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Abstract 

This study has been made on behalf of the Swedish Transport Administration to study the work of 

the department National Projects. The Swedish construction industry has for many years been 

characterized by low productivity. By being the largest purchaser of contracts in the industry the 

Swedish Transport Administration has a unique opportunity to influence the productivity. In order to 

improve in productivity The Swedish Transport Administration is adopting a new role in which they 

will order more turnkey projects. In our study, we will focus on how one department within the 

Swedish Transport Administration, National Projects, can perform successful turnkey projects.  

To clarify how the department National Projects can perform successful projects, this study identifies 

critical factors for projects and their links to different phases of the project. Existing theory regarding 

projects presents a large number of critical factors but there is a lack of connection between the 

factors and specific project phases. Linking factors to phases facilitates focus on and control of the 

different phases, as it highlights the factors that are important in each phase for project success. The 

method of the study is qualitative, five project managers were interviewed, in two sets of interviews, 

on various projects. Also information has been collected from different project documents.  

The result of the study shows a number of critical factors, both specific for National Projects and also 

more general factors that can be used in other projects of a similar nature. All factors are linked to 

the phases identified in the analysis. The result also contains a definition of project success in the 

department National Projects. This study is a contribution in regards to theoretical knowledge to 

existing theory regarding projects and practical knowledge for National Projects to use for 

improvements of their turnkey projects. Knowledge which we believe is useful for National Projects 

and their future work with turnkey projects.  
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, där en central del är låg produktivitet inom den 

Svenska anläggningsbranschen. Därefter diskuteras Trafikverkets och avdelningen Nationella Projekts 

roll i problematiken. 

1.1 Bakgrund 
Denna studie är skriven på uppdrag av Trafikverket och avdelningen Nationella Projekt för att studera 

avdelningens arbete. Nationella Projekts kärnverksamhet består av att arbeta i olika typer av projekt, 

därför är projekt ett centralt begrepp i studien. Nedan följer en beskrivning av Trafikverket, 

Nationella Projekt samt vad som menas med projekt inom Nationella Projekt.  

1.1.1 Trafikverket och Nationella Projekt 

Den 1:a april år 2010 bildades Trafikverket genom att dåvarande Vägverket och Banverket 

avvecklades och gick samman. Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för den 

långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Till 

detta hör byggande, drift samt underhåll av statliga järnvägar och vägar. Trafikverket verkar för en 

grundläggande tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom upphandling av trafik och har 

även till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart (Trafikverket.se). Varje år beställer 

Trafikverket entreprenader för cirka 40 miljarder kronor, därmed är Trafikverket den dominerande 

beställaren av entreprenader inom den svenska anläggningsbranschen (Riksrevisionen, 2012). 

Förutom detta ansvarar Trafikverket, på uppdrag av Transportstyrelsen, över att genomföra 

kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation samt över att genomföra 

kunskapsprov för trafiktillstånd för yrkeskunnande och yrkesförarkompetens (Trafikverket.se). 

Ett verksamhetsområde inom Trafikverket är Investering. Investering arbetar med planering, 

utredning, upphandling, genomförande samt uppföljning av Trafikverkets större 

ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar (Trafikverkets intranät). Under detta verksamhetsområde 

finns avdelningen Nationella Projekt, se organisationsschema i figur 1. Nationella Projekt bildades år 

2010 för att samordna och genomföra likartade projekt med olika geografiska lägen i Sverige. Inom 

avdelningen paketeras mindre investerings- och reinvesteringsprojekt av liknande karaktär, vilket 

innebär att flera likartade projekt gemensamt bildar ett större projekt (Trafikverket.se). Samordning 

av flera projekt effektiviserar arbetet då det leder till resursoptimering, tids- och 

kostnadseffektivisering, erfarenhetsåterföring samt ett samordnat agerande mot leverantörer och 

kunder1. Nationella Projekt är utspritt över hela Sverige och återfinns med personal i både väst, mitt, 

norr och sydöst2. Genom Nationella Projekt skapas fokus över hela Sverige och bättre möjligheter ges 

därmed för långsiktig planering samt dialog med kommuner, näringsliv och allmänheten 

(Trafikverket.se). 

 

                                                             
 

1 Lars Spångberg chef Nationella Projekt, möte 3 september 2012.  
2 Danny Huerta, controller Nationella Projekt, möte 15 oktober 2012. 
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Figur 1 Organisationsschema verksamhetsområdet Investering. 

Projekt inom Nationella Projekt 

Ett projekt kan definieras som en engångsuppgift som ska leda fram till ett förutbestämt resultat. Ett 

projekt karaktäriseras av att det är tidsbegränsat och att det är något som sker utanför en 

organisations dagliga verksamhet (Andersen, Grude & Haug, 1994; Munns & Bjeirmi, 1996; Dvir, Raz 

& Shenhar, 2003; Macheridis, 2009). Eklund (2009) menar dock att det finns olika uppfattningar om 

vad ett projekt innebär. För att öka förståelsen för resterande delar av detta kapitel är det viktigt att 

tydliggöra vad som menas med ett projekt inom Trafikverket och Nationella Projekt. Projekt inom 

Trafikverket skiljer sig något från ovanstående definition av projekt eftersom Nationella Projekts 

kärnverksamhet består av att arbeta med olika projekt, projekt sker således inte utanför 

organisationens dagliga verksamhet. Internt inom Trafikverket är verksamhetsområdena Underhåll 

och Samhälle beställare av projekt och exempelvis verksamhetsområdet Investering med Nationella 

Projekt är utförare av projekten. Utåt mot allmänheten är Trafikverket och alla dess 

verksamhetsområden beställare då de beställer uppdrag av entreprenörer inom 

anläggningsbranschen. Ett projekt på avdelningen Nationella Projekt innebär att avdelningen får ett 

uppdrag från en intern beställare inom Trafikverket, Samhälle eller Underhåll, på något som ska 

utföras av Nationella Projekt. Nationella Projekt tar emot en så kallad rambeskrivning som analyseras 

och fastställs, sedan planeras och genomförs projektet. Slutligen överlämnas den färdiga produkten 

till beställarna. Projektets genomförandefas utförs av en upphandlad entreprenör på uppdrag av 

Nationella Projekt3. Det är Nationella Projekts del i projektet som är det centrala i denna studie. Se 

tidslinjen i figur 2 nedan. I kapitel 2 beskrivs avdelningen Nationella Projekt och dess arbete närmare, 

projektprocessen beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2. 

 

Figur 2 Tidslinje projekt. 

1.1.2 Låg produktivitet i anläggningsbranschen 

Anläggningsbranschen, den bransch där Trafikverket är verksam, omsätter i Sverige cirka 100 

miljarder kronor varje år (Statskontoret, 2010). Branschen har under många år präglats av låg 

produktivitet. Under åren 2010-2012 har tre olika rapporter publicerats på grund av den låga 

                                                             
 

3 Danny Huerta, controller Nationella Projekt, möte 15 oktober 2012. 

Investering  

Syd Väst 
Öst/ 

Stockholm 
Mitt Nord 

Nationella 
Projekt 

Teknik och 
miljö 

 

Start Avslut 

Intern beställare 
påbörjar projektet Entreprenörens projekt 

Nationella Projekts projekt 

Får beställning 

Entreprenör 
upphandlas 

Överlämnas till 
beställare 



 M. Bäckman & F. Jonasson  

 

3 

 

produktiviteten i den svenska anläggningsbranschen (Statskontoret, 2010; Riksrevisionen, 2011; 

Produktivitetskommittén, 2012). År 2010 publicerade Statskontoret rapporten Att mäta 

produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen. Regeringen beställde rapporten med anledning 

av den låga produktiviteten inom anläggningsbranschen jämfört med andra branscher. Statskontoret 

riktar rapporten till Trafikverket då Trafikverket står för en stor andel av de statliga beställningarna 

inom anläggningsbranschen (Statskontoret, 2010). År 2011 publicerades ytterligare en rapport i 

ämnet då Riksrevisionen presenterade granskningsrapporten Trafikverkens produktivitet – Hur 

mycket infrastruktur får man för pengarna?. Riksrevisionen granskar de tidigare trafikverkens, det vill 

säga Banverkets och Vägverkets, beräkningar och redovisningar av produktivitet från åren 1991 till 

2009. Bakgrunden till granskningen anges vara låg produktivitet och produktivitetsutveckling inom 

anläggningsbranschen under många år (Riksrevisionen, 2011). Ännu en rapport Vägar till förbättrad 

produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen publicerades år 2012 av 

Produktivitetskommittén (Produktivitetskommittén, 2012). Trafikverkets roll i den låga 

produktiviteten i anläggningsbranschen är att de som ledande beställare har en unik möjlighet att 

påverka och utveckla branschens effektivitet och produktivitet (Trafikverkets intranät).  ”Trafikverket 

slår inte spiken, utan vi ansvarar för att spikarna ska slås” (Danny Huerta, controller Nationella 

Projekt). Staten har de senaste åren ställt krav på Trafikverket att förbättra sin verksamhet för att ”få 

ut mer väg och järnväg av pengarna”(Riksrevisionen, 2011). I Trafikverkets regleringsbrev för 

budgetåret 2012 står det att: ”Trafikverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att mäta och öka 

produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt”  

(Näringsdepartementet, 2011-12-20).  

1.1.3 Trafikverkets nya beställarroll  

Produktivitetskommittén (2012) menar att för att förbättra produktiviteten i anläggningsbranschen 

måste Trafikverket effektivisera den interna verksamheten. En åtgärd för detta är att Trafikverket ska 

anta en ny beställarroll. Den nya beställarrollen innebär att Trafikverket ska byta förhållningssätt vid 

beställningar, vilket bland annat innebär att i större utsträckning beställa funktionalitet istället för 

tekniska lösningar. Idag beställer Trafikverket mestadels utförandeentreprenader vilket innebär att 

beställaren (Trafikverket) ansvarar för projekteringen och beskriver hur projekt ska utföras tekniskt, 

det vill säga konstruktion, utförande och material (Produktivitetskommittén, 2012). Vid en 

utförandeentreprenad ska entreprenören utföra arbetet i enlighet med beställarens projektering och 

det är beställaren som ansvarar för underhåll samt livscykelkostnaden för anläggningen (Statens 

offentliga utredningar SOU 2009:24). I den nya beställarrollen ingår att Trafikverket ska öka andelen 

totalentreprenader vilket innebär att entreprenören själv ansvarar för både byggandet, 

projekteringen och den tekniska lösningen. Beställaren, i detta fall Trafikverket, lämnar en teknisk 

specifikation som innehåller krav på funktion och prestanda som entreprenören måste uppfylla 

(Produktivitetskommittén, 2012). Vid en totalentreprenad ska entreprenören leverera en anläggning 

som uppfyller specificerade egenskaper och det kan även ingå för entreprenören att ansvara för 

underhåll under anläggningens livscykel (Statens offentliga utredningar SOU 2009:24). 

