 

Technology, Delhi, vilket är statligt institut i Indien. Vi jämförde innehållet i föreläsningen 

med Heizer och renders bok som även den behandlar PERT/CPM. Vi fann att innehållet 

stämde väl överens och ansåg att källan är trovärdig. 

2.9. Analysmetod 
Som grundläggande analysmodell använde vi oss av Hubermans interaktiva modell. 

Modellen har använts som grund vid utformningen av studiens mer detaljerade 

analysmodeller som användes i analysen. Där första steget var att göra den empiriskt 

kvalitativa datainsamlingen för att sedan behandla data med hjälp av reduktion och 

presentation. Med reduktion av data menas den process som syftar till att transformera 

empirin till mindre beståndsdelar. Detta kan göras genom att till exempel sammanfattningar, 

kodning, kategorisera och ordna in data i kluster. Data presentation ska illustrera empirin på 

ett organiserat och överskådligt sätt som sammanfattar de viktigaste aspekterna ur insamlad 

data. Det kan köras med hjälp av exempelvis diagram, tabeller, grafer och modeller. Sista 

steget i modellen, slutsatser och verifiering är då det ur data reduktionen och 

datapresentationen framträder mönster och förklaringar som gör det möjligt att dra slutsatser. 

Dessa kan sedan verifieras genom att samla in ytterligare empiri för att testa om även den 

leder fram till samma mönster och förklaringar.
37

  

                                                        
 

37  Huberman, Miles, 1994, s.10-11 
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Figur 2.1 Compontents of Data Analysis: Interactive model.  Huberman. (1994) s.12 

 

För att underlätta analysprocessen vid reduktion och presentation av data så har data kodats. 

Detta kan göras genom att identifiera beskrivande nyckelord i empirin
38

. Vid identifiering av 

nyckelord granskades det empiriska materialet och nyckelord markerads i texten och sedan 

sammanfattades i ett enda nyckelord i marginalen. Detta valdes att göra eftersom vi hanterar 

stora mängder data och det blir mer lättöverskådligt med nyckelord.  

Miles och Huberman menar att reliabiliteten i undersökningen kan öka genom att flera 

personer var för sig identifierar nyckelord ur samma text. De ord som väljs som de slutliga 

nyckelord är det som flera har identifierat.
 39

 Undersökarna har i studien valt att i analysen 

identifiera nyckelord var för sig och sedan valt de nyckelord som båda oberoende av varandra 

använts sig av i marginalen. Detta för att öka reliabiliteten i dokumentstudien. 

Här följer ett exempel från kvalitetssystemets fjärde del, projekteringen som visar hur vi 

identifierade nyckelorden för följande: 

Text: Uppföljning och avstämningar mot kostnadsbudget och uppsatta ekonomiska mål 

                                                        
 

38 Huberman, Miles, 1994, s.56 
39 Huberman, Miles, 1994, s.64 
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Nyckelord: Uppföljning, avstämning, kostnadsbudget och ekonomiska mål. Färgen blå anger 

att nyckelorden har identifierade med tolkningsramen för PERT/CPM. Vi har alltså använt 

teorin när vi identifierat nyckelord i empirin. De teoretiska kategorierna CSF, PERT/CPM 

och Söderlunds projektkompetens har använts för att identifiera nyckelord i 

Projektledarbyråns utvärderingssystem. Eftersom nyckelorden hittats under delen 

projektering har de markerats med en (4) i Analystabell 1 under Analysavsnittet. Detta har 

gjorts för att läsaren skall kunna gå tillbaka till empirin och se var i systemet orden påträffats. 

Processen att identifiera nyckelord utgör delen datareduktion sett till figur 2.1 eftersom 

datamängden reduceras till en mer koncis form. De nyckelord som identifierats har 

presenterats i tabellform vilket utgör delen datapresentation i figur 2.1. Nyckelorden har 

använts för att visa på var i systemet de teoretiska dimensionerna som utgör den teoretiska 

referensramen förekommer i utvärderingssystemet. Detta möjliggjorde att se om de delar som 

analyserats beaktade de mjuka och hårda aspekter som bidrar till utvecklad projektkompetens. 
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3. Teori 
 

I kommande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram och en sammankopplande 

teorimodell.  

 

3.1. Summativ och Formativ utvärdering 
En utvärdering kan ske både under och efter ett projekt. Dessa två typer utav utvärdering 

behöver inte utesluta den andra typen utan båda kan användas på samma projekt.
40

 En 

formativ utvärdering sker under projektets process och ger stöd till projektet under 

genomförandet. Denna typ av utvärdering gör att företaget kan behandla problem och 

komplikationer som uppstår direkt vid identifikation av dessa.
41

 Vid en summativ utvärdering 

sker utvärderingen efter att det aktuella projektet genomförts och kan användas till att 

bedöma och värdera detta. Denna typ av utvärdering kan sedan användas som 

beslutsunderlag vid kommande satsningar och vid framtida planering av eventuella projekt.
42

  

3.2. Söderlunds definition av Projektkompetens 
Projektkompetens är en teori som behandlar viktiga delar av ett företags projektverksamhet 

och är utformad för att öka företags konkurrenskraft
43

. Söderlunds teori om projektkompetens 

som berör projektarbetets ”mjuka” paradigm består av fyra underliggande beståndsdelar vilka 

är projektgenerering, projektorganisering, projektledarskap och teamarbete.   

 

Figur 3.1 Projektkompetens: fyra beståndsdelar, Källa: Söderlund, 2005, s.213 

                                                        
 

40
 Jerkedal, 2010, s.42-43 

41
 Jerkedal, 1990, s.9 

42 Jerkedal, 1990, s.10 
43 Söderlund, 2005, s.160 
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3.2.1. Projektgenerering 

Projektgenerering innefattar tre centrala aspekter i form av dominerande idéer, signifikanta 

aktörer och projektepoker. Dominerande idéer är ett brett begrepp som Söderlund menar tar 

hänsyn till företagets grundprinciper så som vad företaget står för, hur de värderar hur 

marknaden samt hur de utformar en effektiv strategi. De dominerande idéerna bör vara 

utformade på ett sådant sätt att de främjar och stimulerar företags idéskapande.
44

 

Signifikativa aktörer betecknas alla de inblandade aktörer som kan ha avgörande betydelse 

under projektet, det kan handla om interna såväl som externa aktörer. De kan bidra till att 

hantera idéer vad det gäller framväxten av nya projekt.
45

 Den tredje aspekten inom 

projektgenering benämns med ordet projektepok. En projektepok anger vilka typer utav 

projekt som skall prioriteras och även hur de sedan utvärderas. Söderlund menar att en 

projektepok ofta överbygger gapet mellan dominerande idéer och de konkreta projekten. 

Söderlund nämner en studie utav Davies & Brady (2000) som visar på svårigheter att skifta 

mellan projektepoker och hantera övergången som sker från den befintliga epoken. Det gäller 

att prioritera vilka projekt som skall genomföras och vid ett epokskifte uppstår utmaningar 

genom till exempel snabb teknisk utveckling, nya partners och krav på 

verksamhetsutvecklingen.
46

 Tillsammans har dessa tre aspekter en central roll för 

kunskapsintegrationen i projekt. 

3.2.2. Projektorganisering 

Projektorganisering behandlar frågeställningar om hur projekt på olika sätt kan organiseras. 

Enligt Söderlund kan projektorganisering delas upp i två perspektiv. Det ena tar upp hur 

projektet skall genomföras och hur team sammansättningarna struktureras. Medan det andra 

beaktar hur arbetet bedrivs och hur kommunikationen sker. Vidare menar Söderlund att 

projektorganisering kan delas upp i projektfaser och delsystem och därpå delas in i fyra 

grundläggande organisationsalternativ för projekt. Förutom uppdelandet mellan projektfaser 

och delsystem så skiljer Söderlund även på koordinerade och separerade projekt.  

Den separerade projektorganisationen är tillämpbar då interaktioner mellan enheter är relativt 

få. Den är separerad i både projektfaser och delsystem.
47

 Den andra formen av 

projektorganisation är den modulariserade projektorganisationen där flera typer utav enheter 

med skilda kompetenser deltar. Därmed ställs högre krav på kommunikationen mellan de 

olika områdena och dess kunskaper.
48

 En annan är den fas indelade projektorganisationen 

som består utav kopplade delsystem och separerade projektfaser. Vad det gäller denna typ 

utav organisation är det av stor vikt att ha en väl fungerande interaktion mellan representanter 

för utvecklingsarbetet med olika delsystem
49

. Den fjärde typen av organisation är en så kallad 

kopplad projektorganisation och hanterar således en koppling i såväl delsystem som olika 

                                                        
 

44 Söderlund, 2005, s.222 
45 Söderlund, 2005, s.237-239 
46 Söderlund, 2005, s.232-233 
47 Söderlund, 2005, s.247 
48 Söderlund, 2005, s.248 
49 Söderlund, 2005, s.248 
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faser. Detta gör att projektledningen ofta kan bli komplicerad, framför allt i mer omfattande 

projekt.
50

 

3.2.3. Projektledarskap 

I ett projektföretag är ledarskapet extra viktigt då varierande kompetens sätts ihop och leds 

ofta i form av en temporär organisation.
51

 Det är mycket på grund av denna typ av struktur på 

organisationen som utmaningar bildas. Enligt Söderlund är det främst tre problem som 

uppstår. Osäkerhet, eftersom svårigheter med att identifiera vad uppgiften som ska utföras 

egentligen är. En annan problematik uppstår på grund utav tidsbegränsningen som oftast är 

aktuell vid ett projekt och där har ledaren en stor roll för att samordna arbetet och styra 

processen i rätt riktning. Okändhetsproblematiken är den tredje och sista huvudsakliga 

problematiken som uppstår för en ledare av ett projekt, eftersom konstellationerna i de 

arbetande grupperna ofta är helt nya och inte medvetna om kollegornas olika kompetenser.
52

 

Det finns tre huvudsakliga typer utav projekt som även diskuterats i tidigare avsnitt av detta 

arbete. I vår undersökning undersöker vi Projektledarbyrån, ett företag som bedriver 

affärsprojekts verksamt och där är ledarskapet vad det gäller kundrelationsbyggande, 

lönsamheten för projektet och samarbetet mellan medarbetarna inom det egna teamet extra 

viktigt enligt Söderlund. 

3.2.4. Teamarbete 

En grundläggande del av arbete i projektform och själva projektkompetensen är hur teamet 

arbetar tillsammans. Här sker en viktig interaktion för att få ut mesta möjliga del av de 

enskilda individernas olika kompetenser.
53

 Observationer gjorda i temporära team likt de som 

sammansätts i projekt visar på att det finns problem som rollotydlighet och samtidigt råder 

oklarhet över var kunskap finns. 

3.2.5. Affärsprojekt 

Det finns tre olika typer utav projekt, affärsprojekt, utvecklingsprojekt och 

förändringsprojekt
54

. Eftersom Projektledarbyrån bedriver affärsprojekt så har vi 

sammanställt Söderlunds tabeller med viktiga faktorer och dysfunktioner för de fyra 

beståndsdelarna av Söderlunds projektkompetens för affärsprojekt. 

Affärsprojekt Projektgenerering Projektorganisering Projektledarskap Teamarbete 

Centralt fokus 

Anbudsbeslut, 

dessförinnan 

deltagande i 

koalationsbyggande, 

relationsbyggande, 

Kontraktets utformning 

och gränssnitt mellan 

organisatoriska 

grupperingar. 

Interaktion och dialog 

Dialog med 

kund och 

mottagare av 

projektet. 

Förhandlingar 

Samverkan med 

kundens 

organisation och 

mottagare av 

projektet. Dialog 

                                                        
 

50 Söderlund, 2005, s.249 
51 Söderlund, 2005, s.262 
52 Söderlund, 2005, s.262-263 
53 Söderlund, 2005, s.279-280 
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påverka på 

regelsystemet.   

med kund och andra 

viktiga externa aktörer 

i projektets 

organisation. 

med kund och 

översättning av 

förhandlingar 

till den egna 

organisationen.  

mellan olika delar 

för att skapa 

förtroende och 

förutsättningar för 

kunskapsintegration 

mellan leverantör 

och kund. 

Dysfunktioner 

Bristande analys av 

kundens 

förväntningar och 

kunden 

organisation. 

Missbedömning av 

projektets risker.  

Bristande dialog med 

kunden organisation, 

otydligheter i 

kontraktsskrivningen 

vilket försämrar 

kunskapsintegrationen 

i projektet. Avsaknad 

av effektiva deadlines 

och arenor. 

Bristande dialog 

med kunden 

organisation, 

förlorade 

förhandlingar 

som skapar 

turbulens i 

projektets 

organisation och 

som innebär 

merkostnader 

för projektet. 

Bristande dialog 

med kundens 

organisation. 

Bristande 

överrensstämmelse i 

den interna 

organisationen 

vilket skapar 

osäkerhet hos 

kunden. 

Figur 3.2 Sammanställning av Söderlunds tabeller angående affärsprojekt Källa: Söderlund, 

2005, sid. 243,259,277,296  

Sammanfattande diskussion 

Söderlunds projektkompetens utgörs av de fyra aspekterna projektgenerering, 

projektledarskap, projektorganisering och teamarbete. Dessa fyra aspekter har gemensamt att 

de alla främst behandlar mänskliga sidor av projekt och därmed kan anses vara ”mjuka 

aspekter”. Till exempel behandlar projektgenereringen dominerande idéer och viktiga aktörer, 

projektledarskap behandlar bland annat relationsbyggande, projektorganisering ser till 

genomförandet och sammansättningen av arbetsgrupper och teamarbete behandlar teamets 

samarbetsförmåga och rollfördelning.   

3.3. CSF Critical success factors 
Critical sucess factors är en uppsättning faktorer som påverkar framgången av projekt. De 

kritiska framgångsfaktorerna i ett projekt kan vara både mjuka och hårda till sin karaktär
55

. 

Vilka faktorer som är kritiska för framgång varierar beroende på bransch, projektets 

komplexitet, tidpunkt och omgivningen
56

. Till exempel så är de kritiska faktorerna inte lika 

mellan ett projekt som drivs i utvecklingssyfte som ett projekt som drivs i förändrings eller 

affärssyfte. I affärsprojektet är tid, kostnad och utförandet de centrala aspekterna medan det i 

utvecklingsprojektet kanske är viktigare med innovation och nytänkande
57

. CSF faktorerna 

måste anpassas till det företag och den situation de befinner sig i samt vad syftet med 

                                                        
 

55 White, 2005 
56 Söderlund, 2005, s.136 
57 Brandon, 2006, s.18-20 
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verksamheten är. Det förutsätter god förståelse för kontexten som företaget verkar i och 

medvetenhet om företagets målsättningar. CSF är inte heller konstant relevanta eftersom både 

företagets målsättning och kontexten kan förändras. CSF faktorer kan dessutom vara olika 

kritiska vid olika tillfällen under projektets gång
58

. Studier menar på att kritiska 

framgångsfaktorer kan vara svårt att skilja åt. Det har gjorts studier utav CSF som visar på ett 

starkt statistiskt samband faktorerna emellan men det finns också flera studier som menar på 

att kritiska framgångsfaktorer kan hållas isär från varandra och att faktorer kan identifieras 

som är avgörande för ett projekts framgång.
59

 

3.3.1. Identifiering av projektspecifika CSF  

För att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid projektarbete har vi granskat tre artiklar som 

behandlar detta. I varje artikel har en rangordning gjorts utav kritiska framgångsfaktorer, vi 

har valt ut de åtta viktigaste faktorerna från varje artikel för att sedan kategorisera i 

gemensamma kategorier. För att få fram vilka kategorier av kritiska framgångsfaktorer som 

är viktiga så räknar vi fram hur frekvent de olika kategorierna förekommer samt vilka 

placeringar de har. För att tydliggöra skillnaden så använder vi oss av en skala för att vikta de 

olika placeringarna och så på vis tas det hänsyn till både frekvens och placering. 

Under den gröna rubriken Viktiga faktorer för lyckade projekt presenteras den 

rangordning(1-8) av kritiska framgångsfaktorer som artiklarna rangordnat som viktigast. 

Rangordningen har gjorts av författarna till respektive artikel. 

Under de gula fälten med rubriken kategorisering har CSF faktorerna delats in i kategorier 

som speglar faktorernas innebörd. Metoden är inspirerad av Miles och Hubermans tankar 

kring kvalitativ dataanalys.   

Kategoriseringen under och utefter sammanställningen av viktiga CSF kategorier är gjord av 

författarna till denna undersökning. Indelningen är gjord med den teoretiska referensramen i 

åtanke med avseende på hårda och mjuka aspekter av projekt. Ledarskap, kommunikation 

och motivation kan kopplas till rent mjuka aspekter som Söderlund behandlar under 

Projektledning, teamarbete och projektorganisering i modellen Söderlunds projektkompetens. 

Planeringskategorin inspirerades av PERT/CPM som hanterar planerings och uppföljnings 

arbete av hårda faktorer som kostnader och tid. 

 

 

 

 

 

                                                        
 

58 Söderlund, 2005, s.136 
59 Söderlund, 2005, s.135 
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Rang Viktiga faktorer för lyckade projekt (CSF) Kategorisering  

1 Starkt projektledarskap Ledarskap 

2 Engagemang från ledningen Motivation/Ledarskap 

3 

Projektets omfattning stämmer överens med 

organisationens och kundens Planering/Kommunikation 

4 Väl fungerande samarbete med leverantörer Kommunikation 

5 

Tydligt överenskomma verksamhetsbehov 

Kundbehov Kommunikation/Planering 

6 Tydlig process för projektledning Planering/Kommunikation 

7 God resursallokering Planering/Kommunikation 

8 

Väl fungerande projektuppföljning 

problemhantering Övrigt 

   

   

   Rang Viktiga faktorer för lyckade projekt (CSF) Kategorisering  

1 Kompetenta projektledare Ledarskap 

2 Tillräcklig finansiering genom projektet Planering/Kommunikation 

3 Kompetent projekt team Kompetens 

4 Engagemang till projektet Motivation 

5 Tillgång till resurser tillgänglighet Planering 

6 Stöd från högsta ledning Ledarskap 

7 Bra inledande kostnadsuppskattning Planering 

8 Klara och tydliga mål och omfattning Planering 

   

   

   Rang Viktiga faktorer för lyckade projekt (CSF) Kategorisering  

1 Effektiv kommunikation Kommunikation 

2 Teknisk expertis Kompetens 

3 Fasta mål Planering 

4 Ifrågasättande attityd öppenhet Kommunikation/ledarskap 

5 Engagemang i kvalitet Motivation/kompetens 

6 Ömsesidigt förtroende Övrigt 

7 Finansiell säkerhet Planering 

8 Engagemang från högsta ledning Ledarskap 

 

Efter att kategorierna har identifierats ur de kritiska framgångsfaktorerna så har en 

frekvenstabell gjorts för att se hur vanligt förekommande samt hur högt rankade de olika 

faktorerna anses vara. För att ta hänsyn till både ranking och förekomst har ett system för 

viktning använts. Placering ett har tilldelats åtta poäng, placering två sju poäng, placering tre, 

sex poäng och så vidare. Se tabell nedan.  
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Viktiga CSF kategorier Frekvens Placering Poäng summa 

Ledarskap 1,2,1,6,4,8 32 

Planering/resurser 3,5,6,7,2,5,7,8,3,7 37 

Motivation/engagemang 2,4,5 16 

Kommunikation 3,4,5,6,7,2,1,4 40 

Kompetens 3,2, 13 

Övrigt 8,6, 4 

 

Placering Poäng 

1 8 

2 7 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 

 

 

Figur 3.3 CSF kategorier 

Diagrammet ovan visar sex stycken kritiska kategorier av framgångsfaktorer och hur viktiga 

de anses vara. Urvalet och rangordningen av faktorerna baseras på tre stycken artiklar. Den 
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första artikeln Engdahl, Frimodig och Nilsson, Att lyckas med projekt-KPMG Thought 

Leadership Survey 2007 undersöker kritiska framgångsfaktorer bland 96 svenska 

organisationer. Den andra två artiklarna behandlar CSF faktorer vid bygg projekt i Vietnam 

och Taiwan. Vietnam artikeln: Nguyen, Ogunlana och Lan, A study on project success 

factors in large construction projects in Vietnam, 2004. Taiwan artikeln: Chen och Chen, 

Critical success factors for construction partnering in Taiwan, 2007. 

I diagrammet ovan har de kritiska framgångsfaktorerna presenterats separat som att de 

sinsemellan inte har något samband. Men det finns studier som visar på förekomsten av ett 

statistiskt samband mellan vanliga kritiska framgångsfaktorer. Andra studier menar på att det 

går att tala om kritiska framgångsfaktorer som separata ifrån varandra. Vi valde att anta den 

senare synen på kritiska framgångsfaktorer eftersom det underlättade vid genomförandet av 

analysen och framtagandet av diagrammets CSF. På så sätt avser vi i högsta möjliga mån 

uppnå studiens syfte. 

Kritiska framgångsfaktorer kan vara både mjuka och hårda. De hårda värdena utgörs ofta av 

budget, kontroll och ekonomisk samt tidsmässig uppföljning. För kontroll och uppföljning 

finns mer ingående metoder och teorier, en sådan presenteras i kommande teori del. 

3.4. Projektledning PERT/CPM 
PERT (program evaluation and review technique) och CPM (critical path method) är två 

liknande verktyg avsedda för att planera, följa och kontrollera projekt.  PERT och CPM är 

lika varandra och det som skiljer dem åt är synen på aktivitetstider. CPM antar att 

aktivitetstiden är känd och inte varierar. PERT ser aktivitetstiden som en variabel och 

använder sig av tre olika sannolika aktivitetstider för varje aktivitet. Dessa är en optimistisk, 

en pessimistisk och den mest troliga tiden.
60

 Syftet med PERT Den grundläggande tanken 

med PERT är att betrakta projekt som ett system av aktiviteter. Syftet med PERT och CPM är 

att utifrån på förhand uppsatta målsättningar optimera systemet inom ramen för dess mål.
61

 

För att möjliggöra kontroll av projekt genom PERT och CPM mot uppsatta mål hanteras 

kostnader på projektnivå och ner på de aktiviteter som utförs inom projektet istället för på 

företagsnivå. Varje projekt betraktas som ett eget företag med sin egen ekonomi. Projektet 

har aktiviteter som redovisar kostnader istället för till exempel avdelningar som kan vara 

fallet med ett vanligt företag. Projektets kostnader uppstår i projektets aktiviteter och 

aktiviteterna är därför fokus för kontroll i PERT.
62

  

I PERT och CPM delas ett projekt upp i flera beståndsdelar (milstolpar eller aktiviteter) som 

måste göras i en viss ordning för att projektet som helhet ska färdigställas. Antalet 

uppdelningar måste anpassas efter projektets storlek och tidsåtgång, men aldrig vara för få 

eller för många. Är uppdelningen för omfattande blir det svårt att hålla ordning på och 

övervaka kostnaderna för varje enskild aktivitet vilket kan vara fallet i större projekt. Delas 

                                                        
 

60
 Heizer&Render, 2004, kap 3 

61
 Söderlund, 2005, s.130 

62
 http://www.youtube.com/watch?v=6cCaY3zBhcs&feature=player_embedded hämtad 

2011-04-08 

http://www.youtube.com/watch?v=6cCaY3zBhcs&feature=player_embedded
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projektet upp i för stora delar förloras nödvändiga detaljer och projektet blir diffust att 

kontrollera. I både PERT och CPM ritas ofta aktiviteterna upp i ett nätverksdiagram som 

visar beroendeordningen mellan olika aktiviteter och hur lång tid eller hur stor kostnaden är 

för varje aktivitet. Med hjälp av nätverksdiagrammen kan projektets kritiska aktiviteter 

beräknas. Det vill säga de aktiviteter som är avgörande för om projektet håller t.ex. tidsplanen.  

I PERT och CPM är det tre delar som är intressanta att mäta och kontrollera. Dessa är 

prestation, kostnad och tid. För att möjliggöra mätning förutsätts en gemensam referens för 

prestation, kostnad och tid. Det vanligaste är att projektplanen och projektets budget används 

som gemensam referens. Nedan illustreras ett nätverksdiagram för ett projekt med 

aktiviteternas planerade tidsåtgång. Diagrammet kan användas till att räkna ut tidsåtgången 

för projektet 

Den kritiska vägen har också räknats fram och markerats med rött. 

 

Figur 3.4 Nätverksdiagram. Källa: Heizer&Render, 2004, Kap3 

 

Modellen ovan visar ett nätverksdiagram för ett projekt. Projektet har delats upp i 

aktiviteterna A, B, C, D och E. Pilarna mellan aktiviteterna visar på beroendeförhållandet 

mellan dem. Siffornas betydelse i figur 3.4 framgår i figur 3.5, vi kommer inte gå in på hur 

modellen praktiskt används matematiskt. Tanken med modellen i den här undersökningen är 
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att illustrera konceptet med att betrakta tid och kostnader på aktivitetsnivå. Till exempel så är 

aktivitet D beroende av att aktivitet A och B har färdigställts. De röda pilarna indikerar 

crithical path, det vill säga den längsta vägen genom nätverket. Den kritiska vägen utgörs av 

de aktiviteter som avgör om projektet håller tidsplanen eller inte. En försening i en kritisk 

aktivitet innebär att hela projektet blir försenat
63

.  

 

Figur 3.5 Olika delar i nätverksmodellen. Källa: Heizer&Render, 2004, s.65 

Sammanfattande diskussion 

PERT/CPM är nätverksmodeller som kan behandla både tid och kostnader utefter aktivitet. 

De möjliggör till löpande kontroll och uppföljning under ett projekts gång. Eftersom 

modellerna endast behandlar kvantiteter som tid och kostnader anses PERT/CPM uteslutande 

behandla de hårda aspekterna.  

3.5. Sammankoppling av teorierna 
Som konstaterats ovan fokuserar Söderlunds projektkompetens på de mjuka aspekterna av 

projekt medan PERT/CPM ser till de hårda aspekterna. Söderlunds projektkompetens 

innehåller en del som behandlar projektorganisation som skulle kunna kopplas till 

PERT/CPMs aktivitetsplanering. Den går dock inte att koppla samman direkt med 
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PERT/CPM eftersom projektorganisationen i Söderlunds projektkompetens inte ser till 

aktiviteter på kostnads och tidsnivå utan till grupper och gruppsammansättningar. 

                                                              Figur 3.6 Sammankopplande teorimodell, Egen modell 

Som synes i figur 3.6 finns det en teoretisk gräns mellan de mjuka och de hårda aspekterna 

och dessa teorier är svåra att koppla samman. Detta blir dock möjligt genom projektets 

kritiska framgångsfaktorer. Dessa kan utgöras av såväl mjuka som hårda aspekter. Vilka CSF 

som är kritiska varierar från projekt till projekt och faktorerna kan mer eller mindre utgöras 

av hårda och mjuka aspekter. Genom kritiska framgångsfaktorer kan de mjuka och de hårda 

aspekterna i modellen kopplas samman. De tre pilarna som pekar på projektkompetens visar 

att det genom att beakta både projektets mjuka och hårda aspekter kan utveckla 

projektkompetens. Att utveckla projektkompetens är något som Söderlund anser vara en 

viktig konkurrensfördel.   
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4. Empiri 
 

I kapitlet empiri kommer insamlad data från tre kvalitativa intervjuer, sju slutrapporter och 

företagets kvalitetssystemdokument att presenteras. 

 

4.1. Kvalitativa Intervjuer 
Här nedan följer ett sammanfattande kapitel av hur intervju frågorna besvarades. För att se 

vad respektive del innefattar för frågor se intervjuguiden i bilaga 1. 

4.1.1. Hur ser utvärderingssystemet ut 

Respondent 1  

Den utvärdering den första respondenten tänker främst på är beskrivningarna av projekten 

som de skriver till sina beställare efter projektets avslut. De sker enligt honom lite då och då 

trots att de egentligen enligt företagets kvalitetssystem alltid skall skrivas. Tanken med att 

skriva dessa slutrapporter är ursprungligen att dra lärdom av tidigare projekt så att de kan 

komma till gagn för både beställaren och Projektledarbyrån. Främst för att undvika att 

liknande misstag sker i kommande projekt. En annan typ av utvärdering som sker är 

företagets så kallade kontorsmöten, dessa sker varje månad. Där har företaget en stående 

punkt där de ger varandra erfarenheter. Materialet från dessa möten protokollförs. Sen sker 

det diskussioner runt fikabordet och runt om på kontoret, där de mer alldagliga småsakerna 

tas upp. Respondenten beskriver också att företagets kvalitetssystem, som beskrivs i det 

tidigare empiriavsnittet, är uppdelat utefter större och mindre projekt och gränsen går vid 

hundra timmar. 

Att projekten ligger i fas ses till på byggmöten som sker varje månad, där tidsplaner och 

kontrollplaner stäms av. Projekten lever som respondenten uttrycker det ett eget liv. För att 

hålla tid och budget under projekten så används inget speciellt projektverktyg utan det enda 

som används inom företaget är i vissa fall enkla excel dokument. I övrigt är det 

entreprenörerna som ser till att sådana saker hålls där de använder till exempel MS Project 

där sedan Projektledarbyrån kan se hur långt gångna projekten är. 

Respondent 2  

Enligt den andra respondenten så är den stora delen av den utvärdering som sker inom 

företaget den informella. Det tror respondenten beror på att gruppen är så tajt och att de pratar 

med varandra direkt med varandra när någon situation uppstår. Det kan ofta ske i subgrupper 

där alla inte har möjlighet att ta del av informationen, vilket anses vara ett problem. Men på 

kontorsmötena som sker varje månad tas nog ändå det väsentligaste upp, så är i alla fall 

tanken. Dessa möten protokollförs. Sedan har företaget vissa uppföljningar där de tar hänsyn 

till det kunderna har upptäckt och dessa försöker man åtgärda så snabbt som möjligt och se 

till att de tas upp i företagets kvalitetssystem. I företagets nuvarande utvärderingssystem ingår 

det även att slutrapporter ska göras efter varje projekt, både för kundens och företagets nytta. 

De är enligt respondenten inte speciellt väl utförda utan de sker ibland. Det görs ett par, tre, 
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fyra om året, trots att det borde vara ett 20-tal. Kunden är inte alltid så angelägen om detta 

eftersom det generar extra kostnader för dem och de är mest intresserad av att få byggandet 

klart, sedan är de nöjda. 