Produktivitetskommittén (2012) menar att Trafikverket bör arbeta med fler totalentreprenader 

eftersom att entreprenadformen innebär att entreprenören får ett helhetsperspektiv och ett mer 

långsiktigt perspektiv. Totalentreprenader leder ofta till att projekten genomförs snabbare, med lika 
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eller bättre kvalitet och till lägre kostnader. Genom att i större utsträckning låta entreprenörer själva 

hitta tekniska lösningar ökar konkurrensen och även produktiviteten inom branschen då det främjar 

innovation, teknisk utveckling samt nya produktionsmetoder. Det finns även nackdelar med 

totalentreprenader. Bland annat innebär totalentreprenader att kostnaderna för upphandling ökar 

för beställare och att anbudskostnaden ökar för entreprenören (Produktivitetskommittén, 2012; 

Statens offentliga utredningar SOU 2009:24). Trafikverkets arbete med den nya beställarrollen 

påverkar i stor utsträckning Nationella Projekts arbete då deras arbete är att utföra projekt och 

beställa entreprenader. I dagsläget beställs både utförandeentreprenader och totalentreprenader 

inom avdelningen men majoriteten är utförandeentreprenader. Den nya beställarrollen kommer att 

påverka Nationella Projekt genom att arbetet istället fokuseras på att beställa totalentreprenader. I 

Produktivitetskommitténs (2012) rapport framgår att det krävs ett omfattande förändringsarbete för 

att Trafikverket ska uppfylla den nya beställarrollen. När rapporten Vägar till förbättrad produktivitet 

och innovationsgrad i anläggningsbranschen (Produktivitetskommittén, 2012) skrevs var 85 procent 

av Trafikverkets projekt utförandeentreprenader. Med målet att år 2018 kontinuerligt beställa 

omkring 50 procent totalentreprenader kommer många förändringar att behöva ske. Trafikverket 

behöver utbilda de medarbetare som arbetar i projekten för att öka förståelsen för hur 

totalentreprenader fungerar. Vidare framhåller Produktivitetskommittén att många interna 

processer kommer behöva förändras och att det kommer att ta tid att implementera arbetet med 

totalentreprenader på ett framgångsrikt sätt. 

1.2 Problemdiskussion 
Föregående avsnitt presenterar att anläggningsbranschen har problem med låg produktivitet och att 

Trafikverket på grund av detta ska anta en ny beställarroll där fler totalentreprenader ska beställas. 

Detta utgör bakgrunden till det problem som studeras i denna studie, det är inte den låga 

produktiviteten eller huruvida den nya beställarrollen är ett bra verktyg för ökad produktivitet som 

ska studeras. Denna studie utgår från att det faktiskt råder låg produktivitet samt att den nya 

beställarrollen är ett bra verktyg. Studien fokuserar istället på hur den nya beställarrollen kan 

fungera på ett bra sätt och därmed på hur Nationella Projekt kan utföra framgångsrika 

totalentreprenader. För att den nya beställarrollen ska vara ett bra verktyg för produktiviteten krävs 

att Nationella Projekt kan utföra framgångsrika totalentreprenadsprojekt. Produktivitetskommittén 

(2012) påpekar att det krävs förändringar inom Trafikverket i samband med att andelen 

totalentreprenadsprojekt ska öka och därmed är det viktigt att tydliggöra hur projekten kan 

genomföras framgångsrikt. Det är viktigt att här återigen påpeka att det är Nationella Projekts del av 

projektet som ska studeras.   

Det som är av intresse är alltså vad som menas med ett framgångsrikt projekt och hur projektet ska 

bli framgångsrikt. En viktig del av studien är därmed att definiera vad som menas med ett 

framgångsrikt projekt, utan att veta vad som är målet går det inte att säga något om hur målet ska 

nås (Chan & Chan, 2004). Vad som är ett framgångsrikt projekt kan dock skilja sig beroende på ur 

vems synvinkel projektet ses. Att tydliggöra för vem som projektet ska ses som framgångsrikt är 

något som många forskare menar är viktigt (Hughes, Tippett & Thomas, 2004; Lim & Mohamed, 

1999; Dvir, Raz & Shenhar, 2003; Chan & Chan, 2004). Det faktum att det ena projektet inte är det 

andra likt och att olika projekt påverkas av olika kontexter gör att det är svårt att hitta en gemensam 
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definition av vad ett framgångsrikt projekt är (Hughes, Tippett & Thomas, 2004). Vad är då 

definitionen av ett framgångsrikt projekt hos avdelningen Nationella Projekt? Ur vems synvinkel är 

det som ett projekt ska ses som framgångsrikt? Är det ur Trafikverkets, entreprenörens eller 

samhällets synvinkel som projekt inom Nationella Projekt ska ses som framgångsrika? Dessa 

frågeställningar är viktiga att ta i beaktande i denna studie. 

En annan viktig del är att identifiera hur projekt kan bli framgångsrika. För ett projekts framgång är 

det viktigt att se till hela processen och inte bara det slutgiltiga resultatet (Haponava & Al-Jibouri, 

2009). Toor och Ogunlana (2009) påpekar att det är viktigt att både se till ett projekts resultat men 

även till de omständigheter som ska leda till ett tillfredsställande resultat. Lim och Mohamed (1999) 

samt Luu, Kim och Huynh (2008) menar att det är viktigt att skilja på kriterier och faktorer. Kriterier 

är standarder och mått som resultatet bedöms efter. Faktorer är omständigheter och händelser som 

bidrar till projektets resultat (Lim & Mohamed, 1999). Framgångsfaktorer definieras som saker som 

måste uppfyllas för att säkerställa framgång (Boynton & Zmud, 1984). Forskning visar att det idag 

finns en tydlig bild av vad som ska uppnås i projekt men väldigt lite forskning har gjorts på hur målen 

ska uppnås, därför menar många forskare att det finns ett stort behov av att identifiera faktorer som 

kan användas i projekt (Clarke, 1999; Belassi & Tukel, 1996; Nguyen, Ogunlana och Lan; 2004). Clarke 

(1999) menar att genom att sortera ut och fokusera på de viktigaste faktorerna ökar sannolikheten 

för ett framgångsrikt projekt. Inom Nationella Projekt finns idag inget förutbestämt sätt att arbeta 

med olika faktorer för att genomföra framgångsrika projekt. Enligt Lars Spångberg, avdelningschef på 

Nationella Projekt4, genomförs i vissa fall erfarenhetsåterföringsmöten efter avslutade projekt. 

Riksrevisionens granskning år 2011 visar dock att det endast är de som själva deltagit i projekten som 

närvarar vid mötena. Detta innebär att lämpliga mottagare av erfarenheter för framtida projekt går 

miste om viktigt information (Riksrevisionen, 2011). Lars Spångberg5 menar att det finns ett stort 

behov av att hitta bättre sätt att utvärdera de projekt som genomförs inom avdelningen. Projekt 

inom Nationella Projekt utvärderas främst genom olika resultatmått men det saknas konkreta 

faktorer för viktiga aspekter att beakta i projektprocesserna. I enlighet med ovanstående 

resonemang, som visar att det för ett projekts framgång inte är tillräckligt att bara titta på resultatet, 

borde det kunna innebära att det finns brister i Nationella Projekts arbete med projekt som kan 

försämra resultaten av projekten.  

Teorin definierar en framgångsfaktor som något som måste uppfyllas för att säkerställa framgång och 

som därmed direkt eller indirekt leder till framgång (Boynton & Zmud, 1984; Cooke-Davies, 2002). 

Om ordet framgång skiljs från framgångsfaktor blir resultatet en faktor, vilket enligt Lim och 

Mohamed (1999) är något som antingen kan hämma eller öka möjligheten för att ett projekt ska bli 

framgångsrikt. Definitionen av en framgångsfaktor antyder att det ska finnas ett orsak – verkan 

samband mellan faktorn och framgången. Olve, Roy och Wetter (1999) framhåller dock att det är 

svårt att avgöra vad som verkligen är orsaken till en variabel och att det därför ofta krävs 

observationer under lång tid för att få en korrekt bild av sambanden. Av denna anledning kommer vi 

                                                             
 

4 Lars Spångberg chef Nationella Projekt, möte 24 oktober 2012. 
5 Ibid. 
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istället för framgångsfaktor använda oss av benämningen kritisk faktor. Med kritisk faktor menar vi 

en företeelse som kan ha betydelse för projektets framgång, antingen positiv eller negativ betydelse. 

Definitionen av en kritisk faktor är därmed i likhet med Lim och Mohameds (1999) definition av 

faktor. Ordet kritisk har lagts till för att poängtera vikten av faktorn. En kritisk faktor behöver heller 

inte ha direkt påverkan på projektets framgång utan kan ha betydelse för en annan kritisk faktor som 

direkt påverkar projektets framgång. Att hitta gemensamma kritiska faktorer för projekt är dock en 

stor utmaning då alla projekt har unika särdrag, samma faktor kan få skilda effekter på olika projekt. 

Projektens resultat och därmed vägen till resultatet påverkas bland annat av projektets omfattning 

och den kontext som projektet verkar i (Toor & Ogunlana, 2009; Chan & Chan, 2004). För att de 

faktorer som används ska uppnå önskad effekt är det viktigt att ta hänsyn till denna komplexitet och 

att anpassa faktorerna efter respektive projekts unika förutsättningar (Hughes, Tippett & Thomas, 

2004). Att Nationella Projekt arbetar med likartade projekt av seriell karaktär borde dock innebära 

att det finns förutsättningar att identifiera kritiska faktorer som kan användas för flera olika projekt.  

Förutom att många forskare tar upp kritiska faktorer i projekt delar många forskare upp projekt i 

olika delfaser och påpekar vikten av att ha förståelse för de olika faserna (Haponava & Al-Jibouri, 

2009, 2010; Lim & Mohamed, 1999). Enligt Haponava och Al-Jibouri (2009, 2010) finns det en naturlig 

koppling mellan olika faser, där en fas output blir nästa fas input, därför är det viktigt med kontroll 

och styrning av varje fas. Att det finns mycket forskning som presenterar kritiska faktorer för projekt 

och även för projekt inom anläggningsbranschen framgår av ovanstående resonemang men sällan 

kopplas dessa till ett projekts olika faser. Exempelvis tar Lim och Mohamed (1999) upp att det är 

viktigt att identifiera olika faktorer för olika faser, men presenterar inga specifika faktorer. Andra 

forskare (se exempelvis: Belassi & Tukel, 1996 samt Bentley & Rafferty, 1992) presenterar många 

olika kritiska faktorer, men kopplar inte dessa till olika projektfaser.  

Detta avsnitts förda resonemang visar på flera viktiga aspekter. Med bakgrund i den låga 

produktiviteten inom anläggningsbranschen ska Trafikverket förändra sin beställarroll, vilket bland 

annat innebär att beställa fler totalentreprenadsprojekt. I dagsläget består Trafikverkets projekt 

främst av utförandeentreprenader, det finns därmed en begränsad erfarenhet av att arbeta med 

totalentreprenadsprojekt. För att underlätta förändringsarbetet är det viktigt att tydliggöra vad som 

är viktigt för att totalentreprenadsprojekt ska bli framgångsrika. Då tidigare forskning pekar på vikten 

av att se till faktorer löpande under projektet och inte bara till kriterier, som mäter resultat efter 

avslut, så är det viktigt att identifiera olika kritiska faktorer för att öka möjligheten till framgångsrika 

projekt inom Nationella Projekt. Ytterligare ett argument för detta är att teorin visar på att 

projektledare ofta ser för mycket till resultatmål och bortser från faktorer under projektets gång. 

Detta stämmer in på Nationella Projekt som först och främst ser till slutmål men har inte konkreta 

faktorer för viktiga aspekter i projektprocessen. En annan viktig del av detta är att dela in olika 

faktorer efter projektets faser. Detta är relevant med avseende på att teorin idag brister i detta, 

denna studie kan därmed komplettera befintlig teori om projekt i allmänhet och projekt specifikt 

inom anläggningsbranschen genom att placera faktorer i faser. Att konkretisera hur en enskild 

avdelning, i detta fall Nationella Projekt, kan genomföra lyckade totalentreprenader är en liten bit på 

vägen för att lösa de problem som Trafikverket idag har med låg produktivitet. Att Trafikverket lyckas 

förbättra produktiviteten är något som är viktigt för hela samhället då det innebär mer nytta för 
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satsade skattepengar. Det finns även andra aktörer på marknaden, organisationer och företag som 

arbetar med projekt på ett liknande sätt som Nationella Projekt, som kan ha nytta av denna studie.  