4.2.3. Respondent 3 

Eftersom Projektledarbyrån är certifierad så har de en kvalitetskoll på sig där de säkerställer 

att det de gjort är riktigt utfört. Det är av stor vikt att företaget har en projektanpassad plan för 

allt som kan förekomma före, under och efter projektet. Både tekniskt, ekonomiskt och 

arbetsmiljömässigt etc.  Företaget har en checklista som prickas för i den mån det behövs för 

att nå upp till och alla hålla alla krav i projekten. Denna typ av utvärdering är en löpande 

process där små avstämningar görs under projektets gång, ett levande dokument som 

respondenten beskriver det. Sedan nämner även denna respondent kontorsmöten och snack på 

kontoret precis som ovanstående gjort. 

4.1.2. Praktiska nyttan av systemet 

Respondent 1 

Den första respondenten hoppas att utvärderingarna skall komma till nytta både internt men 

även för kunderna. Det berättas även om att historiskt sett så är det statens fastighetsverk som 

kräver dessa och ofta därför de skrivs åt just dem. Senaste slutrapporten som skrevs på 

företaget fick alla ta de av och gå igenom, internt, för att om möjligt dra lärdomar av det 

genomförda projektet. Respondenten hoppas även att beställaren/kunden ska kunna ha nytta 

av dessa och få nya erfarenheter. 

Respondent 2 

Den andra respondenten erkänner att det slutrapporterna som görs inte används i den 

omfattning de borde. Finns det två-tre liknande genomförda projekt som det finns rapporter 

på borde dessa läsas igenom innan de nya startas upp. Det är ytterst sällsynt att det görs hos 

företaget. Där anser respondenten att det finns potential att lägga in en rutin för detta. Där 

företaget kan dra nytta av erfarenheter som gjorts innan. Speciellt för de som inte deltagit i 

exakt det projektet. Tanken har funnits från företagets sida angående detta också, men inte 

riktigt genomförts. Respondenten förklarar att senast det gjordes en slutrapport så gick den 

runt här på kontoret så att alla kunde ta del av den. Det var ett ovanligt projekt så 

respondenten trodde det var en nyttig erfarenhet för alla. 

 

Respondent 3 

Den praktiska nyttan av företagets utvärdering ser respondent tre framför allt till det 

erfarenhetsmässiga. Utvärderingarna görs för att lära sig saker inför kommande projekt samt 

även hitta löpande förbättringsåtgärder om möjligt. Men samtidigt medger respondenten att 

det brister i denna erfarenhetsåterföring, eftersom det är svårt att få det att fungera på ett 

lämpligt sätt. Respondenten menar på att det borde vara möjligt att ta fram ett system för att 

regelbundet använda sig av detta. Vidare spekulerar respondenten vidare om att det kanske 

skulle kunna utforma en bank med information digitalt för att på ett smidigt sätt kunna gå in 

och söka på ett ord, kanske en brist i ett tidigare projekt och få fram det snabbt. Det borde 
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vara idealet. Men det som används är mycket det självlärda kompletterat med diskussioner 

med varandra, det senare tros vara lättare på grund av att företaget är litet.  

 

4.1.3. Åsikter om systemet 

Respondent 1 

När respondenten pratar om slutrapporterna i dess nuvarande form så har respondenten svårt 

att bedöma om de kommer till nytta eller inte. De har  ingen mall för dessa slutrapporter. 

Vilka saker man tyckt varit viktiga i det specifika projektet tas helt enkelt upp i dessa och det 

är ju saker som kan utvecklas.  

 

Vidare beskriver respondenten att vid utformningen utav slutrapport används ofta tidigare 

dokument som i stort sett plankas, för att det är enkelt så. När sedan diskussionen förs in på 

om respondenten ser några brister i de slutrapporter som skrivs idag, anses det vara svårt att 

bedöma eftersom det är så olika från projekt till projekt. Det är väldigt varierande men rent 

generellt anses det vara svårt att få ihop en bra rapport utan att missa saker. 

 

Respondent 2 

Bristerna i systemet anser respondent två vara att mallen för utvärderingarna är som tagen 

från historiken. Den är inte helt genomtänkt och genomarbetad. Så den skulle helt klar kunna 

preciseras och kompletteras med någon form av checklista så att företaget får fram vad de vill 

analysera. 

Respondent 3 

Vår tredje respondent anser att utvärderingarna som företaget gör under och efter ett projekt 

är nyttiga. Att lärdomar dras och att utveckling kan ske. Det påpekas också att när arbete sker 

inom denna bransch finns det hela tiden en bakomliggande faktor där det alltid finns en 

aspekt av press, vad det gäller såväl kostnad som tid. Det gäller att hålla sig inom vissa 

ramar, görs inte detta måste det finnas en förklaring till detta och därmed ser respondenten 

stor nytta i att utvärderingen finns. 
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4.2 Slutrapporter 
För att få en bild utav hur Projektledarbyråns slutrapporter efter avslutade projekt ser ut i 

dagsläget har vi granskat sju av dessa. Rapporterna som ligger till grund för kommande 

presentation samt kommande analys finns utförligt sammanfattade i bilaga 2 för ett mer 

specifikt upplägg medan en sammanfattning på innehållet presenteras nedan. 

 

Figur 4.1. slutrapporternas rubricering 

Utformningen av rapporterna och rubrikerna skiljer sig åt mellan rapporterna, vissa rubriker 

är dock mer förekommande än andra. Återkommande punkter som behandlas är till exempel 

bakgrund, förskede, projektering, entreprenadupphandling, tidsplan, 

byggskede/genomförande, ekonomi, myndighetsfrågor och slutligen någon slags 

sammanfattning med slutintryck från det avslutade projektet. Avvikelser från dessa rubriker 

finns och en av rapporterna saknar helt struktur och rubrikformulering och väsentliga 

händelser under projektet endast skildras i en löpande text. 

I bakgrunden beskrivs vad som ligger till grund för uppdraget och vem uppdragsgivaren är, 

detta preciseras ofta under rubriken projektering. Där går rapporterna in på mer detaljerade 

allmänna förutsättningar inför projektet. Under rubriken entreprenadupphandling beskrivs 

skeendet under upphandlingsprocessen där i vissa fall anbud från olika entreprenörer beskrivs 

och där sedan bedömningen utav olika alternativ framställs. 
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Avsnitten angående byggskedet/genomförandet tar störst del i anspråk i de flesta utav 

rapporterna vi granskat. Där återberättas omständigheter som uppkommit under själva 

arbetsprocessen, i många fall relativt detaljerat i förhållande till övriga avsnitt i rapporterna. 

Ytterligare en vanligt förekommande och detaljerad punkt i slutrapporterna är den om 

myndighetsfrågor, där det presenteras saker som till exempel bygglovssökning, bygganmälan, 

krävda besiktningar och nödvändiga protokoll.  

Ekonomidelarna i rapporterna tar vanligtvis upp hur den ekonomiska kontrollen under 

projektet varit samt om ursprungliga anbudskostnader överskridit eller underskridit uppsatt 

budget.  Likt delarna om ekonomin så konstateras det ofta kort i vilken grad även 

tidsplaneringen uppfyllts, om projektet blivit klart i tid samt vad som orsakat eventuella 

tidsjusteringar.  Sammanfattningarna som finns i slutet av vissa rapporter innefattar en slutlig 

bild av resultatet av projektet. 

4.3 Kvalitetssystem 
Projektledarbyrån använder sig av ett formellt kvalitetssystem för projekt sedan 2010. Ett 

kvalitetssystem är ett system som används för att säkerställa kvaliteten på företagets tjänster 

eller produkter. Detta görs genom att beskrivningar till hur tjänstens eller produktens 

aktiviteter ska utföras för att hålla hög kvalitet. Systemet är uppdelat efter projektets storlek 

där projekt över 100h anses vara stora. De Större projektens kvalitetssystem är omfattande 

och spänner över hela projektets gång från initiering till överlämnande till kund. 

Kvalitetssystemet fungerar som en checklista för projektets olika skeden och ifylls löpande 

under projektets gång. Kvalitetssystemet som Projektledarbyrån använder sig av skall 

uppfylla ISO-certifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Projekt under 100h 

Kvalitetssystemet för uppdrag under 100h är uppdelat i kategorier som speglar projektets 

faser i kronologisk ordning dvs inledning, genomförande och avslut. De faser som finns med 

i systemet är beställningsfasen, typ av uppdrag, genomförande och avslut. Där behandlas 

bland annat tidsplaner, befogenhet, kvalitetskrav och juridiska krav. Under varje fas finns en 

checklista med punkter som är viktiga att beakta. En sammanfattning av checklistan för 

mindre projekt (under 100h) finns i bilaga 3. 

Projekt över 100h 

Kvalitetssystemet för de större projekten är av liknande uppbyggnad som det för mindre 

projekt och beaktar i grova drag faserna inledande, genomförande och avslut. Skillnaden är 

att systemet är av större omfattning och mer detaljerat än systemet för mindre projekt. 

Kvalitetssystemet har en indelning i 7 huvudkategorier som representerar projektets faser från 

inledning till avslut. Under vissa huvudkategorier finns centrala underkategorier för varje 

övergripande fas. Huvudkategorierna och underkategorierna innehåller i sin tur en checklista 

med konkreta beskrivningar.  I bilaga 3 finns en sammanfattande genomgång av respektive 

kategori i kvalitetssystemet för projekt över 100h. 

De sju huvudkategorierna för projekt över 100 timmar är organisation, allmänt, förskede, 

projektering, projektinköp, produktion och överlämnande. 
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I kategorin organisation så behandlas och fastställs vilka som är ansvariga för projektet inom 

respektive organisation. Allmänt behandlar hur startmötet för projektet skall gå till och 

dokumentet används sedan som projektledningsplan, bland annat tas förutsättningar 

tillsammans med kunden och ekonomi upp. Förskedet består av förberedande planering så 

som målformuleringar, tidsplaner och budgetering. Nästa kategori är projektering och den ser 

till den tekniska planeringen av projektet och som förutsätts för det praktiska genomförandet. 

Även aspekter som samordning, offertutvärdering och riskinventerings behandlas.  

Projektinköp ser till inköpsfasen i projektet och inleds med att inköpsplaner upprättas och 

budgeteras. Inkomna offerter utvärderas och entreprenörer upphandlas. Nästa kategori är 

produktion och den har underkategorier för kvalitet, arbetsmiljö/miljö, nödlägesberedskap, 

ekonomi och kostnader. Kvalitet syftar till att följa upp och kontrollera kvalitet och 

miljöplaner för att säkerställa att arbetet håller förväntad kvalitet. Arbetsmiljö/miljö 

innehåller punkter för hur rutiner och procedurer för farliga ämnen, maskiner och 

arbetsutrustning skall hanteras. Nödlägesberedskap innehåller checklistor för hur 

arbetsplatsolyckor och miljöolyckor ska hanteras. Ekonomidelen behandlar hanteringen av 

fakturor och betalningsplaner. Produktionskalkyl och kostnadsbudget upprättas utifrån 

ekonomiska mål och valda produktionsmetoder. Den avslutande kategorin checkar av att en 

tidsplan för överlämningsskedet upprättats och att erforderliga besiktningar genomförts samt 

att projektets dokumentation sammanställs efter kundens önskemål. Avslutningsvis skall 

enligt kvalitetssystemet ett slutmöte med kund och ett inom Projektledarbyrån genomföras. 
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5. Analys 
 

I kommande kapitel kommer insamlad empirisk data att analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva Projektledarbyråns utvärderingssystem samt utforska 

teoretiska dimensioner med avseende att bidra till utvecklad projektkompetens.  

Analysens disposition har delats upp efter studiens forskningsfrågor. Första delen av analysen 

syftar till att ge en teoretisk beskrivning av företagets nuvarande utvärderingssystem. I 

analysens senare del analyseras Projektledarbyråns slutrapporter och kvalitetssystem utifrån 

den sammankopplande modellen i teoriavsnittet som översatts i tabellform.  

5.1 Projektledarbyråns nuvarande utvärderingssystem 
I analysens första del kommer två modeller som illustrerar hur Projektledarbyråns nuvarande 

utvärderingssystem är uppbyggt att presenteras. Med modellerna vill vi ge en bild av hur det 

nuvarande utvärderingssystemet ser ut och vilka delar det innefattar.  

Vi identifierar utifrån intervjuerna fyra huvudsakliga beståndsdelar i nuvarande system, 

direktkommunikation, kontorsmöten, slutrapporter och Projektledarbyråns kvalitetssystem. 

Som framgår av intervjuerna i empirin kan de fyra identifierade kategorierna i 

utvärderingssystemet ytterligare indelas efter graden formalitet. Direktkommunikationen på 

arbetsplatsen sker spontant och det saknas enligt respondenterna rutiner för slutrapporterna. 

Utvärderingssystemets delar kan därför indelas även efter hur formella respektive informella 

de är. 

Direktkommunikationen innefattar vardaglig kommunikation runt om på kontoret samt på 

fikarasterna. Eftersom företaget är relativt litet är detta kommunikationssätt bra för att sprida 

och ta del av information mellan personalen. Eftersom personalen på Projektledarbyrån är 

inriktade på olika områden så är detta ett bra forum för att dra nytta av varandras 

kompetenser. Direktkommunikation sker spontant och är inte planerad och formaliserad. 

Detta gör det till ett snabbt kommunikationssätt som möjliggör snabb hantering av till 

exempel upptäckta problem. Kommunikationssättet har en stödjande funktion i företagets 

arbetsprocess. Direktkommunikation har placerats som informell och formativ i modellen 

eftersom den fyller en stödjande funktion och inte är formell. 

Kontorsmötet är en formaliserad variant på den direkta kommunikationen i företaget och sker 

en gång i månaden. Mötena protokollförs och det finns en tydlig dagordning för mötet. Under 

mötena finns en stående punkt där erfarenheter av större händelser under periodens gång 

behandlas. Mötet fungerar som ett forum för att stämma av hur arbetet i företaget under 

perioden har varit. Detta gör att större händelser kan lyftas upp till diskussion, behandlas och 

erfarenheter kan utväxlas. Mötet protokollförs och kan därmed även ha en summativ funktion 

där summeras viktiga aspekter av under perioden avslutade projekt. Projektledarbyrån driver 

många olika projekt samtidigt av varierande omfattning, mötena kan därmed ha en stödjande 

funktion ifall händelser som rör pågående projekt lyfts upp. Kontorsmöten placeras i 

modellen som formella eftersom de är planlagda och protokollförs. De har placerats som 
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både formativa och summativa vilket beror på om det som behandlas på mötena syftar till att 

stödja pågående verksamhet eller bedöma avslutade projekt. 

Slutrapporterna skrivs av företaget om kunden begär det eller om Projektledarbyrån anser att 

det behövs, detta är dock inget som Projektledarbyrån har som rutin. Intresset från kunderna 

är ofta inte så stort när det gäller slutrapporter utan är bara intresserade av att projektet 

färdigställs. De slutrapporter som skrivs av Projektledarbyrån saknar en grundmall för dess 

struktur vilket gör det svårt att jämföra olika projekt. En slutrapport är normalt sett formell 

och summativ eftersom det finns en rutin för när den ska göras samt en mall för vad den ska 

innehålla. I Projektledarbyråns fall så får slutrapporten anses ligga närmare det informella 

hållet i tabellen eftersom det inte finns några rutiner eller speciell struktur för hur dessa 

rapporter skall utformas. När de väl skrivs så är det i ett summativt syfte. Slutrapporterna har 

i modellen placerats som informella eftersom de saknar rutin och gemensam struktur och som 

summativa eftersom de skrivs efter avslutat projekt. 