1.3 Problemformulering och syfte 
Med bakgrund i de föregående avsnitten har nedanstående problemformulering och syfte 

formulerats. 

1.3.1 Problemformulering 

 Vilka kritiska faktorer kan identifieras för totalentreprenadsprojekt inom Trafikverkets 

avdelning Nationella Projekt?  

– Hur är respektive faktor relaterad till olika faser i projektet? 

För att kunna identifiera de kritiska faktorerna måste studien även ge svar på följande fråga:  

– Hur definieras framgång i projekt inom Nationella Projekt?  

1.3.2 Syfte 

Genom att identifiera kritiska faktorer i totalentreprenadsprojekt inom Nationella Projekt uppnås 

syftet med studien, att bistå Nationella Projekt med kunskap vilken utgör ett redskap för att utföra 

framgångsrika totalentreprenadsprojekt. Studien ska även komplettera den befintliga teorin om 

projekt genom att koppla samman specifika faktorer med specifika faser. Att sammankoppla faktorer 

och faser underlättar fokus på och kontroll av olika faser, då det tydliggör vilka faktorer som är 

viktiga inom respektive fas.  

1.4 Studiens upplägg  
För att få en djupare förståelse för det valda problemområdet och för att kunna konkretisera 

problemformuleringen genomfördes en första datainsamling. Denna genomfördes med hjälp av 

intervjuer med nyckelpersoner inom avdelningen Nationella Projekt och genom dokumentstudier på 

Trafikverkets hemsida och intranät. Den information som framkom presenteras i kapitel 2 och 

benämns som Empiri 1: Nationella Projekts situation. Denna information utgör till viss del grunden 

för problemformuleringen. I kapitel 3 presenteras den valda referensramen. Empiri 1 utgör 

tillsammans med valda teorier en ram för insamling av data, vilken benämns som Empiri 2. Nedan i 

figur 3 presenteras hur arbetsgången sett ut i studien. 

 

Figur 3 Studiens arbetsgång.  

1. Empirisk identifierat  
problem hos Trafikverket 

2. Genomgång av 
befintlig litteratur för att 

stödja problemet 

3. Nya empiriska studier 
(Empiri 1)  för att 

konkretisera problemet 

4. Genomgång av 
befintlig forskning för att 

hitta relevanta teorier 

5. Ny empirisk studie    

(Empiri 2) 

6. Ny kunskap i form av 
praktisk nytta för 

Nationella Projekt samt 
bidrag till befintliga 

teorier 
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2. Empiri 1: Natiönella Pröjekts situatiön  

I detta kapitel presenteras den empiri som har samlats in för att få en bättre förståelse för situationen 

och arbetet inom avdelningen Nationella Projekt.  

2.1 Avdelningen Nationella Projekt 
Inom avdelningen Nationella Projekt finns två underenheter som arbetar med projekt, Kraft samt 

Projekt och Utveckling. Enheten Kraft arbetar med olika typer av teknikanläggningar till kraftsystem. 

Arbetet består bland annat av att bygga omformarstationer som matar ut ström till järnvägarna. 

Enheten har en stor påverkan på kollektivtrafiken då mycket kan gå fel om ström inte matas ut. Den 

andra enheten Projekt och Utveckling arbetar bland annat med olika typer av miljöåtgärder. Detta 

kan exempelvis vara att bygga bullerplank och fönster längs vägar och järnvägar, att arbeta med 

trädsäkring längs med järnvägsrälsen, tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer, 

hastighetskameror eller bangårdsbelysning. Enheten Kraft utför främst totalentreprenader till 

skillnad från enheten Projekt och Utveckling som hittills till större del utfört utförandeentreprenader. 

Inom avdelningen Nationella Projekt finns även enheten Verksamhetsstyrning som arbetar med att 

driva enheterna Kraft samt Projekt och Utveckling enligt de riktlinjer som kommer från högsta 

ledningen. Verksamhetsstyrning följer upp, rapporterar, korrigerar och planerar projekt ekonomiskt. 

Enheten Information stöttar verksamheten genom att skapa acceptans och förståelse för projekten 

på marknaden. Information arbetar med rådgivning och strategiskt arbete inom avdelningen och i 

projekten. I figur 4 nedan går det att se hur avdelningen Nationella Projekt är uppbyggd. 

 

Figur 4 Organisationsschema Nationella Projekt. 

Nationella Projekt är en utförande avdelning, vilket innebär att avdelningen får projekt beställda från 

verksamhetsområdena Samhälle eller Underhåll som Nationella Projekt sedan tar hand om och utför. 

Dock genomför inte Nationella Projekts avdelning själva några uppdrag utan själva genomförandet 

läggs ut på entreprenad. Projekten utgör investeringar i nya anläggningar eller reinvesteringar i 

befintliga anläggningar.  

Nationella 
Projekt 

Kraft Projekt och Utveckling 

Verksamhetsstyrning Information 
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2.2 Projektens arbetssätt inom Nationella Projekt 
På Trafikverkets intranät presenteras en process Leda och styra investeringsprojekt som projekt inom 

Nationella Projekt ska följa. Processen innehåller fyra delprocesser: analysera projektet, planera 

projektet, genomföra projektet och avsluta projektet. Kontinuerligt pågår även processen följa upp, 

rapportera och korrigera projektet. Processen visas grafiskt i figur 5 nedan. Parallellt med Leda och 

styra investeringsprojekt sker processerna Formella samråd och Markförhandling. Formella samråd 

har till syfte att säkerställa att den demokratiska processen under projektet efterlevs och att samråd 

med berörda sker i enlighet med gällande lagstiftning. Processen Markförhandling syftar till att säkra 

markåtkomst samt att ersätta berörda parter i samband med byggande av väg och järnväg. Det är i 

första hand processen Leda och styra investeringsprojekt som är det centrala i denna studie och 

därför är det denna process som beskrivs i detta avsnitt. I avsnitt 2.2.1 till 2.2.5 nedan presenteras 

processen som den beskrivs på Trafikverkets intranät.  

 

Figur 5 Projektprocess inom Nationella Projekt (Trafikverkets intranät). 

2.2.1 Delprocessen analysera projektet 

Ett projekt inom Nationella Projekt börjar med att avdelningen får en rambeskrivning och 

åtgärdsbeskrivning baserat på en utredning gjord av verksamhetsområdena Samhälle eller Underhåll. 

Åtgärdsbeskrivningen ska bland annat innehålla en bedömd totalkostnad, omfattning och innehåll. 

Det som står i rambeskrivningen definierar vad projektet är och handlar om. Hur projektet sedan 

levereras eller utförs spelar ingen roll så länge kostnad och omfattning stämmer. Den första delen i 

Nationella Projekts process är att analysera projektet, vilket kan delas upp i två olika aktiviteter: ta 

del av och föra en dialog kring uppdraget samt upprätta underlag för beslut om start av 

projektplanering. I den första aktiviteten säkerställs bland annat genomförbarheten av uppdraget, 

det vill säga att rambeskrivningen innehåller all nödvändig information för att kunna utföra projektet. 

Om rambeskrivningen är ofullständig eller om Nationella Projekt hittar en bättre lösning skickas 

kravet tillbaka till beställaren på remiss för att sedan prövas ännu en gång. I detta skede sker mycket 

kommunikation mellan Nationella Projekt och beställarna av uppdraget, dialogen är mycket viktig då 

projektet påverkas av vad som bestäms i dialogen. Under den andra aktiviteten tas beslutsunderlag 

för projektbeställning fram och slutligen tas ett beslut om start av projektplanering.  

2.2.2 Delprocessen planera projektet 

I den andra delprocessen ingår fyra olika aktiviteter. Först planeras framtagning av 

projektspecifikation, detta görs genom att läsa in uppdraget, ta del av erfarenheter från liknande 

projekt samt upprätta en riskanalys. Den andra aktiviteten är att skapa en projektgrupp, syftet här är 

att identifiera behovet av kompetenser i projektet och att säkra resurser. Nästa aktivitet är att 

genomföra ett internt startmöte där projektledaren informerar projektgruppen och övriga berörda 
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om projektets mål och förutsättningar. Delprocessens sista aktivitet är att upprätta 

projektspecifikation vilken är en beskrivning som ska styra och stödja projektet samt säkerställa ett 

effektivt genomförande av projektet inom givna tekniska, ekonomiska och tidsmässiga ramar.  

2.2.3 Delprocessen genomföra projektet 

Nästa delprocess, att genomföra projektet, innehåller många olika aktiviteter och är oftast den 

process som tar längst tid. Delprocessens första aktivitet är att förbereda upphandling, vilket innebär 

att säkerställa att tekniska handlingar finns framtagna, att skapa ett förfrågningsunderlag som skickas 

ut till marknaden samt att beställa upphandling. Förfrågningsunderlaget innehåller de viktigaste 

kriterierna för projektet och är det som entreprenörer kan basera sina anbud på. Nästa aktivitet är 

att genomföra inköp och upphandling som följs av aktiviteten mottagande av kontrakt från det 

vinnande anbudet. Ett undertecknat kontrakt gäller som beslut att genomföra projektet enligt 

gällande planering. Efter detta sker ett startmöte med leverantörer där förutsättningarna klargörs så 

att alla berörda har samma bild av uppdraget. Efter genomfört startmöte färdigställs planer för 

Nationella Projekts kontroll av entreprenörens arbete. När entreprenören utfört arbetet överlämnas 

produkten till Nationella Projekt, en mottagningskontroll sker som säkerställer att Trafikverket fått 

den produkt som beställts. Efter att produkten tagits emot ska leveransen utvärderas genom ett 

slutmöte med leverantören. När produkten godkänts lämnas den färdiga produkten över till den 

interna beställaren, Samhälle eller Underhåll. Det är främst under denna delprocess som 

Trafikverkets arbete skiljer sig åt utifrån om det är ett utförandeentreprenadsprojekt eller 

totalentreprenadsprojekt. Vid totalentreprenadsprojekt är Trafikverket mindre inblandade i 

produktionen av projektet och förfrågningsunderlaget ser annorlunda ut jämfört med vid 

utförandeentreprenader. Förfrågningsunderlag vid utförandeentreprenader innehåller tydliga 

tekniska beskrivningar om hur produkten ska byggas medan de vid totalentreprenadsprojekt endast 

innehåller vilken funktion som efterfrågas.   

2.2.4 Delprocessen avsluta projektet 

Den sista delprocessen är avsluta projektet. I delprocessen ingår aktiviteterna utvärdera projektet 

och upprätta slutrapport. Efter detta ska projektet avslutas ekonomiskt och administrativt.  

2.2.5 Följa upp, rapportera och korrigera 

Under entreprenörens arbete ska projektet följas upp och entreprenören styras. I den kontinuerliga 

uppföljnings- och rapporteringsdelsprocessen följa upp, rapportera och korrigera projektet ska 

projektledaren månatligt följa upp projektet för att kontrollera att projektet följer 

projektspecifikationens förutsättningar. Uppföljningen ska bland annat ske genom möten och 

stickprov. Om projektet avviker från projektspecifikationen följer två aktiviteter: planera åtgärder 

tillsammans med projektbeställaren för att uppnå projektmål och uppdatera projektspecifikation.  
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3. Teöri 

I detta kapitel presenteras den teori som används vid insamling och analys av empirisk data. Teorin 

behandlar bland annat: projekt, framgång och kritiska faktorer. Avslutningsvis presenteras en 

analysmodell som visar hur teorin kommer att användas.  

3.1 Vad är ett projekt? 
Vad innebär egentligen ett projekt? Enligt Andersen, Grude och Haug (1994) definieras ett projekt av 

att det är en engångsuppgift, att det ska leda till ett förutbestämt resultat, att det kräver olika typer 

av resurser samt att det är tidsbegränsat. Författarna menar dessutom att ett projekt är något som 

sker utanför en organisations dagliga verksamhet och att det är något som inte har gjorts förut. Dvir 

och Lechler (2004) menar att de flesta forskare är överens om att projekt är komplexa, 

tidsbegränsade och unika händelser som inte har genomförts tidigare. Trots att ovanstående 

författare är relativt överens om definitionen av ett projekt menar Eklund (2009) att det finns många 

olika uppfattningar om vad ett projekt egentligen innebär.  

3.2 Vad är ett framgångsrikt projekt? 
Förutom att fråga sig vad ett projekt innebär är det även av betydelse att fråga vad ett framgångsrikt 

projekt innebär. Utan att veta vad som är målet går det inte säga något om hur målet ska nås (Chan 

& Chan, 2004). Trots att framgång i projekt är ett vanligt omskrivet forskningsområde finns det ingen 

gemensam definition av vad ett framgångsrikt projekt är. Traditionellt har bedömningar av ett 

projekts framgång utgått från vad många forskare benämner som ”järntriangeln”, där 

resultatmätningar görs efter kriterierna tid, kostnad och kvalitet (Toor & Ogunlana, 2009; Haponava 

& Al-Jibouri, 2009; Atkinson, 1999). Haponava och Al-Jibouri (2009) menar att ett problem med 

”järntriangeln” är att måtten främst är framtagna för jämförelse med andra projekt. 

Enligt Hughes, Tippett och Thomas (2004) är ett projekt framgångsrikt om det uppnår tekniska 

prestationskrav samt om det uppfyller en hög nivå av tillfredställelse bland nyckelpersonerna i 

organisationen och bland projektets slutanvändare. Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) menar att ett 

projekt är framgångsrikt när det är färdigt i tid, inom budget, i enlighet med specifikation och till 

intressenters nöjdhet. Lim och Mohamed (1999) menar att ett projekt ofta anses vara framgångsrikt 

då det har nått upp till ett antal förbestämda mål, vilka utgörs av tid, kostnad, prestation, kvalitet och 

säkerhet. Detta stämmer med Dvir, Raz och Shenhars (2003) resonemang om att en projektledares 

främsta mål är att ett projekt ska bli klart i tid, inom budget och att det ska möta de slutliga målen. I 

en artikel skriven av Dvir och Lechler (2004) behandlas olika resultatmått som används av 

projektledare idag. De menar att projektledare använder sig av för enkelt formulerade mål, som 

exempelvis ”komma nära budget” eller att ”nå acceptabla nivåer gällande prestationerna”. Dvir, Raz 

och Shenhar (2003) menar att mål av detta slag är ofullständiga då de inte inkluderar 

slutanvändarens behov och krav. Ett projekt kan ha hållit budget, tidsplan och uppnått rätt kvalitet 

men ändå inte nått upp till slutanvändarens mål (Dvir, Raz & Shenhar, 2003). Ytterligare forskare som 

tar upp olika kriterier för att avgöra ett projekts framgång är Chan och Chan (2004) som beskriver ett 

sammanfattande ramverk för olika kriterier nämligen: tid, hälsa & säkerhet, deltagarnöjdhet, 
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användares förväntningar & nöjdhet, kostnad, kvalitet i förhållande till specifikation, kommersiellt 

värde och miljömässigt resultat.  

Chan och Chan (2004), Dvir, Raz och Shenhar (2003) samt Lim och Mohamed (1999) menar att det 

finns olika synvinklar gällande vad ett framgångsrikt projekt är. Exempelvis kan beställaren, 

entreprenören, slutanvändaren och samhället se på framgång i projekt ur olika perspektiv. Den 

optimala situationen vore att alla inblandade är lika nöjda vid projektets slut, något som dock är svårt 

att uppnå. Beställaren av ett projekt vill få projektet till låg kostnad medan entreprenören vill göra så 

stor vinst som möjligt. Ägare och entreprenörer är ofta nöjda så länge deras egna mål med projektet 

har uppnåtts, vilka ofta utgörs av finansiella mål, medan slutanvändaren är mer intresserad av den 

färdiga produkten. Vid byggnads- och anläggningsprojekt påverkas ofta samhället, både av den 

färdiga produkten men också av själva byggprocessen, vilket gör det särskilt viktigt att inkludera olika 

perspektiv. Dvir, Raz och Shenhar (2003) behandlar ett flerdimensionellt tillvägagångssätt med 

omfattande framgångskriterier för att avgöra ett projekts framgång med hänsyn till olika 

intressenters intressen och åsikter. Tillvägagångssättet behandlar ett projekts framgång efter tre 

olika kriterier: att projektet möter planerade mål (chefsperspektiv), slutanvändares nytta 

(slutanvändarens synvinkel) och entreprenörens nytta (entreprenörens synvinkel).  

Även Hughes, Tippett och Thomas (2004) anser att det är viktigt att ta hänsyn till olika intressenters 

synvinklar och tillägger dessutom att det inte går att säga något om ett projekts framgång utan att ta 

hänsyn till projektets kontext. De har med utgångspunkt i detta utformat en enkät som kan användas 

som ett verktyg för att bedöma ett projekts framgång. De anser att det är viktigt att anpassa måtten 

som används för att avgöra ett projekts framgång efter respektive projekt. Enkäten utgår ifrån sex 

olika kategorier: kostnad, schema, prestationer, kvalitet på produkten, säkerhet och arbetsmiljö.  

Lim och Mohamed (1999) har delat in synen på ett projekts framgång i två nivåer, makro och mikro. 

För att uppnå ett framgångsrikt projekt på makronivå ska projektet ha uppfyllt två kriterier 

färdigställande och tillfredställelse. Detta innebär att det ursprungliga konceptet är uppfyllt och att 

slutanvändaren är nöjd med den färdiga produkten. Vid mikronivå ses projektets framgång på en mer 

detaljerad nivå där själva konstruktionsfasens färdigställande bedöms utifrån tid, kostnad, kvalitet, 

prestationer och säkerhet. Generellt är det ägare och slutanvändare som ser framgång i projekt från 

ett makroperspektiv medan utvecklare samt entreprenörer främst ser det ur ett mikroperspektiv. 

Utvecklare och entreprenörer är ofta mest intresserade av färdigställandet av konstruktionen samt 

att projektet har hållit tidsplan och budget. Även Haponava och Al-Jibouri (2010) menar att 

slutanvändare är mer fokuserade på resultaten av en process medan entreprenören är mer 

intresserad av processen i sig. För att inte missa olika perspektiv på framgång samt för att se till både 

en mer detaljerad nivå och projektets helhet förespråkar Lim och Mohamed (1999) att ett projekts 

framgång bör ses både på makro- och mikronivå. 

Att bedöma och avgöra om ett projekt är framgångsrikt eller inte är således en svår uppgift då många 

olika aspekter spelar in, vilket ovanstående resonemang visar. Det finns olika perspektiv gällande att 

se till framgång och kontexten har stor påverkan. Bedömningarna kan ske på olika sätt där vissa 

forskare menar att de vanligaste är att se till tid, kostnad och kvalitet. Forskningen föreslår därför att 
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bedömningen av framgång bör göras genom att se till olika perspektiv och med hänsyn till projektets 

kontext.    

3.3 Olika faser i ett projekt  
För att uppnå ett framgångsrikt projekt är det viktigt att projektledaren har god förståelse för 

projektets olika faser och dess inverkan på projektets resultat. Att skapa tydliga kopplingar mellan 

olika faser och dess påverkan, dels på varandra men också på slutresultatet, underlättar 

identifieringen av potentiella problem med att uppnå önskade slutmål. Bättre förståelse för 

respektive fas kan underlätta att hitta ursprunget till ett projekts misslyckande. Projektmål bör bestå 

av en kombination av mål relaterade till slutprodukten och mål relaterade till olika faser. Därför är 

det viktigt att inte bara fokusera på slutproduktens resultat utan även att mäta och kontrollera olika 

faser, då en fas output blir nästa fas input. Om inputen i en fas inte innehåller tillräckligt hög kvalitet 

är risken stor att fasens output blir bristfällig. Det finns därmed en naturlig koppling mellan 

prestationer i olika faser. Kopplingen mellan faserna betyder dock inte att olika faser inte kan göras 

parallellt (Haponava & Al-Jibouri, 2009, 2010). 

Haponava och Al-Jibouri (2010) delar upp ett projekt i fyra olika faser: förprojektfas, designfas, 

konstruktionsfas och en avslutande fas. Även Lim och Mohamed (1999) delar in ett projekt i olika 

faser: konceptuellt, planering, design, upphandling och presentation av förslag, konstruktion samt 

användning (se figur 6). I A Guide to the Projekt Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, 

2005), som utvecklar och presenterar internationella standarder för projektledning, delas ett projekt 

upp i fem processgrupper: initieringsprocesser, planeringsprocesser, utförandeprocesser, 

övervaknings- och styrningsprocesser samt avslutningsprocesser.  I följande avsnitt beskrivs de olika 

faserna som kan urskiljas i tidigare forskning.  

3.3.1 De initiala faserna i ett projekt, fram till genomförandet 

Enligt Lim och Mohamed (1999) ligger oftast fokus på genomförandefasen i projekt trots att det 

händer mycket innan denna fas som är av stor betydelse. Även Dvir och Lechler (2004) tar upp vikten 

av de inledande faserna och menar att de utmärker sig till skillnad från andra faser i projektet. Enligt 

dem har de inledande faserna störst påverkan på ett projekts framgång eftersom det under dessa 

faser fattas beslut om projektets mål och planer för genomförandet görs. Antvik och Sjöholm (2005) 

skriver att det som görs tidigt i ett projekt kan ha stor påverkan till en låg kostnad. Det har visat sig 

att fokus på de inledande faserna ökar sannolikheten att hålla tidsramen och hålla budget, det ökar 

även sannolikheten att slutkunden får mer fördelar av slutprodukten (Dvir & Lechler, 2004). Dvir, Raz 

och Shenhar (2003) tar upp två studier som visar på vikten av de inledande faserna av ett projekt, i 

studierna framkommer bland annat att mer än hälften av alla defekter som sker i ett projekt går att 

härleda till de inledande faserna (Dvir, Lipovetsky, Shenhar & Tishler, 1999; Posten, 1985 se Dvir, Raz 

& Shenhar, 2003). Inom anläggningsindustrin har de tidiga faserna av projekt inte alltid varit 

prioriterade vilket har medfört dåliga prestationer, höga kostnader och förseningar (Haponava & Al-

Jibouri, 2009).  

Konceptuell fas 

Haponava och Al-Jibouri (2009) beskriver och delar in den konceptuella fasen i tre delfaser. Den 

första delen benämns som den initierande fasen där olika alternativa lösningar tas fram baserat på 
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en analys av vad kunderna önskar sig. Den andra fasen benämns som genomförbarhetsfasen, där de 

olika alternativen analyseras för att slutligen välja det bästa alternativet som blir basen till det 

kommande projektet. Den tredje och sista fasen i den konceptuella fasen är projektdefinitionsfasen. 