Den fjärde typen av utvärderingstyp företaget använder sig av är kvalitetssystemet. Det är 

formaliserat och utgörs av checklistor för hela projektets gång och dess olika faser. En 

uppdelning som finns i företagets kvalitetssystem är den mellan stora och små projekt, 

gränsen går vid hundra timmar. Alla projekt som överstiger hundra timmar anses vara stora 

och de under hundra små. Omfattningen av checklistorna för de små projekten är följaktligen 

mindre än på de stora. Kvalitetssystemet fungerar som ett löpande dokument som fylls i 

kontinuerligt under projektets gång för att säkerställa att kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

uppfyller de krav som ställs enligt ISO-certifieringen. Systemet har en stödjande 

funktion(formativ) under projektets gång eftersom det utgör en rutin för uppföljning som sker 

löpande men växer även fram till att ge en summativ bild av projektet i efterhand i och med 

den erfarenhetsåterföring som enligt systemet skall ske internt efter det att projektet avslutas. 

Kvalitetssystemet har i modellen placerats som formell eftersom det har tydlig rutin och 

struktur. Det framgår också att det kan fylla både en formativ stödjande funktion och en 

summativ funktion därför har det placerats i båda dessa kategorier i modellen. 

 
Figur 5.1 Beskrivande modell 1 

 

5.1.1. Kommentarer och reflektioner på Beskrivande modell 1 

Placeringen av utvärderingssystemets olika delar i matrisen är till största delen förväntade. 

Direktkommunikation, kontorsmöten och kvalitetssystemet är placerade där de förväntas vara. 

Men det finns en avvikelse i Projektledarbyråns nuvarande system värd att notera och det är 
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slutrapporterna. Företagets slutrapporter placerar sig som synes som informell/summativ. Att 

de ligger i kategorin summativ är givet eftersom dessa rapporter skrivs efterprojektet 

avslutats. Att rapporterna däremot placerat sig under kategorin informell kan tyckas något 

förvånande. Eftersom summativ utvärdering enligt teorin kan användas för att värdera och 

bedöma projektet samt användas som beslutsunderlag för kommande projekt kan det tyckas 

konstigt att rapporterna inte är formaliserade med rutin och struktur.  

 

5.1.2. Om slutrapporterna 

 

Struktur 

En anledning till att rapporterna placerades som informella var bristen på gemensam struktur. 

Det kan försvåra att göra jämförelser mellan projekt och eftersom innehållet varierar från 

rapport till rapport kan det vara svårt att bedöma projektet då kriterierna detta kan göras efter 

varierar. Graden av hur väl rapporterna fångar upp det som är av betydelse 

erfarenhetsmässigt kan också tänkas bli ojämn mellan rapporterna när struktur saknas. En 

tänkbar fördel med att Projektledarbyråns slutrapporter inte har någon formell struktur kan 

vara att ansvarig själv kan göra en bedömning av vad som är viktigt att ta upp i rapporten. 

Detta förutsätter att rapporten skrivs på ett sätt så att den innehållsmässigt kan bidra med 

erfarenhetsåterföring och inte bara skrivs för en plats i arkivet. 

 

Rutin 

En annan anledning till att slutrapporterna placerats som informella är att det framgår ur 

empirin att det saknas rutiner för när rapporterna ska skrivas. I sin nuvarande form skrivs de 

endast om kunden önskar det eller om Projektledarbyrån själva anser att det behövs. En 

nackdel med att slutrapporterna inte skrivs mer rutinmässigt är att företaget går miste om 

tillfällen att ta del av erfarenheter från projekt. Men om en rutin för slutrapportskrivande 

skulle finnas förutsätter det att rapporterna innehållsmässigt håller hög kvalitet. Det kan 

tänkas att en rutin blir till ett måste. Skrivs rapporterna bara för att det finns en rutin kan det 

tänkas påverka rapporternas kvalitet negativt. Införandet av en rutin garanterar inte att 

slutrapporterna håller tillräckligt hög kvalitet för att förmedla viktiga erfarenheter. Om 

rapporterna ska fylla sin funktion förutsätts att de medvetet skrivs för att göra det möjligt för 

läsaren av rapporterna att faktiskt ta del av erfarenheter ur slutrapporterna.  

 

En rapport som ingen läser fyller ingen funktion. Även om en rutin för slutrapporter skulle 

införas och det skrivs rapporter av hög kvalitet så förutsätter det att rapporterna har läsare för 

att innehållet ska nå ut i organisationen. En tänkbar lösning kan vara att införa rutiner även 

för att ta del av rapporterna. Om en sådan rutin införs medför det vissa tänkbara krav på 

rapporterna. Att läsa rapporter tar tid, speciellt om flera rapporter ska gås igenom vid samma 

tillfälle. Där av kan en tänkbar förutsättning för att en sådan rutin ska fungera vara att 

rapporterna är så korta och koncisa att de läses på kort tid. 

 

I empirin framgick även att slutrapporter främst skrivs för kundens räkning om detta begärs. 

Om en rutin skulle införas så behöver det inte främst vara för kundens skull utan rapporter 

kan skrivas för internt bruk inom Projektledarbyrån. 
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I analysen identifieras fyra delar i Projektledarbyråns utvärderingssystem. I figur 5.2. som 

följer visar hur dessa delar tillsammans utgör företagets nuvarande projektutvärderingssystem. 

Men hur väl fångar delarna upp det som är viktigt för lyckade projekt och hur väl samlar 

kategorierna in viktiga erfarenheter från både de mjuka (mänskliga) och de hårda 

(tid/kostnad) aspekterna? Detta kommer vi att utforska i analysens senare del med 

utgångspunkt i PERT/CPM, CSF och Söderlunds projektkompetens. I modellen ser vi också 

att direktkommunikation och kontorsmöten inte kommer att behandlas och därför bara har 

markerats med frågetecken. I nästa steg av analysen kommer  teoretiska dimensioner att 

identifieras i Projektledarbyråns utvärderingssystem. 

Figur 5.2. Beskrivande modell 2 

5.2 Teoretiska dimensioner i utvärderingssystemet 
Figur 5.3 och 5.4 visar de teoretiska dimensioner som presenterades i studiens teoretiska 

referensram. Rutan som benämns teoridel förklarar vilken del av teorin som avses och 

tolkningsramen ger en kortfattad förklaring av vad varje del innebär. Identifierade nyckelord 

är de nyckelord kopplade till varje teoridel som har identifierats i Projektledarbyråns 

kvalitetssystem respektive slutrapporter. Metoden med vilken nyckelorden har identifierats 

går att läsa i metod delen. Siffrorna som följer efter varje nyckelord anger i vilken del av 

empirin som nyckelordet är taget ur. Tanken bakom tabellen utgår ifrån Miles och 

Hubermans modell om att data reduceras och presenteras, se figur 1 i metoden. Datareduktion 

och presentation ha skett parallellt med analysen eftersom vi utifrån tolkningsramen (som 

bygger på den teori som anges längst till vänster i tabellen) har arbetat fram nyckelorden 
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enligt den metod som beskrivs i metodkapitlet. Anledningen till att en tolkningsram valts är 

för att underlätta tolkningen av vad som hör till respektive teoridel och det möjliggör 

identifiering av vilka teoridelar som återfinns i kvalitetssystemet. 

Figur 5.3 avser analysen av Projektledarbyråns kvalitetssystem. 

Hänvisning till empiri – kvalitetsssystemet 

(1) Organisation 

(2) Allmänt 

(3) Förskede 

(4) Projektering 

(5) Projektinköp 

(6) Produktion 

(7) Överlämnande 

  

 

 

Teori Teoridel Tolkningsram Identifierade nyckelord  

PERT/ 

CPM 

Budget och 

tidsplanering 

Planering av 

projektets olika faser 

och aktiviteter med 

avseende på budget 

och tid 

Övergripande tidsplan(3), 

kostnadsbudget(3), 

inköpsbudget(5), 

produktionskalkyler utifrån 

ekonomiska mål (6) 

PERT/ 

CPM 

Löpande uppföljning av 

budgeterad tid och 

kostnad 

Kontroll och 

uppföljning utav 

tidsplaner och budget 

Uppföljning och avstämning 

kostnadsbudget/mål (4), 

uppdatera budget efter 

förändringar (4), avstämning av 

tidsplan(6), budgetprognoser för 

måluppfyllelse(6) 

budgetuppföljning(7) 

CSF Kommunikation  

Kommunikation 

mellan företaget och 

projektets olika 

intressenter. 

Möten(2,4,5,6,7), meddela 

revideringar(4), tydlighet i 

förfrågningar(4), juridisk 

tydlighet(4), informera(5,6,7) 

kontakt med berörda (6) 

CSF Planering/Resurser 

Målsättningar, 

planering och 

resursallokering. 

Planer(2,3,4,5,7), 

ansvarsfördelning(2,3), 

resurshantering(2), gemensamma 

mål(2,3,5), rutiner(2,5), 

uppdatering av planer(6) 

CSF Ledarskap 

Engagerade ledningar 

och kompetent 

ledning inom 

projekten. Ansvar(1,2,5) samordning(4)  

CSF Motivation/Engagemang Engagemang i projekt Målsättningar(2,3,5,6), krav(2), 
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Figur 5.3. Analystabell. Teoretiska dimensioner kvalitetssystemet.  

Söderlund menar att det är viktigt att fastställa gränssnittet mellan organisatoriska 

grupperingar och det ser vi att kvalitetssystemet beaktar genom att ansvarsfördelning är ett 

nyckelord som återkommer på flera ställen i kvalitetssystemet. Projektorganisering kan 

tänkas överlappa CSF övrigt där vi har identifierat juridiska aspekter av projektet. Dit hör 

utformning av kontrakt och tydlighet i juridiska handlingar vilket även det kan kopplas till 

ansvarsfördelning. Söderlund menar också på att interaktion med kunder och viktiga aktörer 

är av stor vikt vid projektorganisering. Projektorganiseringen skulle till viss del kunna anses 

ha gemensamma nyckelord med CSF kommunikation. I kvalitetssystemet är kontinuerliga 

möten med kunder och övriga intressenter som berörs av projektets verksamhet en viktig del. 

och kvalitet. Förväntningar(2), Kvalitet(4,6?) 

 

CSF Kompetens 

Projektdeltagarnas 

yrkesskicklighet.  

 

Erfarenhetsinhämtning(2,7), 

Riskinventering(2,3,7), 

Utvärdering(3,7), besiktning(7) 

Kontroll(6), granska och bevaka 

(3, 6) 

CSF Övrigt 

Övrigt kategorin visar 

att det finns andra 

CSF faktorer som 

varierar mer beroende 

på företag än bransch. 

Juridiska aspekter så som 

myndighetskrav, hänsyn till 

lagar, hänsyn till arbetsmiljö och 

avtal(2,3,4,5,6) 

Proj 

komp Projektledarskap 

Projektledningens 

förmåga att samordna, 

klargöra och styra 

uppgiften utifrån 

kundens krav.  

 

 Ansvar(3,4,6), 

samordning(2,4,6,7), 

tydlighet/Klargöra(2,3,6) styra(6) 

Proj 

komp Projektgenerering 

Inledande beslut 

rörande anbud och 

upphandlingar samt 

uppbyggnad av 

intressentrelationer.  

 

 

 

Förutsättningar(2,3,5), 

intressentrelationer(2,5) 

bedömning av olika 

alternativ(3,5) 

Proj 

komp Projektorganisering 

Strukturering av 

organisationen och 

arbetsgång. 

 

 

Ansvarsfördelning/roller(1,2,3,4), 

rapporteringsrutiner(2,4,6,7), 

bestämma omfattning(2,3) 

Proj 

komp Teamarbete 

Dialog och 

koordinering mellan 

projektets deltagare. 

Möten(2,4,5,6,7), 

koordinering(2,4,6,7) 
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Centralt för projektgenerering av affärsprojekt menar Söderlund är anbudsbeslut och 

relationsbyggande. Det gäller även att en tydlig bild av kundens förväntningar fastställs och 

att projektets risker analyseras noggrant. I analystabellen ser vi att Projektledarbyråns 

kvalitetssystem beaktar intressentrelationer, förutsättningar och bedömningar av olika 

alternativ. I kvalitetssystemet bedöms olika alternativ tillexempel anbud. Dessa är ofta 

kopplade till inledande planering som också återfinns under CSF Planering och resurser. 

Riskbedömning menar Söderlund är en annan viktig del tillhörande projektgenerering. Den 

återfinns i analystabellen under CSF kompetens då bra riskinventeringar förutsätter 

kompetens. I kvalitetssystemet återkommer riskinventering vid ett flertal tillfällen och det 

kan återigen tänkas att Projektgenerering och CSF kompetens går ihop då nyckelordet 

riskinventering även kunde placerats in under projektgenerering. Att förstå kundens 

förväntningar är viktigt för projektgenerering menar Söderlund. I tabellen har nyckelordet 

förutsättningar identifierats ur kvalitetssystemet och tar upp att det är viktigt att fastställa 

kundens förväntningar. Detta kan också återfinnas under CSF Motivation/engagemang då det 

kan tänkas att klarlagda förväntningar möjliggör engagemang och motivation att i högsta 

möjliga mån förverkliga kundens förväntningar. 

Projektledarskapets centrala fokus enligt Söderlund är att ha god dialog med kunden/kundens 

organisation. Hit räknas även alla sorters förhandlingar med kunden. I Projektledarbyråns 

kvalitetssystem ser vi att nyckelordet samordning återkommer på flera ställen i systemet. 

Kvalitetssystemet påpekar vikten av tydlighet i förhållande till projektets intressenter. Vi ser 

också att projektledarskap kan gå in i CSF kommunikation och CSF ledarskap eftersom 

dialog är en framträdande del av projektledarskap. Kvalitetssystemet behandlar 

kommunikation ofta i form av möten som är ett stort nyckelord inom CSF kommunikation. 

Inte bara möten tas upp utan även vikten av att informera berörda om till exempel uppkomna 

förändringar och slutna avtal vilket kan höra till både projektledarskap och kommunikation. 

Dessa kategorier går också in i Söderlunds Team arbete som ser till hur 

projektorganisationens delar fungerar tillsammans. Kommunikation och 

projektledarskap/ledarskap påverkar hur väl teamet fungerar genom hur väl möten, 

information och dialogen mellan projektorganisationens delar fungerar. 

I kvalitetssystemet har vi identifierat delar som behandlar budgetering, tidsplanering samt 

uppföljning av dessa. Dessa planeringar och uppföljningar ses följa projektets faser vilket gör 

att de placeras under PERT/CPM. Ekonomiska mål är ett nyckelord som nämns i systemet 

och enligt PERT/CPM så fungerar målen som ett ramverk där planering och 

uppföljningsarbetet syftar till att optimera systemet. Ett samband kan ses till CSF 

planering/resurser som vi ser i tabellen återfinns nyckelordet gemensamma målsättningar 

även under den faktorn. Men CSF Planering/ rutiner anses till skillnad från PERT/CPM vara 

mer generell och även beröra andra aspekter än de rent ekonomiska och tidsrelaterade därför 

har vi valt att göra skillnad på dem.  