Denna fas definierar projektet och innehåller beslut om att gå vidare och genomföra projektet. 

Projektdefinitionen ska enligt Eklund (2009) ge förståelse för och överblick över uppgiften samt 

fungera som ett första underlag för planering och över vilka resurser som behövs för att genomföra 

projektet. PMBOK Guide (2005) benämner denna inledande fas som initieringsprocesser, där 

projektet definieras och fastställs. Enligt standarden ska tydliga målbeskrivningar och grundläggande 

beskrivning av projektomfattningen ges. 

Planeringsfas 

PMBOK Guide (2005) beskriver planeringsprocesser som faser som definierar och avgränsar målen, 

planerar åtgärder för att nå målen samt beskriver omfattningen av projektet. Andersen (1996) 

beskriver två typer av projektplanering där den vanligaste är aktivitetsplanering där projektets 

framtida aktiviteter identifieras, planeras och sätts samman till en helhetsplan. Den andra typen av 

projektplanering, milstolpsplanering, är mer resultatinriktad. En milstolpe beskriver vad som ska 

uppnås, men inte hur det ska uppnås. Enligt Dvir och Lechler (2004) är det huvudsakliga syftet med 

projektplanering att minska den osäkerhet som råder kring att genomföra ett projekt. Dvir, Raz och 

Shenhar (2003) behandlar i sin artikel hur relationen mellan projektplanering och ett projekts 

framgång ser ut. De ifrågasätter sambandet mellan projektplanering och framgång, då för mycket 

kontroll och planering kan begränsa och hämma innovationen i projekt. Dock konstateras att en 

lägsta nivå av planering är nödvändig då det minskar osäkerheterna och ökar sannolikheten för ett 

projekts framgång. Ingen planering menar de garanterar ett projekts misslyckande. Väl genomförd 

planering minskar risken för framtida ändringar av mål och planer, ändringar som kan ha en negativ 

effekt på projektets resultat (Dvir, Raz & Shenhar, 2003; Dvir & Lechler, 2004). Dvir och Lechler 

(2004) betonar att planering inte är något som utförs en gång per projekt utan att det bör vara en 

kontinuerlig process under projektets gång. Detta eftersom ett projekt oftast inte är det andra likt 

vilket leder till att det är svårt att i förhand planera hur saker och ting ska göras samt hur lång tid det 

kan ta att genomföra projektet. Svårheten att planera gör att projektens mål kan behöva justeras och 

ändras med tiden för att uppnå ett framgångsrikt projekt. Dessa förändringar anser författarna vara 

nödvändiga men menar att de även kan leda till negativa effekter som bland annat ökade 

projektkostnader. Kontextuella variationer är en vanlig orsak till att projekt ändras under dess 

livscykel, bland annat menar författarna att teknisk osäkerhet är en faktor som leder till att mål och 

planer ändras.  

Designfas 

Designfasen är enligt Haponava och Al-Jibouri (2010) huvudprocessen i alla byggprojekt. Fasen 

definierar och specificerar produkten som ska byggas. Det första projektkonceptet översätts till 

funktionella och tekniska krav vilka ska tillfredsställa kundernas krav. Designfasen har stor påverkan 

på projektet då dålig design har negativ inverkan på effektiviteten i efterföljande faser samt på 

projektets slutprodukt. Författarna menar att denna fas är osäker samt i många fall ostrukturerad 

och svårkontrollerad. Designfasen kan enligt Haponava och Al-Jibouri (2010) delas in i tre olika 

delfaser. Den första fasen benämns som preliminärt konceptuell fas där bland annat preliminära 
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kostnader beräknas och en designstrategi utvecklas. Den andra fasen kallas för den fullt konceptuella 

fasen, där identifieras exempelvis de huvudsakliga designelementen och den fullständiga designen 

utvecklas. Dessutom färdigställs en kostnads- och tidplan. Den tredje och sista fasen är en detaljerad 

fas, där en definitiv design, detaljerad kostnadsberäkning och en kontrollplan för projektet fastställs. 

Designfasen går därmed från löst formulerade planer till en färdig konkret design av projektet.  

3.3.2 Projektets genomförande och avslut 

Vid projektets genomförande, eller konstruktionsfasen i enlighet med Lim & Mohamed (1999), sätts 

projektets mål och planer på prov. Konstruktionsfasen visar huruvida den planering som genomförts 

går att tillämpa, det är först här som det verkliga behovet av tid, kostnad och kvalitet syns. PMBOK 

Guide (2005) beskriver fasen som utförandeprocesser som innehåller integrering av resurser för att 

utföra projektet, ledning av projektgenomförandet, kvalitetssäkring, begära offerter och välja 

leverantörer. Parallellt med ett projekts konstruktionsfas sker även övervaknings- och 

styrningsprocesser. Under dessa processer övervakas projektets framsteg för att identifiera 

avvikelser så att korrigering kan göras vid behov. Kontinuerlig övervakning ger insikt i projektets läge 

och visar viktiga områden som behöver uppmärksammas (PMBOK Guide, 2005). När projektets 

konstruktionsfas är avslutad övergår projektet till en fas för användning och avslutning. Det är i 

denna fas som projektets framgång bedöms, projektets resultat ställs mot den konceptuella idé som 

utarbetats i projektets inledande fas (Lim & Mohamed, 1999). Avslutningsprocesser ska testa samt 

formalisera ett godkännande av produkten och därmed leda projektet till ett avslut (PMBOK, 2005).  

3.4 Kritiska faktorer   
En framgångsfaktor kan definieras som en kunskap, färdighet, egenskap, motiv, attityd eller värde 

som krävs för att kunna genomföra ett visst arbete och som skiljer normala prestationer från 

utmärkta prestationer (Human Resource Management, Buffalo State College, 

http://buffalostate.edu/offices/hr/PEPDS/sf, 2001-2012). Mer konkret för projekt definierar Boynton 

och Zmud (1984) kritiska framgångsfaktorer som förhållanden som måste uppfyllas för att säkerställa 

ett projekts framgång och som därmed kräver extra uppmärksamhet. Cooke-Davies (2002) menar att 

framgångsfaktorer är de inputs som direkt eller indirekt leder till framgång.  

Vid behandling av ämnet framgångsfaktorer menar många forskare att det är viktigt att skilja på 

kriterier och faktorer. Kriterier utgör en uppsättning av principer och standarder som projektets 

resultat bedöms utifrån, det vill säga om projektet är framgångsrikt eller inte. Faktorer är de 

omständigheter, fakta och händelser som bidrar till det slutgiltiga resultatet. Faktorer kan antingen 

hämma eller öka möjligheten för att ett projekt ska bli framgångsrikt (Lim & Mohamed, 1999). Toor 

och Ogunlana (2009) betonar vikten av att fokusera på både kriterier som exempelvis tid och budget 

samt de faktorer som ska leda till tillfredsställande resultat. Lim och Mohammed (1999) presenterar 

en modell som delvis visar den makro och mikrosyn som presenterats i avsnitt 3.2 samt hur faktorer 

påverkar olika faser i ett projekt. Se figur 6.  
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Clarke (1999) menar att det är en komplex uppgift att driva stora projekt och att hantera viktiga 

faktorer inom projektet. Genom att sortera ut och fokusera på de viktigaste faktorerna kan 

projektledningen effektiviseras och sannolikheten för ett framgångsrikt projekt öka (Clarke, 1999). 

Många forskare är överens om att framgångsfaktorer är lämpliga verktyg för resultatstyrning i 

projekt. Toor och Ogunlana (2009) menar dock att det inte finns något gemensamt ramverk för 

styrning av projekt. Det finns enligt Clarke (1999) idag en relativt tydlig bild av vad man vill uppnå i 

ett projekt men lite forskning har gjorts på hur målet faktiskt ska uppnås. Forskare påpekar därför att 

det finns ett behov av att identifiera vanliga och viktiga faktorer som kan användas vid styrning av 

projekt inom anläggningsbranschen. Belassi och Tukel (1996) menar att avsaknaden av en 

omfattande lista med kritiska faktorer i projekt gör det svårt för projektledare att arbeta med 

faktorer i projekt. Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) menar att dagens faktorer är för generella eller 

för specifika vilket medför svårigheter att använda dem i praktiken.  

3.4.1 Orsak – verkan samband 

Om en framgångsfaktor i enlighet med Cooke-Davies (2002) ska ha direkt eller indirekt påverkan på 

resultat borde ett orsak–verkan samband råda mellan faktorer och resultat. Ett orsak–verkan 

samband, eller kausalsamband som det också benämns, finns då ett visst värde på en variabel 

medför ett visst värde på en annan variabel och en förändring i den ena variabeln medför en 

förändring i den andra variabeln (Rosengren & Arvidson, 2002). Vad som verkligen är orsaken till en 

variabel kan dock vara svårt att identifiera. Det krävs ofta observationer under lång tid för att få en 

korrekt bild av sambanden, detta beror bland annat på att det många gånger är flera faktorer som 

påverkar resultatet (Olve, Roy & Wetter, 1999). Flera författare poängterar vikten av att skilja på 

logiska (även statistiska) samband och kausalitet. Logiska samband visar bara att variablerna följer ett 

visst mönster men inte att variablerna verkligen påverkar varandra. Ett logiskt samband kan ge en 

bild av att det finns ett samband mellan variablerna men i själva verket är det ett skensamband, med 

andra ord icke verkligt samband (Rosengren & Arvidson, 2002; Denk, 2002). För att säkerställa ett 

kausalt samband måste först ett logiskt samband hittas. Ordningsföljden för variablerna måste 

fastställas, det vill säga vilken variabel som påverkar och vilken som blir påverkad. Slutligen måste 

även hänsyn tas till att andra variabler som inte ingår i analysen kan påverka resultatet så att 

skensamband kan uteslutas (Rosengren & Arvidson, 2002). Att avgöra vilka faktorer som i enlighet 

med bland annat Boynton och Zmud (1984) och Cooke-Davies (2002) verkligen leder till ett 

framgångsrikt projekt är därmed mycket svårt. Med anledning av ovanstående resonemang används i 

denna studie, i likhet med Lim och Mohamed (1999), begreppet kritisk faktor istället för 

framgångsfaktor. En kritisk faktor är en företeelse som kan ha betydelse för projektets framgång, 

antingen positiv eller negativ betydelse. En kritisk faktor behöver inte ha direkt påverkan på 

Figur 6 Projektlivscykel (Lim & Mohamed, 1999, s. 245). 
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projektets framgång utan kan ha betydelse för en annan kritisk faktor som direkt påverkar projektets 

framgång. 