Sett till den sammankopplande teorimodellen (figur 3.6) tar kvalitetssystemet upp de delar av 

Söderlunds projektkompetens som finns, det vill säga projektgenerering, projektorganisation, 

projektledarskap och teamarbete. Dessa delar går in i flera av studiens viktiga CSF kategorier 

som kommunikation, planering/resurser, ledarskap, motivation/engagemang, kompetens och 

övrigt som innefattar juridiska aspekter. Söderlunds projektkompetens och de CSF som 
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kopplas ihop med dessa kan anses tillhöra den mjuka sektorn i modellen. Dessa är enligt 

Söderlund viktiga för att utveckla projektkompetens. Kvalitetssystemet behandlar även delar 

som vi definierat som hårda, PERT/CPM och dessa menar vi kopplar till CSF 

Planering/resurser. Dessa hårda aspekter kan enligt den sammankopplade teorimodellen 

också bidra till projektkompetens.  

Kvalitetssystemet har som konstaterades i analysens inledning en funktion som ett löpande 

dokument som ett stöd under processen samt även en summativ funktion. Kvalitetssystemet 

tar därmed i princip alla teoretiska dimensioner i beaktning genom sina sju huvudkategorier. 

De sju kategorierna generar en komplett beaktning av delarna i den sammankopplade 

teorimodellen. Som framgår av figur 5.3 så tar organisationsdelen av kvalitetssystemet 

hänsyn till mjuka parametrar i form av den kritiska framgångsfaktorn ledarskap samt 

projektorganisering som är del av Söderlunds begrepp projektkompetens.  

Andra punkten i kvalitetssystemet ”allmänt” behandlar alla de sex kategorierna av kritiska 

framgångsfaktorer som togs fram i avsnitt 5.2 och även Söderlunds fyra delar av 

projektkompetens. Punkten allmänt i kvalitetssystemet behandlar både värden som kan 

förknippas med de mjuka och de hårda aspekterna av projekt. Söderlunds fyra delar och 

flertalet av CSF faktorerna tillhör de mjuka aspekterna medans de delar som tar upp hårda 

värden som har med tid och kostnader att göra står för de hårda aspekterna.  

I den tredje punkten förskedet återfinns en blandning av hårda och mjuka värden. De 

teoretiska kategorier som återfinns har till stor del med planeringsarbete att göra. Hårda 

värden kommer in under budget och tidsplanering vilket hör till den teoretiska delen 

PERT/CPM. De nyckelord som har identifierats här kan alla ses som en del i det inledande, 

övergipande planeringsarbetet. De andra nyckelorden som till exempel gemensamma 

målsättningar, riskinventering och beaktande av juridiska aspekter hör även de till 

planeringsarbetet och återfinns inom CSF-kategorierna planering/resurser, 

motivation/engagemang, kompetens och övrigt. Nyckelord kopplade till tre av Söderlunds 

projektkompetensdelar återfinns också i checklistan under punkten förskede i form av ansvar, 

tydlighet och förutsättningar. 

Kvalitetssystemets fjärde punkt projektering utvärderar projekteringsfasen i projektet och 

behandlar delar utav alla de tre beståndsdelarna som vår teoretiska referensram innefattar. 

PERT/CPM nyckelorden som denna punkt innehåller är uppföljning och avstämning av 

budget. De kritiska framgångsfaktorerna som utvärderas under denna punkt är 

kommunikation, planering/resurser, motivation/engagemang, ledarskap och övrigt. De delar 

av Söderlunds projektkompetens som beaktas under checklistan för projektering är 

teamarbete, projektledarskap och projektorganisering. 

I Nästa del av kvalitetssystemet, projektinköp, har vi även där identifierat nyckelord inom 

varje teori. Sett till de hårda delarna så nämns till exempel inköpsbudget som nyckelord inom 

PERT/CPM. De kritiska framgångsfaktorskategorierna som tas upp och berörs är samtliga 

förutom kategorin för kompetens. Medan de av Söderlunds delar som berörs är 

projektgenerering och teamarbete, där nyckelord så som förutsättningar och 

intressentrelationer utvärderas. 
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Sjätte delen av kvalitetssystemet benämns som produktion och tar upp både hårda och mjuka 

värden. Den beaktar de hårda värdena i PERT/CPM med nyckelord som produktionskalkyler 

utifrån ekonomiska mål, avstämning av tidsplan och budgetprognoser för måluppfyllelse. De 

kritiska framgångsfaktorer som behandlas är alla utom ledarskap och förekommande 

nyckelord i denna del kan främst ses som mjuka och är till exempel information, kontakt och 

målsättningar. Söderlunds projektkompetens behandlas främst i delteorin projektledarskap 

med nyckel ord som styra, ansvar och tydlighet. Det tas även upp under projetkorganisering i 

form av rapporteringsrutiner samt som koordinering i teoridelen teamarbete.  

Överlämnande är den sjunde och sista delen av kvalitetssystemet. Sett till de hårda värdena 

behandlar den PERT/CPM med nyckelordet budgetuppföljning. Medan nyckelord som tas 

upp inom kategorierna för de kritiska framgångsfaktorerna är möten, utvärdering och 

erfarenhetsinhämtning och går in i kategorierna för kommunikation, planering/resurser och 

kompetens. 

Figur 5.4 avser analysen av Projektledarbyråns slutrapporter. 

Hänvisning till empirin för slutrapporterna. Numren bakom nyckelorden anger vilken rapport 

de kommer ifrån. 

  

 

 

Teori Teoridel Tolkningsram Identifierade nyckelord  

PERT/ 

CPM 

Budget och 

tidsplanering 

Planering av 

projektets olika faser 

och aktiviteter med 

avseende på budget 

och tid 

 

PERT/ 

CPM 

Löpande uppföljning av 

budgeterad tid och 

kostnad 

Kontroll och 

uppföljning utav 

tidsplaner och budget 

 

CSF Kommunikation  

Kommunikation 

mellan företaget och 

projektets olika 

intressenter. 

Möten(1,2,5,6) 

Intressentkommunikation(1,3,4,5) 

CSF Planering/Resurser 

Målsättningar, 

planering och 

resursallokering. 

Ansvarsfördelning(1,5,7), 

Planering/plan(1,3,4,5,6) 

resurshantering(4), gemensamma 

mål(2,5) rutiner uppdatering av 

planer(3) 

CSF Ledarskap 

Engagerade ledningar 

och kompetent 

ledning inom 

projekten. 

Samordning(4,6,7)  
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Figur 5.4 Analystabell. Teoretiska dimensioner i slutrapporterna. 

I figur 5.4 ser vi att inga nyckelord i slutrapporterna har identifierats för PERT/CPM. 

Tidigare i analysen under avsnittet Projektledarbyråns nuvarande utvärderingssystem så 

framgick det att slutrapporterna fyller en summativ funktion. Detta kan tänkas förklara varför 

båda PERT/CPM kategorierna är tomma. PERT/CPM är används ofta löpande under 

projektets gång och eftersom slutrapporterna är summativa och skrivs efter projektet finns det 

inget värde i att behandla information för löpande styrning. Istället ser vi i diagrammet för 

slutrapporternas rubricering att det ekonomiska fokuset i slutrapporterna lagts på projektets 

ekonomiska utfall. 

Anbudsbeslut och förståelse av kundens förväntningar är ett centralt fokus för affärsprojekt 

och projektgenerering menar Söderlund. Nyckelord för Projektgenerering har i 

slutrapporterna identifierats. Dessa har att göra med bedömning av olika alternativ och 

förutsättningar i projektets inledande faser, förarbete och upphandlingar. I slutrapporterna  

Projektorganisering anser Söderlund som viktig för att fastslå det så kallade gränssnittet 

mellan projektorganisationens olika delar. Detta förekommer i slutrapporterna men är inte 

vanligt. Det kan likt analysen av kvalitetssystemet tänkas finnas en koppling till CSF övrigt 

eftersom dessa organisatoriska gränssnitt bestäms av ansvarsfördelning som utgår ifrån 

CSF Motivation/Engagemang 

Engagemang i projekt 

och kvalitet. 

Incitament(1) Engagemang(7) 

Kvalitet(2) 

 

CSF Kompetens 

Projektdeltagarnas 

yrkesskicklighet.  

 

Kompetens(2,3) 

CSF Övrigt 

Övrigt kategorin visar 

att det finns andra 

CSF faktorer som 

varierar mer beroende 

på företag än bransch. 

Myndighetsfrågor och 

juridik(1,2,3,4,6) 

Proj 

komp Projektledarskap 

Projektledarens 

förmåga att samordna, 

klargöra och styra 

uppgiften utifrån 

kundens krav.  

Samordning(4,5,6,7) 

Tydlighet/klargöra(4,5) 

Styra(5)  

Proj 

komp Projektgenerering 

Inledande beslut 

rörande anbud och 

upphandlingar samt 

uppbyggnad av 

intressentrelationer.  

 

Bedömning av olika 

alternativ(1,6,7) 

Förutsättningar/Villkor(2,5,7) 

Intressentrelationer(5)  

Proj 

komp Projektorganisering 

Strukturering av 

organisationen, 

arbetsgång. 

Organisationsförändring(2), 

Ansvarsfördelning/roller(5), 

Rapporteringsrutiner(5) 

Proj 

komp Teamarbete 

Dialog och 

samordning mellan 

projektets deltagare. 

Möten(1,2,5,6) 
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kontrakt och juridiska handlingar. I en av rapporterna som behandlar detta så framgår det 

klart att ett otydligt kontrakt ledde till komplikationer i projektet. Detta kan också kopplas 

ihop med CSF övrigt, som vi tidigare nämnt anser vi att juridiska frågor hör hit. Interaktion 

med kunden och viktiga aktörer är viktig för projektorganiseringen.  

Söderlund han menar att projektledarskap är viktigt och dess centrala fokus är att ha god 

dialog med kunden och dess organisation. Samordning tydlighet och klargörande är 

nyckelord som har identifierats i slutrapporterna som hör projektledarskapet till. 

Slutrapporterna som dessa nyckelord har identifierats ifrån varierar i tydlighet. Till exempel 

beskrivs samordningen som bra, i huvudsak bra och så vidare utan några tillhörande detaljer. 

Detta gör det svårt att bedöma hur väl rapporterna faktiskt behandlar projektledarskap. I 

andra rapporter är beskrivningarna mer konkreta och det påpekas till exempel vilka brister 

som fanns och vad det kan ha lett till.  

Teamarbetets centrala fokus enligt Söderlund är samverkan och dialog mellan kundens 

organisation i projektet. Detta tas upp i slutrapporterna i form av diverse möten med kund 

under projektets olika faser. Hur väl dessa möten utfaller framgår inte tydligt utav 

slutrapporterna mer än att de har ägt rum.  

Ett annat sätt analysera slutrapporterna på kan vara att se till vad slutrapporterna säger vad de 

ska innehålla genom att studera rubrikerna och jämföra dessa mot de i artiklarna identifierade 

CSF kategorierna. Enligt artiklarna är den viktigaste faktorn kommunikation, i 

slutrapporterna förekommer kommunikation som rubrik i två fall av sju. Men nyckelord som 

berör kommunikation mellan företaget och projektets olika intressenter förekommer i flera 

olika slutrapporter. Kommunikation kan ingå under andra rubriker i form av till exempel 

rubriken möten som förekommer i en rapport. Den ur artiklarna viktigaste faktorn 

kommunikation behandlas i relativt liten omfattning i rapporterna. Vid identifieringen av 

nyckelord var det vid flera rapporter svårt att få en konkret bild av vad betydelsen av stycket 

där det förekom egentligen ville säga. Till exempel så beskrivs kommunikationen i en av 

rapporterna med ”den har varit bra”. Detta är ett innehållslöst uttryck som gör det svårt för 

läsaren att dra erfarenheter av projektet.  

Figur 4.1 i empiriavsnittet visar en sammanställning över vilka rubriker som är 

förekommande i de sju slutrapporter vi granskat. Eftersom slutrapporterna saknar gemensam 

struktur, som konstaterades i analysdelen Projektledarbyråns nuvarande utvärderingssystem, 

påverkar det analysen. Detta eftersom analystabellen som helhet visar på att de teoretiska 

referenserna återfinns på flera ställen i slutrapporterna. Men eftersom strukturen skiljer sig 

mellan rapporterna varierar de teoretiska förekomsterna mellan rapporterna och tabellen ger 

bilden av hur väl teorierna förekommer bland samtliga sju rapporter sammanlagt. 

Den näst viktigaste CSF enligt artiklarna är planering/resurser, det vill säga målsättningar, 

planering och resursallokering. Sett till rubrikerna så ser vi att denna faktor tas upp i 

projektets inledande faser, under rubriker så som bakgrund, förskede och projektering. 

Nyckelorden som identifierats från slutrapporterna är planering, ansvarsfördelning och 

gemensamma mål. Rubriken bakgrund förekommer tre gånger medan förskede och 

projektering förekommer två gånger vardera.  
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De övriga utifrån artiklarna viktiga CSF, ledarskap, motivation/engagemang, och kompetens 

återfinns alla sett till samtliga slutrapporter. Men på rapportnivå finns stora variationer i hur 

ofta och väl de behandlas.  

Sett till den sammankopplande teoretiska modellen så uppfylls till viss del Söderlunds mjuka 

kriterier men sett till CSF så är på flera ställen oklart om dessa verkligen beaktas i 

slutrapporterna som helhet. Även detta anser författarna bero på att nyckelorden används i 

slutrapporterna men sammanhanget som det används i är vagt formulerat vilket försvårar 

bedömningen. De hårda värdena som vi har valt att betrakta som hårda i studien beaktas inte 

men detta kan bero på att slutrapporterna fyller en summativ funktion och dessa värden hör 

snarare till den löpande utvärderingen. Men något som vi anser vara bra i rapporterna och 

som med en annan definition skulle kunna betraktas som hårda är de tekniska 

beskrivningarna av det praktiska arbetet tillhörande rubrikerna byggskede och genomförande. 

Dessa är ofta formulerade konkreta nog för att förmedla en erfarenhet.  

Men med studiens definitioner uppfyller inte utvärderingssystemdelen slutrapporter det som 

krävs enligt den sammankopplande teoretiska modellen för att bidra till projektkompetens. 
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6. Slutsats 
 

Detta kapitel kommer att redogöra för studiens resultat samt besvara forskningsfrågorna som 

ställdes efter problemdiskussionen. Vidare kopplas studiens resultat till den praktiska nyttan 

och förslag på vidare forskning presenteras. 

Syftet med uppsatsen var att först beskriva Projektledarbyråns utvärderingssystem och sen 

utforska teoretiska dimensioner inom utvärderingssystemet. Detta med avseende att bidra till 

utvecklad projektkompetens. 

Efter analys av empirin framgick det att projektledarbyråns nuvarande utvärderingssystem 

utgjordes av fyra komponenter. Dessa var direktkommunikation som sker direkt mellan 

personalen på Projektledarbyrån, kontorsmöten som sker en gång i månaden och 

protokollförs, kvalitetssystemet som fungerar som en checklista för projekt och är uppdelat 

efter storleken på projekten, slutrapporterna skrivs ibland efter avslutade projekt. 