3.4.2 Kartläggning av kritiska faktorer 

Tidigare forskning har kommit fram till ett antal viktiga faktorer i projekt. Vissa är anpassade till just 

anläggningsbranschen, nämligen Bentley och Rafferty (1992), Haponava och Al-Jibouri (2009, 2010) 

samt Nguyen, Ogunlana och Lans (2009) faktorer, medan Belassi och Tukel (1996), Clarke (1999) och 

Cooke-Davies (2002) faktorer gäller projekt i allmänhet. I tabell 1 nedan presenteras en kartläggning 

av de kritiska faktorer som en litteraturgenomgång har identifierat. Ur nedanstående faktorer går det 

att urskilja centrala områden som faktorerna berör. De olika faktorerna kan delas in efter områdena: 

omvärld, organisation, projektets egenskaper, projektgruppens egenskaper, projektledarens 

egenskaper, mål- och problemdefinition, kommunikation, kontroll och styrning, avslutning av projekt, 

hantering av förändringar, hantering av risker, engagemang samt resurser och finansiering. Olika 

forskare har alltså identifierat ett antal faktorer med gemensamma nämnare med andra forskares 

identifierade faktorer.  
Tabell 1 Kartläggning av kritiska faktorer 

Författare Kritisk faktor  Förklaring Område 

Belassi & Tukel, 1996 Politisk, ekonomisk, social och 

teknisk miljö 

 Omvärld 

  Naturförhållanden  Omvärld 

  Kunder  Omvärld 

  Konkurrens  Omvärld 

  Högsta ledningens stöd  Organisation 

   Organisationskultur  Organisation 

  Avdelningschefernas stöd  Organisation 

  Projektets livscykel  Projektets egenskaper 

  Projektets densitet Hur aktiviteter och resurser 
fördelas över tid, många 
aktiviteter som genomförs 
samtidigt leder till ökade 
kostnader. 

Projektets egenskaper 

  Hur brådskande resultatet är Stress ökar risken för misstag 
och sämre kvalitet. 

Projektets egenskaper 

  Unikheten i projektets aktiviteter Ju mer standardiserade 
aktiviteter desto lättare att 
planera och schemalägga. 

Projektets egenskaper 

  Storlek och värde Projekttiden påverkar hur 
mycket en tidsförändring 
påverkar bedömningen av 
projektets resultat.  

Projektets egenskaper 

  Teknisk bakgrund Faktor kopplad till 
projektgruppens egenskaper 

Projektgruppens 
egenskaper 

  Kommunikationsförmåga Faktor kopplad till 
projektgruppens egenskaper 

Projektgruppens 
egenskaper & 
Kommunikation 
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  Felsökningsförmåga Faktor kopplad till 
projektgruppens egenskaper 

Projektgruppens 
egenskaper 

  Engagemang Faktor kopplad till 
projektgruppens egenskaper 

Projektgruppens 
egenskaper & 
Engagemang 

  Förmåga att delegera ansvar Faktor kopplad till 
projektledarens egenskaper 

Projektledarens 
egenskaper 

  Förmåga att göra avvägningar Faktor kopplad till 
projektledarens egenskaper 

Projektledarens 
egenskaper 

  Förmåga att koordinera Faktor kopplad till 
projektledarens egenskaper 

Projektledarens 
egenskaper 

  Uppfattning om sin roll och sitt 
ansvar 

Faktor kopplad till 
projektledarens egenskaper 

Projektledarens 
egenskaper 

  Kompetens Faktor kopplad till 
projektledarens egenskaper 

Projektledarens 
egenskaper 

  Engagemang Faktor kopplad till 
projektledarens egenskaper 

Projektledarens 
egenskaper 

Bentley & Rafferty, 1992 Mål och engagemang Alla inblandade kan ha olika 
mål med projektet och det är 
därför viktigt att specificera 
gemensamma mål. 

Mål- och 
problemdefinition 

  Projektgruppens egenskaper Viktigt med erfarenhet, 
motivation och relationer. 

Projektgruppens 
egenskaper 

  Kommunikation  Kommunikation är grundkärnan 
för effektiv styrning. Genom 
god kommunikation kan 
problem lösas i god tid. 

Kommunikation 

  Kostnadskontroll Kontroll på aktuella kostnader 
och på hur framtida kostnader 
ska fördelas 

Kontroll och styrning 

  Tidskontroll Ska utgå från projektets mål 
och kontraktets villkor 

Kontroll och styrning 

  Möten Viktigt att mötas personligen 
för att följa upp projekt 

Kontroll och styrning 
& Kommunikation 

 Månatliga rapporter Viktigt med kontinuerliga 
rapporter om hur projektet går. 

Kontroll och styrning 

  Kontrakt Välskrivna kontrakt har stor 
fördel för resultatet då de 
förtydligar entreprenörens 
åtagande 

Mål- och 
problemdefinition 

  Kvalitetskontroll   Kontroll och styrning 

 Procedur för avslut Bör finnas med i planeringen Avslutning av projekt 

Clarke, 1999 Användning av projektplaner som 
dynamiska arbetsdokument 

Om projektplaner enkelt kan 
uppdateras underlättas 
hantering av förändringar.  

Hantering av 
förändringar 

  Uppdelning av projektet i delar Möjliggör uppföljning gentemot 
målen och identifiering av 
problem tidigare. 

Kontroll och styrning 

  Kommunikation genomgående i 
projektet 

Bristande kommunikation är en 
av de främsta orsakerna till ett 
projekts misslyckande. 

Kommunikation 

  Tydlig omfattning och tydliga mål   Mål- och 
problemdefinition 
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Cooke-Davies, 2002 Adekvat utbildning gällande 
riskhantering 

Påverkar framgång gällande tid Hantering av risker 

  Hantering av organisationens 
processer för att fördela ägandet 
av risker 

Påverkar framgång gällande tid Hantering av risker 

  Hantering av synliga risker och 
registrering av dessa 

Påverkar framgång gällande tid Hantering av risker 

  Uppdaterad riskhanteringsplan Påverkar framgång gällande tid Hantering av risker 

  Hålla projektet så långt under tre 
år som möjligt 

Påverkar framgång gällande tid Projektets egenskaper 

Haponava & Al-Jibouri, 
2009 

Intressenters involvering Involvera och kommunicera 
med intressenter genom hela 
projektet 

Kommunikation 

  Anpassning av intressenters 
önskemål 

Kontroll på olika intressenters 
krav.  

Mål- och 
problemdefinition 

  Hantering av klientens önskemål Definition av kunden och dess 
behov 

Mål- och 
problemdefinition 

  Initial problemdefinition Vikten av tydligt definierat 
problem i dokument 

Mål- och 
problemdefinition 

  Designlösningen   Projektets egenskaper 

Haponava & Al-Jibouri, 
2010 

Engagemang till projektets krav   Engagemang 

  Hantering av potentiella risker   Hantering av risker 

  Identifiering av kravförändring   Hantering av 
förändringar 

  Kontrollstyrningsprogram Tidsmilstolpar Kontroll och styrning 

  Tydlig beskrivning av funktionella 
krav 

  Mål- och 
problemdefinition 

  Förståelse för kraven på projektet   Mål- och 
problemdefinition 

  Identifiering av inkonsekvenser 
mellan projektkrav och 
projektplanering 

  Mål- och 
problemdefinition 

  Styrning av projektkrav Ett strukturerat sätt att hantera 
krav som finns på projektets 
produkt och 
produktkomponenter. 
Identifiering av skillnader 
mellan projektets krav och 
tillstånd. 

Styrning och kontroll 

Nguyen, Ogunlana & 
Lan, 2004 

Engagemang till projektet   Engagemang 

 Mångsidig och kompetent 
projektgrupp 

 Projektgruppens 
egenskaper 

  Kompetent projektledare   Projektledarens 
egenskaper 

  Lämplig finansiering    Resurser och 
finansiering 

 Tillgänglighet till resurser  Resurser och 
finansiering 
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3.4.3 Faktorområden  

Utifrån de områden som återfinns i tabellen ovan presenteras nedan en sammanfattning för 

respektive område. Faktorerna som återfinns i de nedanstående faktorområdena är inte ömsesidigt 

uteslutande vilket innebär att vissa faktorer kan kopplas till flera faktorområden. Dessutom är inte 

faktorerna och områdena placerade i konkreta projektfaser vilka både Empiri 1 och teoriavsnittet 

påpekar existerar i ett projekt.    

Omvärld 

Belassi och Tukel (1996) tar upp ett antal olika faktorer som går att koppla till ett projekts omvärld 

och som har betydelse för det enskilda projektets framgång. Författarna tar bland annat upp faktorer 

som politik, ekonomi samt social och teknisk miljö. Dessutom kan naturförhållanden, vilka inte går att 

påverka, ha en stor inverkan på ett projekts framgång. Även kunder och konkurrens är två faktorer 

som nämns. 

Organisation 

Organisationen som ett projekt utförs inom påverkar projektet och dess utförande. Belassi och Tukel 

(1996) menar att den högsta ledningens stöd är en av de mest kritiska faktorerna kopplade till 

organisationen. Även avdelningschefernas stöd är av stor betydelse, dessa ska hjälpa och stötta 

projektledaren att nå målen med projekten. Dessutom är organisationskulturen en viktig faktor för 

ett projekts framgång. 

Projektets egenskaper  

Flera forskare påpekar att ett projekts specifika egenskaper utgör kritiska faktorer i ett projekt. 

Belassi & Tukel (1996) menar exempelvis att projektets livscykel är en viktig faktor. Cooke-Davies 

(2002) talar också om ett projekts varighet och menar att ett projekt bör hållas så långt under tre år 

som möjligt, då det påverkar framgången i ett projekt gällande tid. Belassi och Tukel (1996) tar även 

upp andra projektegenskaper och nämner projektdensitet, vilket innebär hur aktiviteter och resurser 

fördelas över tid. Många aktiviteter som genomförs samtidigt kan leda till ökade kostnader. Även hur 

bråttom projektets utförande och resultat är ses som en viktig faktor då ett brådskande resultat kan 

leda till att projektet blir misslyckat genom att det exempelvis överstiger budget.   

Projektgruppens egenskaper 

Enligt Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) bör en projektgrupp vara mångsidig och kompetent då det 

är viktigt med olika kompetenser, som exempelvis uppdaterad teknisk kunskap och förståelse för 

tidigare erfarenheter. De menar att det är viktigt att personer som innehar rätt kunskap väljs ut till 

projektet så att var och en klarar av den uppgift som de blir tilldelade. De påpekar även vikten av 

engagemang till projektet. Även Bentley och Rafferty (1992) tar upp projektgruppens egenskaper 

som en viktig faktor där erfarenhet, motivation och relationer är av stor betydelse. Det bör finnas en 

tydlig rollfördelning angående vem som ansvarar för vad och alla bör hållas ansvariga för sitt 

handlande. 

Projektledarens egenskaper 

Projektledaren har en betydande roll för planering och genomförande av ett projekt (Dvir, Raz & 

Shenhar, 2003). Enligt Antvik och Sjöholm (2005) handlar projektledning om att planera, organisera, 

styra, följa upp och rapportera kring de olika delarna i projektet samt att motivera alla inblandade i 
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projektet för att lyckas uppnå de uppsatta projektmålen. PMBOK Guide (2005) definierar 

projektledning som:  

”Projektledning innebär att kunskap, färdigheter, verktyg och metoder tillämpas på 

projektaktiviteter i syfte att uppfylla projektkrav. Projektledning fullgörs genom att 

utföra processer där dessa kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder används för att 

ta emot indata och generera utdata.” (PMBOK Guide, 2005, sid 35)  

Projektledaren ska enligt Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) vara kompetent nog för att kunna 

hantera förändringar. Vidare menar de att projektledaren ska ha tekniskt kunskap, hög motivation, 

kunskap om hur man styr andra medarbetare samt engagemang och intresse för projektet. 

Mål- och problemdefinition 

Haponava och Al-Jibouri (2009) anser att det är viktigt att tidigt definiera kunden och dess behov 

samt att involvera och kommunicera med kunden. Det är även av vikt att identifiera vilka 

intressenter som är inblandade i projektet, vilka önskemål de har och hur de kan påverka projektet. 

Författarna anser att det är viktigt att göra en initial problemdefinition som tydligt definierar 

problemet då detta utgör grunden i ett projekts inledande faser. Clarke (1999) menar att det är 

viktigt att ha en tydlig omfattning för projektet och att denna bör definieras tidigt eftersom det 

minskar risken för att viktiga delar missas under projektets gång. Utan tydlig omfattning kan målen 

bli otydliga vilket kan göra det svårt för medarbetare att förstå vad de arbetar mot. Definition och 

överenskommelse om mål måste inkludera en gemensam förståelse bland alla inblandade i 

projektet. Ett fåtal nyckelmål kan skapa engagemang och överenskommelse om projektets mål med 

resultatet att projektet är lättare att styra. Bentley & Rafferty (1992) menar också att det är viktigt 

att specificera gemensamma mål då det kan uppstå konflikter om inblandade parter arbetar mot 

olika mål. Detta pekar även Haponava och Al-Jibouri (2010) på som anser att det är viktigt att ha en 

förståelse för kraven på projektet. Bentley och Rafferty (1992) anser att välskrivna kontrakt har en 

stor fördel för resultatet eftersom det förtydligar entreprenörens och beställarens åtagande. Även 

Haponava och Al-Jibouri (2010) tar upp vikten av detta och menar att det bör finnas en tydlig 

beskrivning av funktionella krav eftersom det har stor påverkan på projektets resultat. 

Kommunikation 

Kommunikation utgör enligt Bentley & Rafferty (1992) grundkärnan för effektiv styrning då brister i 

kommunikation kan leda till kontrakts-, kostnads- eller tidsproblem. Genom god kommunikation kan 

problem lösas i god tid. Oavsett hur bra kontrollen över projektet är menar de att det är viktigt att 

hålla möten och att mötas personligen för att följa upp projektet. Detta anses underlätta 

identifiering av eventuella problem och hur dessa ska hanteras. Haponava och Al-Jibouri (2009) 

menar att det är viktigt att tidligt involvera de intressenter som har inverkan på projektet och 

kommunicera med dessa. De intressenter som har direkt påverkan på projektet bör bli informerad 

kontinuerligt om vilka beslut som ska tas under projektets gång. 

Kontroll och styrning 

Haponava och Al-Jibouri (2010) nämner kontrollstyrningsprogram som en viktig faktor och tar upp 

möjligheten att använda tidsmilstolpar för att kontrollera projekt samt för att underlätta hanteringen 
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av den kaotiska miljö som projekt kan befinna sig i. Bentley och Rafferty (1992) presenterar 

ytterligare faktorer som anses viktiga för kontroll och tar upp vikten av att ha kontroll på aktuella och 

framtida kostnader för att kunna fördela dem på ett bra sätt. De tar dessutom upp tidkontroll, där 

utgångspunkten är projektets mål och kontraktets villkor. De föreslår att alla inblandade i projektet 

ska komma överens om viktiga milstolpar som ska vara uppnådda vid specifika tidpunkter. Även 

möten anses viktigt då det underlättar identifiering av eventuella problem och hur dessa ska 

hanteras. Månatliga rapporter angående om hur projektet går är nödvändigt och bör ses som en 

möjlighet för projektmedarbetare att få stöd och hjälp från projektledningen. En annan viktig faktor 

angående kontroll och styrning enligt författarna är kvalitetskontroll vilken de menar är nödvändig 

för alla framgångsrika projekt. Projektet måste designas och byggas på ett sådant sätt att det uppnår 

de kvalitetskrav som finns. 

Avslutning av projekt 

Kvalitetskontroll är en viktig faktor som går att relatera till projektets avslut. Bentley och Rafferty 

(1992) menar att ett projekt ska designas och byggas på ett sådant sätt att det uppnår de 

kvalitetskrav som finns. Detta bedöms vid projektets avslut och ses som en nödvändig faktor för alla 

framgångsrika projekt.  

Hantering av förändringar 

Enligt Clarke (1999) sker det i alla projekt förändringar som medför att arbetet måste ske på nya sätt. 

För att underlätta hanteringen av förändringar föreslår författaren att relativt enkla projektplaner ska 

utformas vilka är lätta att ändra under projektets gång. Författaren anser att för detaljerade planer är 

svåra att förändra, vilket lätt leder till att planeringen överges. 

Hantering av risker  

Risker förekommer alltid i ett projekt och för att hantera dessa menar Cooke-Davies (2002) att det är 

viktigt med utbildning gällande risker och att fördela ägandet av risker. Dessutom menar författaren 

att en viktig faktor är att ha en uppdaterad riskhanteringsplan samt att kända risker ska registreras. 

Även Haponava & Al-Jibouri (2010) påpekar vikten av att hantera potentiella risker i ett projekt. 

Engagemang 

Belassi & Tukel (1996) anser att det är av stor betydelse att vara engagerade i projektet, vilket kan 

kopplas både till projektgruppens egenskaper och till projektledarens egenskaper. Även Nguyen, 

Ogunlana & Lan (2004) menar att det är viktigt att ha ett engagemang till projektet. 

Resurser och finansiering 

Enligt Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) är framgångsrika projekt sådana som genomförts på ett 

behändigt sätt. För att uppnå detta menar författarna att det under projektets gång är viktigt att det 

finns tillgänglighet till resurser.  

3.5 Vår analysmodell  
Nedan i figur 7 presenteras den analysmodell som utgör grunden för datainsamling och analys. Det är 

den data som presenteras i kapitel 2, som tillsammans med den presenterade teorin utgör grunden 

för analysmodellen. Modellen är komponerad med inspiration av Lim och Mohammeds (1999) 

modell som presenteras i figur 6 och är anpassad för den projektprocess som enligt Empiri 1 finns 
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inom Nationella Projekt. I modellen visas dels projektet i sin helhet men även de olika projektfaserna 

som ska leda fram till ett resultat. I likhet med Lim och Mohammeds (1999) modell antas det finnas 

kritiska faktorer som påverkar de olika projektfaserna och vilket resultat de leder fram till. Det 

resultat som projektet leder till bedöms efter ett antal kriterier, vilket kan kopplas till begreppet 

framgångsrikt projekt. Det finns även kritiska faktorer som är viktiga för hela projektet och som inte 

går att koppla till någon enskild projektfas. Liksom teorin påpekar kommer denna studie att skilja 

mellan kritiska faktorer, som ökar eller minskar möjligheten till framgång, och kriterier, som 

bedömningen av framgången sker efter. Analysmodellen är alltså baserad på Empiri 1 genom att 

antagna projektfaser har identifierats samt på teorin som även den tar upp det faktum att det 

förekommer faser i ett projekt och att de olika faserna ska leda fram till ett visst resultat.    

 

Figur 7 Analysmodell. 

Den teori som presenterats fungerar som ”glasögon” vid datainsamlingen. Data har bland annat 

samlats in genom intervjuer (se avsnitt 4.7). Intervjuguiden är baserad på teorin genom att frågor har 

ställts på ett sätt så att olika projektfaser, kritiska faktorer och kriterier har kunnat urskiljas från den 

insamlade empirin. Intervjuguiden består därmed inte av konkreta teoretiska begrepp utan teorin 

har bildat viktiga områden som ingår i intervjuguiden som exempelvis arbetsprocessen i projektet, 

framgångsrikt projekt och kritiska faktorer.  Utgångspunkten vid datainsamlingen var inte att fråga 

om de teoretiskt identifierade kritiska faktorerna utan var att finna nya faktorer för att sedan 

analysera dessa med hjälp av de teoretiska faktorerna. Empirin som samlats in har sedan sorterats 

efter samma områden som använts i intervjuguiden.  

Genom analys av de olika områdena framgångsrikt projekt, faser i ett projekt samt kritiska faktorer är 

målet att, som analysmodellen visar, placera in kritiska faktorer i ett projekts olika faser.  

Analysmodellen möjliggör att olika kritiska faktorer kan kopplas till olika faser, vilket idag saknas i 

teorin. Genom att göra denna sammankoppling underlättas fokus på och kontroll av olika faser, då 

det tydliggör vilka faktorer som är viktiga inom respektive fas. Att intervjuerna inte utgår från de 

teoretiska faktorerna utan istället ställer öppna frågor om kritiska faktorer möjliggör att nya faktorer 

kan identifieras vilka inte förekommer i den kartläggning av faktorer som återfinns under avsnitt 

3.4.2.  

 

Kritiska faktorer som påverkar hela projektet 
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Resultat  

Positivt/Negativt 

Kritiska 
faktorer 

 

Kritiska 
faktorer 

 

Bedöms efter 

kriterier 

Planera 

projektet  

Kritiska 
faktorer 

 

Projekt  

Analysera 

projektet  

Kritiska 
faktorer 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras de valda metoderna för genomförandet av denna studie. Läsaren får ta del 

av olika överväganden som gjorts och konsekvenserna för dessa.  

4.1 Val av ämne  
Utgångspunkten för studiens ämnesval var att vi ville skriva vår uppsats utifrån en organisations 

konkreta problem, detta för att få en direkt koppling till arbetslivet. Då vi har intresse för området 

ekonomistyrning var Trafikverkets uppdrag Nyckeltal som utvärderar den interna verksamheten och 

leverantörer intressant för oss. Efter ett möte med den ansvarige för uppdraget på Trafikverket 

beslutades att vi skulle ta oss an uppdraget. Då denna uppsats är skriven mot en komplex 

organisation har vägen mot att finna ett relevant och konkret problem varit turbulent, det har varit 

svårt att förstå hur Trafikverket arbetar och vilka problem som finns. För att få en bättre förståelse 

genomfördes Empiri 1 genom möten och intervjuer med personer inom Nationella Projekt, efter 

detta klarnade problematiken och en konkret problemformulering skapades. Problemformuleringen 

skiljer sig dock i stor grad från det uppdrag som vi från början skulle ta oss an. Anledningen till detta 

är att Empiri 1 visade att det ursprungliga uppdraget var för komplicerat att ta sig an, dels med 

hänsyn till interna brister inom Trafikverket samt att den kunskap vi som forskare har inte räckte till 

för att hantera problemet på ett framgångsrikt sätt. Studiens slutliga problemformulering är också av 

stor betydelse för Nationella Projekt då den grundar sig i ett problem inom avdelningen.  

4.2 Val av ansats 
Val av forskningsansats är ett viktigt beslut i studien, enligt Bryman och Bell (2005) finns det flera 

olika ansatser att utgå ifrån. För att generera meningsfull kunskap och för att uppfylla studiens syfte 

har olika ansatser kombinerats. Enligt Bryman och Bell (2005) är det vanligt att olika ansatser kan 

överlappa varandra. Vi har utgått från ett uppmärksammat empiriskt problem hos Trafikverket och 

därefter har en litteraturstudie genomförts för att hitta stöd till det aktuella problemet. Efter detta 

gjordes en förstudie (Empiri 1) för att förstå problemet på en djupare nivå. Det identifierade 

empiriska problemet utgjorde ett underlag för att hitta de teorier som var mest relevanta för vår 

studie att använda sig av då vi genomförde den andra datainsamlingen, Empiri 2. Datainsamlingen i 

Empiri 2 har därmed utgått från både redan insamlad empiri och befintliga teorier. Den befintliga 

teorin bildade en ram med viktiga ämnen från teorierna som sedan användes som en guide för att 

samla in data som behövdes för att uppnå studiens syfte. I figur 3 som visas under avsnitt 1.4 går det 

att se hur forskningsprocessen och metoden sett ut i denna studie samt hur olika utgångspunkter har 

överlappat varandra under arbetets gång.  