Dessa komponenter av utvärderingssystemet kunde teoretiskt klassificeras efter om de 

genomfördes i ett formativt eller summativt syfte samt efter hur formella och informella de 

var. Resultatet av analysen av empirin visade på att systemet kan beskrivas enligt följande: 

 Direktkommunikation (formativ och informell) 

 Kontorsmöten (formativ och formell) 

 Kvalitetssystem (formativ/summativ och formell) 

 Slutrapporter (summativ och informell) 

Författarna reagerade på att slutrapporten placerade sig som informella. Det visade sig att det 

saknades rutiner för när de skulle skrivas och det förekom inte någon gemensam struktur för 

rapporterna. Det konstaterades att detta gör det svårt för slutrapportdelen av 

utvärderingssystemet att fylla sin funktion. Denna placering av slutrapporterna ansåg 

författarna vara värd vidare kommentarer och reflektioner. Genom reflektionerna kom 

författarna fram till att det kan finnas tre saker som är viktiga att beakta för användbara 

slutrapporter. Dessa tre var: 

 Struktur 

Brist på gemensam struktur kan leda till att det blir svårt att göra jämförelser mellan 

projekt och bedöma projekt eftersom kriterierna för bedömning varierar. Men 

införande av struktur kan påverka rapportförfattarens valmöjlighet att ta upp det som 

ansetts som viktigt negativt. Struktur garanterar inte att rapporterna blir 

innehållsmässigt användbara. 

 

 Rutiner för skrivande  

Saknas rutiner för när rapporterna ska skrivas kan Projektledarbyrån gå miste om 

möjligheter att ta del av viktiga erfarenheter. Rutiner i sig är ingen garanti för att 

rapporterna är användbara. Användbara rapporter förutsätter att de medvetet skrivs för 

att delge erfarenheter och inte för en plats i hyllan. 
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 Rutiner för användande 

Slutrapporterna måste nå ut i organisationen om det ska vara meningsfullt att skriva 

dem. Eftersom rapportläsande är tidskrävande förutsätts att de är korta och koncisa 

med fokus på det som kan tillföra något erfarenhetsmässigt. 

Som framgår ur analysen av Projektledarbyråns kvalitetssystem har samtliga teoretiska 

dimensioner som vi i studien använt som referens återfunnits i kvalitetssystemet. Systemets 

sju olika delar beaktar i varierande grad PERT, CSF och Söderlunds projektkompetens men 

systemet som helhet beaktar samtliga.  

Sett till den teoretiska sammankopplande teorimodellen behöver ett system som möjliggör till 

utvecklad projektkompetens ta hänsyn till både hårda och mjuka dimensioner av projekt.  

De aspekter som betraktas som helt mjuka i undersökningen är Söderlunds fyra delar av 

projektkompetens. Aspekterna som betraktas som helt hårda är de aktivitetskopplade 

kostnads och tids delar som hör till PERT/CPM. CSF kan vara av både hårda och mjuka till 

sin karaktär. Projektledarbyråns kvalitetssystem har dessa aspekter och möjliggör därför ett 

bidrag till utvecklad projektkompetens.  

Det konstaterades också att flera av Söderlunds Projektkompetens delar går att relatera till 

flera av studiens CSF i kvalitetssystemet. Även PERT/CPM upptäckte vi gick att relatera till 

CSF. Gränsen mellan de olika teoretiska delarna går ibland in i varandra. 

I analysen av slutrapporterna framgår det att slutrapportsdelen av Projektledarbyråns 

utvärderingssystem inte bidrar till utvecklad projektkompetens utifrån studiens definitioner. 

Till viss del behandlar slutrapporterna Söderlunds fyra delar av projektkompetens 

projektgenerering, projektorganisering, projektledarskap och teamarbete. Nyckelorden som 

förknippas med CSF kategorierna används men sammanhanget är ofta otydligt och fattigt på 

detaljer. De hårda aspekterna PERT/CPM uppfylls inte utifrån studiens definitioner då de inte 

nämns i slutrapporterna. Men som upptäcktes i tabellen för vanligt förekommande rubriker så 

är hårda värden som ekonomi och tider vanliga. 

En fortsatt tankegång som väckts är hur påverkar insikten om att CSF sammankopplar både 

de mjuka och hårda aspekterna av projekt vid utformning av utvärderingssystem? Vi kan 

utifrån undersökningen konstatera att ett utvärderingssystem som helhet bör beakta både 

mjuka och hårda aspekter av projekt om det ska bidra till projektkompetens utveckling. Men 

frågan är hur detta rent praktiskt ska göras med tanke på vilka proportioner av hårda och 

mjuk värden som bör behandlas. Sen ser vi som författare också att det ur ett praktiskt 

perspektiv kan vara svårare att utvärdera en mjuk aspekt som till exempel ledarskap än en 

hård som ekonomisk uppföljning eftersom den senare är faktisk och mätbar. Detta har lett 

fram till att det under studiens gång har dykt upp nya frågeställningar som hade varit 

intressanta att undersöka vidare. Studien anser vi bidra med följande frågor som kan tänkas 

vara användbara vid hypotesformulering till vidare forskning. En fråga är hur bör de mjuka 

värdena behandlas i utvärderingar? Ska det vara mätbara kriterier eller fungerar subjektiva 

men erfarenhetsbaserade beskrivningar lika bra?  
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En annan fråga vi anser vara intressant för vidare undersökning är om det kan finnas olika 

nivåer av CSF. I vår studie har rangordnade CSF används som referens. Men frågan är om 

det också kan finnas olika CSF faktorer som är avgörande för projektlyckande och 

projektexcellens. Det vill säga mer generella faktorer för lyckade projekt och särskilda 

specifika faktorer som om de uppfylls leder till excellens. Finns det i så fall olika nivåer av 

generella och specifika CSF och är de av mjuk eller hård karaktär?  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Del 1 Hur utvärderingssystemet ser ut? 

Hur gör ni för att utvärdera era projekt? 

Vad är det som utvärderas? 

När sker utvärdering?  

Finns någon form av utvärdering som sker löpande under projektets gång? Vilken form har 

denna utvärdering? 

Vilken form tar sig utvärderingen? 

Del 2 Praktisk användning av systemet (nyttan)? 

Anser du att utvärderingarna är lätta att jämföra mellan olika projekt? 

Hur använder ni er av utvärderingarna och slutrapporterna? 

Använder ni er av någon projekteringsmodell? 

Använder ni er av något projekteringsverktyg som t.ex. Microsoft project? 

Del 3 Åsikter om systemet bra dåligt vad fattas brister? 

Varför gör ni utvärderingar och slutrapporter? 

Vad anser du är det viktigaste med en utvärdering? 

Vad anser du att en bra utvärdering skall innehålla? 

Anser du att slutrapporterna är tillräckliga i sin nuvarande form? 

Anser du att utvärderingarna i sin nuvarande form missar något viktigt? 

Av de utvärderingar som gjorts anser du att ni har lärt er något av dem? 
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Bilaga 2 Sammanfattning av slutrapporter 
Sammanfattning: Slutrapport 1 

Roll: Projektledare 

Förskede, projektering och förberedande arbete 

Första delen av rapporten utgörs av en bakgrund till projektet. I bakgrunden förklaras de 

händelser som låg till grund för projektets initiering i kronologisk ordning. Det som tas upp 

är följande:  

 Skissutkast/budget  (Höst 2002) 

 Bygglov på förhand  (Jan 2003) 

 Upphandling av konsulter   (Apr 2003) 

 Färdigprojektering fastställd  (Maj-okt 2003) 

 Stor förändring i projektplanen efter kundens önskemål  (Jun 2003) 

 Upphandling av rivning och material  (Sommar 2003) 

 Arkeologisk undersökning  (Sep-Okt 2003) 

Entreprenadupphandling 

Kapitlet beskriver förfarandet vid entreprenadupphandlingen. Ordningen är kronologisk och 

händelserna anges efter år och månad. 

 Utskick förfrågningsunderlag  (2003-10-21) 

 Stort intresse i början lågt vid anbudstidens slut 

 3/8 entreprenörer lämnade förlag 

 Anbudens prisläge överskred budget 

 Förändrings och förenklingsarbete på grund av föregående punkt 

 Ny anbudsförfrågan med annan ersättningsform 

 Upphandling inom budgetens ramar genomfördes (Dec 2003) 

 Entreprenadform/ersättningsform fastställd 

Byggskede 

Beskriver arbetets gången för det markarbete och byggande som genomfördes. Även de 

problem som dök upp under byggets gång redogörs för. 

 Inledande arbete (22Jan 2004) 

 Vibrationskontroll för pålning 

 Markarbete till parkeringar färdigställdes före högsäsongen (apr 04)Störningar av 

verksamheten kunde på så sätt förhindras 

 Extrakostnader på grund av hinder i marken (skrot, gamla elledningar osv) 

 Stiftelsen beslutar om ytterligare omprojektering (april 2004) 

 Semesteruppehåll 

 Tak, ombyggnad och inredningsarbete (juni) 

 Föregående orsakade störningar för butiken, arbetet kunde inte bedrivas effektivt 

 Ritnings granskning, justering och förändringar av detaljer 

 Större förändringar gjordes i samråd med arkitekt och statiker 
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Tider 

 Försenad uppstart på grund av programförändring och upphandlingsproblem. 

 Diskussion kring varför inte en inarbetning gjordes (beställarens önskemål) 

 Omprojekteringen försenade ytterligare 

 Besparingsdirektiv, undersökning av marknaden (glasade stålpartier) försenade 2 

veckor. 

Återstående problem 

 Markläggningsproblem 

 Förslag på ytterligare renoveringar som borde göras men som inte var budgeterade. 

 Injusteringsproblem, dörrar, lås och värme 

 Föreslaget uppföljningsmöte 

Ekonomi 

 Positivt resultat jämfört med ursprungsbudget 

 Nytt anbud för att få ner bygg kostnaderna som överskred budget 

 Stiftelsen meddelar om ytterligare besparingar måste till baserat på 

projektkostnadsbedömmning 

 Slutkostnad lägre än budgeterat orsak förändringar i avtal upphandling och 

bearbetning av besparingsmöjligheter 

 Enskilda poster som avvek från budget (el-, mark-, kopiering- och 

konsultkostnaderna). Anledningarna till konsultkostnaderna var projektutökning, 

myndighetskrav och utredning av besparingsalternativ. 

 Ett antal avvikelserapporter från entreprenörer rörande oklarheter, extrabeställningar 

och hinder i marken. Rapporterna är behandlade och avslutade efter möte med 

respektive entreprenör. 

Myndighetskontakt 

 Tillstånd för bygget har sökts och beviljats av berörda myndigheter 

 Antikvarie från länsstyrelsen deltog vid projekteringsmötena 

 Arkeologisk undersökning genomfördes under området för nybyggnaden 
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Sammanfattning: Slutrapport 2 

Roll: Byggledare 

Sammanfattning 

 Projektets syfte är: förbättra vägens bärighet, öka tillgängligheten och skapa bättre 

förutsättningar för trafiken och de boende längs vägen. 

Projektet 

 Samverkansprojekt mellan kommun, entreprenörer och konsulter. Projektets 

målsättning 

 Rätt kvalitet till lägsta kostnad 

 Rätt kompetens 

 Flexibel organisation 

 Erfarenhets optimering 

 Miljömässiga förbättringar 

 Minska antal olyckor 

 Låga underhållskostnader och lång livslängd 

 Under byggtiden förorsaka minsta störningar på trafik och omkringliggande 

miljö 

 

Projektets art och läge 

 Ombyggnad och förstärkning av befintlig väg 

 Bygga till gång och cykelväg med tillhörande lednings och elarbeten 

Upphandlad organisation 

 Projektets organisation hos beställare, konsult/projektör och entreprenör framgår av 

projektets verksamhetsplan. 

Dokumenthantering 

 Alla dokument i projektet har hanterats i en av entreprenörernas uppföljningssystem. 

Förändring av uppdrag och organisation 

 Förändring av ingående personer har vid flera tillfällen skett bland samtliga projektets 

parter.  

 Entreprenaden har överklagats varför en uppdelning till två etapper har skett. 
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Organisation  

Vägverkets, konsultens och entreprenörens organisationer 

 Många personer i ursprunglig organisation har under entreprenaden utbytts/slutat. 

Detta har inte på något vis påverkat resultatet utan skett utan större problem för 

projektet. 

Samarbete Vägverket, konsult/byggledning och entreprenör 

 Samarbetet har under hela projekttiden fungerat mycket bra. 

Kontrakt – förutsättningar 

 Entreprenaden upphandlades som ett samverkansprojekt som sedermera på grund av 

överklaganden och uppdelning i två etapper färdigställdes som löpande räkning 

Möten 

 Projekteringsmöten 

 Möten med ledningsägare 

 Möten med kringboende 

 Bygg- och planeringsmöten 

 Ekonomimöten 

 Skydds-, kvalitet- och miljöronder 

Teknik 

 Vid behov har teknikstöd tillfrågats. 

Riskanalys 

 Riskanalys och besiktningar har utförts av fristående konsult. 

Sammanfattning av projektet 

 Många ledande befattningar och förutsättningarna i projektet ändrades. 

 Samarbetet mellan ingående parter har fungerat bra och med stor öppenhet.  
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Sammanfattning: Projekt 3 

Roll: Projektledare 

1 

Projektering 

 Generalentreprenad, förfrågningsunderlag färdigställdes 2004-07-02 bygghandlingar 

färdigställdes 2004-10-15. 

Entreprenadupphandling 

 Byggentreprenör upphandlad i oktober 2004 

 Entreprnadformen fastställd till samordnad generalentreprenad. Byggentreprenören 

var generalentreprenör 

Byggskede 

 Arbetet påbörjat i september 2004 

 Många förändringar i övergången från förfrågningsunderlag till bygghandling vilket 

ledde till extrabeställningar. 

 Ytterligare fel i handlingarna och i uppställningsritningarna upptäcktes. Felen borde 

ha kommit till rätta redan i förfrågningshandlingen. 

 Byggentreprenören konstaterar att det rådde måttsättningsproblem, oklarheter vid 

höjdsättning av nybyggnadsdelen. 

 Fel i relationshandlingarna ledde till extra rivningsarbete av murstocksdelar ovan 

innertaket samt extra monteringsarbete. 

 Oförutsedda dolda fel uppdagades under tidigt ombyggnadsarbete vilket ledde till 

förseningar och extrakostnader. 

Tider 

 De dolda felen i byggnaden enligt ovan påverkade sluttiden negativt och ytterligare 

tid tappades p g a av brister i projekteringen samt felaktigheter i relationshandligarna. 

 Entreprenören anmälde hinder och beställaren gick med på förlängning av 

entreprenadtiden. 

 Senareläggningen störde inte hyresgästerna. 

Kvarstående problem 

 Landskapsarkitektens och arkitektens förslag kunde inte genmföras av budgetskäl 

 Visst målningsarbete kvarstår och skulle behöva färdigställas 
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Ekonomi 

 Slutkostnaden för entreprenaden överskred anbudssumman med 23%. Extrakostnaden 

orsakades till större delen av de dolda felen och felen i relationshandlingarna. 

Myndighetsfrågor 

 Bygglov söktes av arkitekten 

 Bygganmälan gjordes 2004-10-06, byggsamrådet gjordes 2004-11-26. Därefter 

meddelade byggnadsinspektören att samrådet var obehövligt då fastigheten ägs av 

staten. 

Erfarenhetsuppföljning 

 För mycket tid gick åt till ventilationsfrågor. Dessa delar av projektet var inte 

färdigprojekterade och samordnade i den omfattning som var önskvärt. 

 Problemen med ventilationen kan till en viss del förklaras av att systemet var 

okonventionellt men det borde ha genomarbetats mer i projekteringen. 

2 

Projektering 

 Generalentreprenad, förfrågningsunderlag var klart 2004-06-29. Bygghandlingar 

färdigställdes 2004-10-15. (elhandlingar 2004-10-28) 

Entreprenadupphandling 

 Entreprenören upphandlades mot löpande räkning under september månad 2004. De 

färdiga bygghandlingarna förelåg ca en månad senare.   

Byggskede 

 Arbetet påbörjades i september 2004. 

 Hyresgästerna tilläts ha egna önskemål om utformningen av lägenheterna vilket ledde 

till flertalet omprojekteringar. 

 Merkostnader till följd av att handlingarna inte var samordnade mellan el och arkitekt. 

 VVS installatörerna hade ställvis problem med att få fram snabba besked från 

projektören. 

 Flera dolda fel uppmärksammades i de senare delarna av projektet. Det ledde till 

merkostnader och förseningar. 

 Hyresgästernas önskemål orsakade merarbete för både arkitekt och byggledning. 

Olika fabrikat måste hanteras på olika sätt och det blir fler leverantörer. 

 Målningsentreprenören avsatte inte tillräckligt med resurser under byggtiden och tog 

för lång tid på sig för åtgärdandet av besiktningsanmärkningar. 

 Resursplaneringen för de olika entreprenörerna var inte optimal delvis beroende på 

svårigheter att upprätta en tidplan. 
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Myndighetsfrågor 

 Bygglov söktes av arkitekten 

 Bygganmälan gjordes 2004-08-30, byggsamrådet gjordes 2004-11-26. Därefter 

meddelade byggnadsinspektören att samrådet var obehövligt då fastigheten ägs av 

staten. 

 Besiktning rökkanaler 

 OVK protokoll (ventilation) 

Tider 

 Dolda fel orsakade förseningar 

 Omprojektering påverkade sluttiden negativt 

 Frånvaron av tidsplan gjorde att sluttiden inte kunde fastställas i god tid 

Kvarstående problem 

 Åtgärdandet av ett badrums golv var inte helt lyckat 

 Orsaken till visst vattenläckage i källaren ej klarlagt 

 Önskemål om sol avskärmning har inte kunnat tillmötesgås 

Ekonomi 

 Projektet har inte haft någon ekonomisk kontroll. Sannolikt har kostnaderna 

överskridit budget med ledning av de svårigheter som nämnts ovan. 

Erfarenhetsuppföljning 

 Vid framtida projekt där flera installationsentreprenörer och hyresgäster är inblandade 

måste entreprenören avkrävas en samordnad tidplan.   

 Hyresgästerna bör inte medges omfattande frihet att påverka utformningen. 

 Projekteringen skall i större grad färdigställas gällande byggnadens påverkan av 

installationer. 
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3 

Projektering 

 Generalentreprenad, förfrågningsunderlag färdigställdes 2004-06-29 bygghandlingar 

färdigställdes 2004-12-03 

Entreprenadupphandling 

 Entreprenör upphandlades under början av januari 2005. Entreprenadformen var 

Samordnad Generalentreprenad med byggentreprenören som Generalentreprenör. 

Ersättningsform var fast pris utan indexering. 

Byggskede 

 Arbetena påbörjades under januari månad 2005. I övergången från 

förfrågningsunderlag till bygghandling hade flera större förändringar införts som 

innebar extrabeställningar. 

 Under arbetets gång konstaterades manga felaktigheter I projekteringen. 

 Många revideringar gjordes 

 Föregående punkter borde ha varit tillrättalagda i förfrågningshandlingen. 

Tider 

 Ofullständig projektering och de många revideringarna orsakade förseningar och 

extrakostnader. 

 Entreprenören anmälde förhinder på grund av de många avvikelserna och sluttiden 

förlängdes. 

 Sluttiden lyckades inte hållas vilket medförde störningar för hyresgäster. 

Hyresnedsättningar gjordes.  

Kvarstående problem 

 Tätning av dörrar 

 Tveksamt om inkommande kulvert är tät. 

Ekonomi 

 Slutkostnaden för projektet överskred anbudssumman rejält och med entreprenörs 

tillägg inräknat överskreds anbudssumman med 49%.  

Myndighetsfrågor 

 Bygglov 

 Bygganmälan, samråd var ej nödvändigt 

 OVK protokoll (ventilation) 

Erfarenhetsuppföljning 

 Svårdrivet projekt på grund av mängden oklarheter i handlingarna. Handlingarna 

uppfyllde inte ställda förväntningar. 

 Entreprenören fick till följd av föregående svårt att utföra arbetet rationellt. 
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 Beställarorganisationen fick lägga ner extraarbete till följd av oklarheterna. 

 Byggentreprenörens redovisningssystem av extrakostnader var omständligt och 

medförde merarbete för bygglednignen. 

 Kontraktssumman borde ha varit högre och bristerna upptagna i förfrågan.  

 

 

Sammanfattning av slutrapport 4 

Projektledare 

Projektering 

Denna slutrapport går direkt in på hur själva arbetet inom projektet skall genomföras medan 

beskrivningar av projektets bakgrund, syfte och effektmål är totalt bristfällig. Rapporten 

börjar med att ta upp själva grundläggningen i projektuppdraget och innefattar saker som: 

 Kondition på befintligt material och grundläggning 

 Markundersökning med placeringsidentifikation 

 Metod för grundläggning samt argument för val av dessa 

Avsnittet om projektering fortsätter sedan med att beskriva dagvattensbestånd samt markfukt 

och det förs en diskussion angående omdränering, omdragning och eventuella nya 

konstruktioner. Det avslutas sedan med en del där val av metoder och material behandlas. 

Utifrån funktionskrav så konstaterades att vissa av metod och materialvalen vartit onödigt 

kostsamma. 

Byggskede 

Avsnittet angående byggskedet beskriver arbetsprocessen i projektet och tar upp händelser av 

väsentlig betydelse som hänt under projektet. Bland annat så har följande inträffat: 

 Arbetskrävande och därmed extra kostsamt grundläggningsarbete 

 Skadat material 

 Arbetet delades upp i många etapper för att undvika ras 

 Beslutades om förändring av grundtanken 

 Diskussion om vad som kunde gjorts annorlunda och risker vid ett sådant upplägg 

 Förändring av den ursprungliga ambitionen från arkitektens sida med bjälklaget 

 Takbrädor upptäcktes vara rötskadade 

 

Samordning och tidsplan 

Samordningen av projektet har i huvudsak fungerat bra men rapporten innefattar en del 

händelser som inträffat under projektet: 

 Liten konflikt mellan el- och målningsentreprenörerna och byggarna 

 Alltför sent presenterad tidsplan från byggaren 

 Arbetsmomentskollisioner 
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 Fackmässigt hög nivå på arbetet, förutom målningsarbetet där tidsbrist uppstod 

 

Förvaltningsskedet 

 Brandskyddet har genom ombyggnaden förbättrats  

 Risk för fukt och vattenskador har motverkats 

Myndigheter 

 Antikvarisk kontrollant har utfört rapport till RAÄ  

 Sändelse utav dokumentation till OVK kommer att ske, vilket kommer att slutföra 

arbetet som kvalitetsansvarig enligt PBL. 

Övrigt 

 Inga skador på hantverkare, inventarier eller byggnader 

 Källsorteringen har fungerat bra 

 Vid inflyttning i kontoret identifierades två problem, vilka avhjälptes relativt snabbt 

 

Sammanfattning av slutrapport 5 

Projektledare/Partneringsledare 

Bakgrund 

Projektets mening var att hantera ett antal viktiga uppdrag åt en kommun. Följande punkter 

skulle genomföras med så knappa resurser som möjligt. Även om miljonbelopp fattades för 

att genomföra alla aspekter och önskemål 

 Trafiksituationen kring skolområdet 

 Energibesparing 

 Luftbehandlingsförbättring 

 Ljudförbättring 

 Fuktsäkerhet  

 Klimatstyrning 

 Yttre miljö  

 Brandsäkerhet 

 Tillgänglighet 

 Eftersatt underhåll skulle avhjälpas 

 

Genomförande 

 Partneringsmöte 

 Gemensamt måldokument utformades 

 Utbildning av deltagarna i så kallat partneringsarbete 

 Upphandlingar av entreprenörer som i sin tur anlitade konsulter 

 

Avvikelser 

 



     Alexander Puur 
    Erik Sahlin 

 

63 

 

 

 Stopp i verksamheten medförde ekonomiska omstruktureringar 

 Organisationsproblem 

 Vissa aktörer har inte agerat som de ska 

 Osäkerhet i vad lokalerna skulle nyttjas tlll 

 Sen upphandling av styrentreprenör 

 

Ekonomi 

 Ekonomiprognos togs fram som visade att projektet till stora delar var ofinansierat 

 Besparingar togs fram 

 Vissa okalkylerade kostnader blev en oönskad konsekvens 

 Ett antal felkalkyleringar och fördyringar gjorde att ett för ekonomin felaktigt beslut 

togs av beställaren 

 Sammantaget god ekonomirapportering under projektet 

 Rätt kraftigt överskridit budgeten 

 

Kommunikation 

 God kommunikation 

 Bygg/projekteringsmöten har utförts 

 Veckomöten har skett 

 Protokoll och andra informationsdokument har gjort att verksamheten störts så lite 

som möjligt och arbetet utförts i enlighet med vad som var tänkt. 

 

 

Sammanfattning av slutrapport 6 

  

Projektledare 

 

Bakgrund 

 Avtalsförslag från en gruppering av konstruktörer och entreprenörer 

 Samverknadsentreprenad fick leda projektets bygggnadsdel 

 Uppskattade volymer och ytor på en tidig layout 

 Studieresa för att studera ett referensobjekt 

 

Genomförande/avvikelser 

 Entreprenaden etablerades och mötesordningar fastställdes 

 Tidsplanen genomarbetades och fastställdes 

 God projektsamordning 

 Projektet försenades vid flera tillfällen på grund av sena/ofullständiga handlingar 

 Besvärlig tidsforcering pga ovanstående punkt 

 Förhastade val av leverantörer, vilket inte är det optimala 

 Utökning av projektet medförde allmänna störningar avseende tid och kostnader 

 

Ekonomi 

 Trots de svårigheter som uppstått under projektets gång så har en kostnadsbesparing i 

miljonbelopp faktiskt skett. 

 Exempel på besparingsåtgärd med intern tillverkning 
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Kommunikation 

 

 Entreprenörens val att inte justera det så kallade riktpriset gav otydlighet i kontraktet 

 Tveksamhet rådande löpande räkningsprincipen eller takpris i kontraktsskrivandet 

 Tänka på att när prognosjusteringar begärs ska man kunna sammanställa dessa 

fackmässigt med god precision vilket inte var fallet i detta projekt 

 När entreprenörens intresse försvann från att underskrida ett justerat riktpris blev den 

ekonomiska redovisningen bristfällig. Detta ledde bl a till att summa fakturerade 

mantimmar mot redovisade timmar inte stämde. Detta ledde i sin tur till en kraftig 

kreditering efter slutmötet. 

Ett projekt med stor tidspress i en extrem högkonjunktur och med otydligt förprojekt har 

genomförts med ett bra tekniskt och ekonomiskt slutresultat. Även avtalad tid för processtart 

kompostering innehölls. I jämförelse med den med det alternativa avtalsförslaget som förelåg 

när Projektledarbyrån anlitades har byggkostnaden underskridits med drygt 10 % 

Sammanfattning av slutrapport 7 

 Former för uppdraget hade uppdragsgivarna ganska klara. En totalentreprenad hus 

skulle tillsammans med valda avrop från ramavtal genomföra processen i en enklare 

form av samverkansentreprenad. 

 Totalentreprenör valdes i konkurrens av ca fem aktörer. Den valda leverantören vann 

på det enligt förfrågan bästa för kunden. Inte minst avgjorde utformningen valet. 

 Tiden för genomförandet blev ganska pressad.  

 Vissa problem med samordningen uppstod kring främst semesterperioden.  

 Ett antal irritationsmoment fanns under processen. Exempel dålig städning och 

försenade leveranser 

 Den ekonomiska ramen höll inte. Detta beroende på de ovan nämnda problemen samt 

vissa ej kalkylerade optioner. Projektet är relativt unikt med åretruntboende i 

fritidshus. Således är kostnaden för bergvärme, FTX-ventilation, golvvärme, 

betongplatta, taktegel kakel/klinker mm merinvesteringar för framtida låga drift- och 

underhållskostnader. Tilläggas kan att goda komfortkriterier skapades.    

 Vissa situationer i processen tyngdes av relativt lågt engagemang. 

 Förbättringsförslag: Utse ledande platsansvar/samordningsansvar av någon 

entreprenör (ledande montör). Skapa något incitament (gemensam studieresa?) för 

städning, platsansvar, måttkontroller, tider o s v. 

 Sammanfattningsvis anser vi att projektet varit lyckat. Det tillhör processen att 

avvikelser uppstår. Dessa har hanterats och avhjälpts på ett bra sätt.  

 Tidplanen var pressad och klarades nästan. Två månaders total försening mest 

beroende på leveranser. 

Bilaga 3 Sammanfattning av kvalitetssystemet 
 

Projekt under 100h 

Kvalitetssystemet för uppdrag under 100h är uppdelat i kategorier som speglar projektets 

faser i kronologisk ordning dvs inledning, genomförande och avslut. De faser som finns med 
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i systemet är beställningsfasen, typ av uppdrag, genomförande och avslut. Under varje fas 

finns en checklista med punkter som är viktiga att beakta. En sammanfattning av checklistan 

för mindre projekt (under 100h) följer här nedan. 

Beställning 

 Beställning 

 Orderkännande 

 Överenskommen tidplan 

 Ansvar och befogenhet klarlagd 

 Kundens krav och förväntningar kända 

Typ av uppdrag 

 Besiktningsuppdrag 

 Utrednings/Kalkyluppdrag 

 Mindre projekt 

 Övrigt uppdrag 

Genomförande (behövs klargörande avseende följande punkter?) 

 Lagkrav 

 Kvalitetskrav 

 Miljökrav 

 Arbetsmiljökrav 

 Mallar och exempel 

Avslut 

 Projektavslut i rätt tid och till rätt kostnad? 

 Projektdokumentation enligt beställarens önskemål? 

 Återstår något arbete? 

 

Projekt över 100h 

Kvalitetssystemet för de större projekten är av liknande uppbyggnad som det för mindre 

projekt och beaktar i grova drag faserna inledande, genomförande och avslut. Skillnaden är 

att systemet är av större omfattning och mer detaljerat än systemet för mindre projekt. 

Kvalitetssystemet har en indelning i 7 huvudkategorier som representerar projektets faser från 

inledning till avslut. Under dessa huvudkategorier finns centrala underkategorier för varje 

övergripande fas. Underkategorierna i sin tur innehåller checklistan med konkreta 

beskrivningar tillhörande underkategorin. Nedan följer en sammanfattande genomgång av 

respektive kategori i kvalitetssystemet för projekt över 100h. 

Organisation 

Kategorin innehåller formulär för att fastställa ansvariga i beställarens och Projektledarbyråns 

organisation. 

 

 Beställarens organisation 

 Ansvaret ska fastställas för fyra kategorier med avseende på beställarens organisation. 

Dessa är kvalitetsansvarig, miljöansvarig och arbetsmiljöansvarig.  

 

 Projektledarbyrån 

Ansvaret ska hos Projektledarbyrån fastställas för Projektansvarig, Projektledare, 

Byggledare samt vem/vilka som deltar i möten. 
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Allmänt 

Behandlar hur startmötet för projekt ska gå till och dokumentet används sedan som 

Projektledningsplan. 

 Startmöte 

Berörda parter kallas till mötet av projektansvarig. Lokala miljökrav inhämtas och 

inarbetas samt att kontraktskraven ska inarbetas i projektledningsplanen. 

 Organisation 

Säkerställ att erforderliga resurser tillsätts och att en ansvarsfördelning upprättas. 

 Projektförutsättningar 

Genomgång av krav och förutsättningar såsom myndighetskrav, gällande lagar och 

förordningar, normer, föreskrifter och egna krav.  

 Projektgenomgång med kund 

Genomgång av projekt förutsättningar och organisation tillsammans med kundens 

ansvarig (ansvar och befogenheter). Kundens förväntningar ska fastställas och 

byggherrens arbetsmiljöplan inhämtas. 

 Klargör gränser för samordningsavtal och bevaka att förhandsanmälan till 

arbetsmiljöverket inlämnas. 

 Fastställ och sammanställ gemensamma mål för projektet i ett måldokument. Rutiner 

för rapportering ska finnas.  

 Erfarenhetsinhämtning 

Inhämta erfarenheter från tidigare genomförda projekt t.ex. studiebesök. 

 Externa intressenter 

Identifiera vilka som berörs av projektet och planera information. Notera övriga 

väsentliga frågor 

 Ekonomi 

Order och beställning upprättas. 

Fakturauppgifter. 

Timkostnad. 

 Revision 

Företaget avser att verksamhetssystemet granskas av tredje part. 

Förskede 

 

 Målformulering 

Gemensamma mål sätts upp gemensamt med beställaren. 

 Riskinventering 

Genomför riskinventering med kritiska moment. 

 BAS P instruktion 

Checklista för projektansvar objektanpassas. Arbetsmiljöplan upprättas och 

objektanpassas. Frågeställningar tas upp och protokollförs på projekteringsmötet. 

 Detaljplanestudier 

Planer och möjligheter studeras 

 Investeringsförslag 

Upprätta investeringsförslag med beställaren 

 Beställarorganisation 

Genomgång av ansvarsfördelning med beställarorganisationen. 

 Verksamhetsorganisation 

Genomgång av ansvarsfördelning för verksamhetsorganisationen. 
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 Gränsdragningslista 

En gränsdragningslista över fördelningen och omfattningen på projektet. 

 Tidsplanering 

Övergripande tidsplan för projektet, beställning, utredning, budget, upphandling, 

entreprenörer, projektering, byggstart, avslutningsskede och slutbesiktning. 

Det ska finnas en beskedsplan och uppföljning ska göras av ovan upprättade planer. 

Om avvikelser uppkommer ska åtgärder vidtas. 

 Idéskisser 

Skisser med olika alternativ tas fram 

 Kostnadsbudget 

Kostnadsbudget för olika alternativ. 

 

Projektering 
 

 Riskinventering 

För kritiska moment genomförs riskinventering. 

 Bas P instruktion 

 Checklista för projektansvar objektanpassas. Arbetsmiljöplan upprättas och 

objektanpassas. Frågeställningar tas upp och protokollförs på projekteringsmötet. 

 Tidsplanering, tidsstyrning 

Innefattar planer för att driva och styra projektering som t.ex. projekteringstidsplan, 

ritningsleveransplan, beskedsplan. Ovanstående stäms av och om avvikelse vidtas 

åtgärder. Eventuella revideringar angående planerna meddelas till ansvarig för 

produktionstidsplan. 

 Projekteringssamordning 

Möten genomförs för att stämma av och styra projekteringsarbetet. Typer av möten: 

projekteringsmöte, samgranskningsmöte, byggmöte och övriga möten. 

 Konsultupphandling 

 Förfrågningar 

Förfrågningsunderlaget utformas så att konsulterna som tillfrågas kan bedöma 

uppdragets omfattning. Ansvarsgränser(Gränsdragningslista för både konsulter och 

entreprenörer)samt uppdragets början och slut ska vara fastställt. 

 

 Offertutvärdering.  

Inkomna offerter sammanställs och utvärderas med projektets totalkostnad som 

utgångspunkt. 

 Upphandling/Avtal 

Bekräftelse av avtal med delegat och ansvarig enligt inköpsplan. 

 Arkitekt 

Definitionen av uppdragets omfattning är viktig att precisera vid upphandling. Enligt 

lag ska också en precisering av vem som vid fortsatt projektering äger nyttjanderätt 

och äganderätt till handlingarna. Följande handlingar ska upprättas Idéskisser, 

förslagshandlingar, bygglovshandlingar och bygghandlingar. 

 Övriga konsulter (t.ex. brand, ljud, installationssamordning, geoteknik, 

landskapsarkitekt) 

Upphandling liknande som föregående punkt samt med ram och funktionsbeskrivning 

i underlaget. 

 Kommunikation av köp 
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Berörda personer ska informeras om innehållet i avtalet. 

 Totalentreprenad 

Vid upphandling av totalentreprenad måste val av system och fabrikat vara preciserat 

i underlaget om möjligheten att styra valet har betydelse.  

 Ekonomistyrning-Kalkyler och alternativ 

Uppföljning och avstämningar mor kostnadsbudget och uppsatta ekonomiska mål 

genomförs. Innan beslut fattas ska alternativkalkyler av projekteringsförslag ha 

upprättats. Budget ska uppdateras då det skett förändringar i projekteringsskedet som 

t.ex. metodförändringar och kontraktsändringar. 

 Ändrings och tilläggsarbeten 

Innefattar ekonomiska rutiner som avisering m betalningsplaner samt reglering mot 

konsulter för förändringar gentemot avtal. 

 Kvalitet 

Säkerställs genom att kritiska moment arbetsbereds. Kontrollplan ska upprättas av 

kvalitetsansvarig. Myndighetskrav, normer, föreskrifter, anvisningar, egna och 

kundkrav ska inarbetas i egenkontroller. Konsulternas kvalitetsplan och 

egenkontroller ska granskas och godkännas. 

 Miljö 

Energiprestandaberäkningar utförs och system för energi, värme, ventilation och kyla 

väljs med hänsyn tagen till energieffektivitet och god inomhusmiljö. Även material 

och produkter väljs med hänsyn till naturresurser och eventuellt miljöstörande ämnen. 

Riskinventera eventuella utsläpp i grundvatten och vattendrag. 

 Arbetsmiljö 

Inarbeta lagstadgade krav och föreskrifter i samtliga handlingar. Identifiera 

arbetsmiljörisker och dess åtgärder. Revidera och inarbeta ovan identifierade risker och 

åtgärder i Byggherrens arbetsmiljöplan. 

 Dokumentstyrning 

Innehåller anvisningar för hur dokument ska hanteras såsom rutiner för 

dokumenthantering, handlingsförteckningar och arkivering. 

 Relationshandlingar 

Dokumentationen i relationshandlingarna beskriver objektets slutliga utformning och 

avslutar projektörernas uppdrag. 

 

Projektinköp 

 

 Planering 

Projektinköp planeras genom att inköpsplaner, materialleveransplan, 

förfrågningsmallar och bekräftelse av avtal. 

 Inköpsmål 

Inköpsmål sätts upp vid målformuleringen. 

 Inköpsbudget 

Inköpsbudgeten ska vara kopplad till projektets kostnadsbudget och satta inköpsmål. 

 Inköpsberedning 

 Förfrågan 

Underlag til förfrågan sammanställs av ansvarig enligt inköpsplanen. Underlaget ska 

vara utformat så att det tydligt framgår de efterfrågande tjänsterna och produkterna. 

På de leverantörer vars produkter/tjänster har stor inverkan på tid, ekonomi, kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö ställs erforderliga krav. 
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 Offertutvärdering 

Utvärderingen genomförs av ansvarig enligt inköpsplanen. Offerterna sammanställs 

och utvärderas med projektets totalkostnad som utgångspunkt. Erfarenheter från 

tidigare offertutvärderingar beaktas och kontakta leverantörens referenser. Kontrollera 

att entreprenören är godkänd enligt UE2000 (legitimationsplikt bla till för att 

motverka svartarbete). 

 Upphandling Entreprenör/Leverantör 

Granska och godkänn entreprenörens kvalitets och miljödokumentation. Upprätta och 

bekräfta avtal i enlighet med delegat och ansvarig enligt inköpsplan. 

 Kommunikation av köp 

Berörd personal ska informeras om köpet. Ett startmöte genomförs med entreprenören 

för att ytterligare klargöra förutsättningar. 

 

Produktion 

 

 Syn före byggstart 

Före byggstart ska status på fastigheter eller arbetsområde fastställas. Detta genom till 

exempel förbesiktning och fotodokumentation. 

 Riskinventering 

Tidigare genomförd riskinventering följs upp och om vid behov kompletteras den 

med nya kritiska moment. Uppkomna risker och åtgärder ska informeras till 

entreprenören. 

 Tider och resurser 

Produktionsplan, arbetskraftdiagram, arbetsplatsdisposition och löpande tidsplan ska 

bevakas och avstämmas. 

 Kommunikation, information 

Kontakt ska etableras med myndigheter, närliggande verksamhet och närboende som 

berörs av projektet. De ska informeras om projektet och det bidrar till större öppenhet 

och förståelse för arbetet. 

 Kvalitet 

 Kontrollprogram 

Granska kontrollplaner och egenkontrollen. 

 Produktkvalitet 

Kvalitetskritiskt moment tillsammans med berörda. 

 Kontroll och provning 

Uppföljning av entreprenörens kvalitets och miljöplan. För att säkerställa kvaliteten 

genomförs kvalitetsronder och kvalitetsmöten. Utrustning som används för mätning 

ska vara kalibrerad och godkänd. 

 Miljö/Arbetsmiljö 

 Hantering av kemiska produkter/farliga ämnen 

Bevaka förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Behållare ska vara tydligt 

märkta och en kemikalieförteckning ska upprättas. 

 Hantering av avfalls- och restprodukter 

Avfall och restprodukter källsorteras. Vid transport kontrolleras att mottagare och 

transportör har de erfarenheter och tillstånd som erfordras av länsstyrelsen.  

 Arbetsmaskiner 

De maskiner och lyftanordningar som används ska ha besiktats och erforderliga 

åtgärder har vidtagits. Maskinförare ska ha utbildning på maskinerna. 
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 Nödlägesberedskap 

 Upprätta Nödlägesberedskapsplan 

Telefonlista med myndighetskontakter och närboende ska finnas. Spillberedskap ska 

finnas och vara känd av berörda vart den finns.  Checklistor för arbetsplatsolyckor 

och miljöolyckor ska vara anslagna.  

 Skydds- och miljöronder 

Skydds och miljöronder ska löpande genomföras och uppföljning av eventuella brister 

och beslut uppföljs. Protokoll förs på skydds och miljöronderna. 

 Arbetsmiljö vid skydds- och miljöronder 

Behandlar riskeprevention vid skydds och miljöronder, t.ex. skyddsutrustning. 

 Miljö vid skydds- och miljöronder 

Säkerhetsblad kring spillberedskap, källsortering och transport av farligt avfall. 

 Rivning 

Vid rivningsarbete ska en miljöinventering genomföras och en rivningsanmälan 

inlämnas. En rivningsplan ska inhämtas eller upprättas. 

 Arbetsmiljö, övrigt 

Projektspecifika ordnings och skyddsregler upprättas. Byggherrens arbetsmiljöplan 

uppdateras genom att entreprenörens risker och tänkta åtgärder tas in. Kontrollera 

alltid om lagstadgade utbildningar och läkarundersökningar erfordras. Kontrollera att 

ställningar är godkända. 

 Dokumentstyrning 

Rutiner för projektets dokumentstyrning ska vara rutinbelagda och planerade. 

Projektdokument sammanställs. 

 Möten 

Möten för att stämma av och styra produktionen. Vid dessa möten behandlas frågor 

som till exempel handlingar, teknik, tider, hinder, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, 

ekonomi, myndigheter, besiktningar samt administrativa frågor. Ett etableringsmöte 

ska genomföras med alla berörda. Övriga möten är startmöte, byggmöte, 

samordningsmöte, veckomöte och informationsmöte. 

 Avvikelser/förbättringar 

Eventuella avvikelser och förbättringsförslag dokumenteras, utreds, åtgärdas och följs 

upp. 

 Ekonomi 

 Intäkter 

Inhämta betalningsplan från entreprenören. Fakturering från entreprenören ska 

granskas. 

 Ändrings och tilläggsarbeten till kund 

Beaktar avisering av ändringar och tilläggsarbeten till kund. 

 Kostnader 

 Upprätta Produktionskalkyl/kostnadsbudget 

Kalkylerna upprättas utifrån ekonomiska mål och valda produktionsmetoder. Vid 

kontraktsförändringar uppdatera kostnadsbudget. Genomför regelbundet prognoser 

mot budget och uppsatta mål. 

 Ändrings och tilläggsarbeten UE/Materialleverantör 

Regleringar mot entreprenörer och materialleverantörer för förändringar mot avtal. 

 

Överlämnande 
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 Besiktningsplan 

En tidsplan för överlämningsskedet upprättas. Besiktningsplanen består av 

utredningar och besiktningar som är nödvändiga innan överlämning. Även en 

riskinventering ska göras för att identifiera och informera om kritiska moment i 

samband med projektavslut. 

 Slutdokumentation 

 Sammanställning av egenkontroller och provningar mm 

Dokumentation från kontroller och provningar samlas fortlöpande in och 

sammanställs tillsammans med kontrollprogrammet. 

 Sammanställning av projekthandlingar 

Projektets handlingar sammanställs och överlämnas till beställaren om den begärt det. 

 Arkivering 

Projektspecifika handlingar som behövs arkiveras. 

 Slutmöte med kund 

Vid uppföljningsmötet med kund följ bla upp de förväntningar som dokumenterades 

vid projektstart. 

 Erfarenhetsåterföring, internt slutmöte 

Vid det interna slutmötet görs en leverantörsutvärdering, budgetuppföljning, 

sammanställning av erfarenheter och en sammanställning av avvikelser. 

 Garantitid 

Besök under garantitiden. 
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Bilaga 4 Slutrapporternas rubriker 
 

Innehåll R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Bakgrund   x     x x   

Förskede x           x 

Projektering     x x       

Entreprenadupphandlingar x x x       x 

Byggskede x   x x x x   

Tider x   x x     x 

Myndighetskontakt x   x x       

Samarbete   x           

Kontrakt   x           

Riskanalys   x           

Möten   x           

Teknik   x           

Organisation   x         x 

Dokumenthantering   x           

Ekonomi x   x   x x x 

Återstående problem x   x         

Erfarenhetsuppföljning     x         

Förvaltningsskede       x       

Avvikelser         x x   

Kommunikation         x x   

Övrigt       x     x 

Tabellen visar hur ofta rubrikerna längst till vänster i tabellen förekommer i slutrapport 1 till 

och med 7. 

 

 