4.3 Kvalitativ metod  
Denna studie är av kvalitativ metod vilket enligt Jacobsen (2002) gör det möjligt att skapa en närhet 

till det som studeras, vilket är ett viktigt element för att förstå andra människors uppfattning om 

verkligheten. Närhet till studieobjektet ansågs viktig för denna studie eftersom den medförde en 

ingående kunskap om den sociala kontexten som Trafikverket och Nationella Projekt verkar i.  
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Öppenhet anses enligt Jacobsen (2002) vara ett nyckelord vid kvalitativa undersökningar. Detta har 

även varit fallet i denna studie då inställningen till det som studerats har hållits öppen och 

respondenterna som intervjuats vid Empiri 1 har låtits styra studien i en viss riktning. 

Respondenterna har med deras kunskap guidat och hjälpt oss att utveckla den ursprungliga 

uppgiften och därmed finna en relevant samt konkret frågeställning. Ett flexibelt förhållningssätt har 

använts under studiens gång i det avseendet att vi har varit lyhörda och öppna för att ytterligare 

information har behövts. Bland annat har ytterligare data samlats in i form av intervjuer med 

personal på Nationella Projekt då behov har uppmärksammats. Eftersom studien har varit flexibel 

och öppen till respondenternas tankar har möjligheten att se respondenternas verkliga syn ökat och 

därmed har ett djup skaptas i de aktuella frågeställningarna (Bryman & Bell, 2005). Det är dock viktigt 

att ha en viss distans till respondenternas inställning och sätta respondentens uppfattning och tankar 

i ett bredare perspektiv, detta för att inte låta en enskild respondents tankar styra studien. 

(Jacobsen, 2002). För att säkerställa att inte en enskild individs syn i för stor grad påverkat studiens 

riktning har flera respondenter deltagit vid insamlandet av Empiri 1. 

4.4 Undersökningsdesign och datainsamlingsmetod  
Undersökningsdesignen i studien är en fallstudie då vi undersökt ett specifikt fall, Trafikverkets 

avdelning Nationella Projekt och dess arbete med projekt. Nationella Projekt har studerats på en 

detaljerad nivå, vilket har lett till att vi kunnat se den komplexitet som råder inom avdelningen. I 

denna studie var det viktigt att nå ett djup för att kunna förstå den aktuella situationen för att hitta 

de faktorer som är viktiga för just Nationella Projekt och därför valdes fallstudie som design. 

Fallstudier är enligt Jacobsen (2002) lämpliga då syftet är att förstå ett enskilt fall eller vid utveckling 

av teorier, detta stämmer överens med denna studie. 

För att undersöka det valda fallet har olika datainsamlingsmetoder kombinerats. Valet av 

insamlingsmetod påverkas i stor grad av den undersökningsdesign som används (Bryman & Bell, 

2005). Metoderna som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer och dokumentstudier av 

projektdokument, information från Trafikverkets hemsida och information från Trafikverkets interna 

webbplats. Kvalitativa intervjuer har valts för att de är flexibla och fokuserar på respondenternas 

uppfattningar och synsätt. Den kvalitativa intervjun kan röra sig i olika riktningar beroende på vad 

respondenten anser vara relevant och viktigt. För att få en djup och detaljerad kunskap om 

situationen inom Nationella Projekt valdes kvalitativa intervjuer som metod. Dokumentstudierna har 

fungerat som ett komplement till de genomförda intervjuerna. I avsnitt 4.7 och 4.8 presenteras mer 

ingående de olika metoderna som har använts för insamling av Empiri 1 och Empiri 2.  

4.5 Kunskapsbidrag 
Den kunskap som genereras från denna studie är specifik för Nationella Projekt och Trafikverket. 

Målet har varit att få en så djup och fyllig kunskap om Trafikverket och Nationella Projekts arbete 

gällande projekt som möjligt. Studiens syfte, problemformulering och metodval är av den karaktären 

att resultatet gäller specifikt för projekt inom Nationella Projekt. Detta är i likhet med Bryman och 

Bell (2005) som menar att fallstudier inte syftar till att hitta kunskap som kan representera en hel 

population. Vidare menar Bryman och Bell (2005) att resultat från kvalitativa studier är svåra att  

generalisera till andra situationer än just den undersökta. Studiens resultat borde ändå vara 
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användbart för andra aktörer som arbetar med projekt på ett liknande sätt som Nationella Projekt. 

Om andra organisationer har liknande arbetssätt och liknande beställarroll borde de faktorer som 

identifierats för Nationella Projekt även vara viktiga för dessa. Denna studie ger därmed ett praktiskt 

bidrag till Nationella Projekt och andra aktörer med liknande arbetsuppgifter. Det teoretiska bidraget 

består dels av att visa på hur den befintliga teorin om projekt kan användas för att förstå ett specifikt 

fall. Studiens resultat kommer även att komplettera och utveckla befintliga teorier om projekt genom 

att koppla specifika faktorer till specifika faser. Resultatet från denna studie bidrar därmed med en 

djup kunskap om det studerade fallet och även med slutsatser som kan komplettera befintliga 

teorier.  

4.6 Urval: Val av projekt  
För att svara på studiens syfte har olika projekt inom avdelningen Nationella Projekt studerats 

ingående. Ett första steg vid insamling av data för Empiri 2 var att välja ut ett antal projekt inom 

Nationella Projekt att analysera. Eftersom ett mål med den nya beställarollen är att genomföra fler 

totalentreprenader var valet av projektform relativt enkelt. Studiens syfte är kopplat till 

totalentreprenader och därmed ansågs det viktigt att urvalet bestod av projekt som genomförts som 

totalentreprenader. Jacobsen (2002) beskriver att ett urval kan ske efter specifika kriterier som är 

anpassade till studiens syfte. Det viktigaste kriteriet för urvalet i denna studie var att projekten skulle 

vara totalentreprenader. Ett annat viktigt kriterium var att projekten skulle vara avslutade eller i de 

avslutande faserna, detta för att kunna analysera projektens helhet från start till avslut. Då Nationella 

Projekt är en relativt ny avdelning fanns det dock inte så många projekt att välja på. Utefter 

ovanstående kriterier valdes sex stycken projekt ut där tre av dessa är utförda av enheten Projekt 

och Utveckling medan de andra tre projekten har utförts av enheten Kraft, eller motsvarande 

avdelningar som fanns innan Nationella Projekts bildande. Det var viktigt att urvalet bestod av 

projekt från de båda enheterna inom Nationella Projekt för att studiens resultat skulle kunna 

relateras till hela avdelningen. Kriteriet att projekten skulle vara avslutade eller i de avslutande 

faserna fick vi till viss del avvika från i brist på lämpliga projekt. Endast två av projekten är helt 

avslutade, tre är i de avslutande faserna och ett projekt har påbörjats i år med planerat avslut år 

2014. Det finns dock relevant information om de projekt som inte är avslutade som kan användas för 

att uppnå studiens syfte. För att välja ut de olika projekten har vi fått vägledning av enhetscheferna 

för Projekt och Utveckling samt Kraft, vilka har störst kunskap om de projekt som finns inom 

respektive enhet. Genom dialog har enhetscheferna presenterat lämpliga projekt kopplade till 

kriterierna för urvalet och därefter har vi valt de projekt som ansetts mest lämpliga för studien. 

Viktigt att poängtera är att alla projekt som valdes ut är totalentreprenader samt att urvalet både 

består av projekt som enligt enhetscheferna har gått bra och av projekt som har gått mindre bra. 

Urvalet som gjorts är ett ändamålsenligt urval då vi valt projekt som uppfyller specifika kriterier.  

4.7 Intervjuer 

4.7.1 Empiri 1  

Val av respondenter  

För att utforma en problemformulering krävdes samtal och intervjuer med rätt personer med lämplig 

kunskap på avdelningen Nationella Projekt. Utifrån avdelningschefens rekommendationer har 



 M. Bäckman & F. Jonasson  

 

27 

 

personer som innehar relevant kunskap för denna studies syfte kontaktats och sedan intervjuats. 

Urvalet har därmed baserats på att respondenterna ska kunna ge specifikt intressant information. 

Hartman (2004) benämner detta som ett ändamålsenligt urval och menar att det är vanligt vid 

kvalitativa undersökningar att vända sig till personer som besitter den information som eftersöks. De 

respondenter som intervjuades vid insamling av data till Empiri 1 var avdelningschefen för Nationella 

Projekt och en enhetscontroller inom avdelningen.  

Intervjuer  

Vid insamling av data till Empiri 1 genomfördes tre intervjuer. Samtliga intervjuer var av 

ostrukturerad karaktär där vi endast hade anteckningar med viktiga ämnen som skulle beröras under 

intervjun. Vi önskade att hålla intervjuerna så flexibla som möjligt men ansåg ändå att det var viktigt 

att vara förberedda och att innan ha gått igenom vilka frågor som behövde besvaras. Detta för att 

vara säkra på att vi fick de svar som krävdes för att ta studien vidare. Utan att vara förberedd finns 

det enligt Hartman (2004) en risk att intervjun lämnar det aktuella ämnet. Ämnena togs inte upp i 

någon förbestämd ordning utan diskuterades fritt där respondenten till stor del fick styra samtalet. 

En ostrukturerad intervju kan liknas med ett vanligt samtal vilket även var fallet för intervjuerna vid 

Empiri 1 (Bryman och Bell, 2005; Hartman, 2004). Ostrukturerade intervjuer valdes då de möjliggör 

en flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter den rådande situationen samt de viktiga frågor som 

dyker upp under intervjun (Bryman & Bell, 2005). Innan varje intervju skickades ett dokument med 

de frågeställningar som vi önskade gå igenom till respondenten. Genom att låta respondenterna ta 

del av denna information innan intervjutillfället kunde de förbereda sig samt avgöra om de hade 

tillräcklig kunskap för att svara på frågorna. Detta gjorde att djupa och utförliga svar kunde fås under 

intervjuerna vilket var mycket viktigt eftersom informationen som framkom ligger till grund för 

studiens frågeställning (Bell, 2006). Med respondenternas samtycke spelades intervjuerna in. Efter 

varje genomförd intervju har materialet transkriberats genom att den information som ansågs vara 

relevant för studien skrevs ner. Informationen från Empiri 1 presenteras i kapitel 2 och ingår även till 

viss del i kapitel 1. 

4.7.2 Empiri 2 

Val av respondenter 

Valet av respondenter till Empiri 2 har påverkats av projekturvalet som beskrivs i avsnitt 4.6. För att 

få den information som krävdes om de valda projekten intervjuades projektledarna för respektive 

projekt. Projektledarna är de som besitter mest kunskap om hur projekten har drivits och gått. 

Informationsbehovet har därmed styrt vårt urval vilket innebär att respondenterna valts ut genom 

ett ändamålsenligt urval. Att välja de personer som har den önskade kunskapen menar Jacobsen 

(2002) är en fördel med ett ändamålsenligt urval. Att endast projektledare har valts ut innebär att 

studien utgår ifrån deras perspektiv. Att endast studera problematiken ur projektledares perspektiv 

kan innebära att en vinklad bild återges och att de faktorer som identifierats endast kan relateras till 

projektledarnas åsikter. Om andra inblandade parter i projektet intervjuats hade möjligtvis andra 

faktorer kunnat identifieras.   
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Semistrukturerade intervjuer  

För insamling av data till Empiri 2 har två intervjuer med respektive projektledare genomförts, för ett 

av projekten genomfördes dock bara intervju 1 på grund av att projektledaren inte längre arbetar för 

Trafikverket och därmed hade svårt att delta. Båda intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. 

Intervju 1 syftade till att få en beskrivning av respektive projekt. Efter intervju 1 gjordes en 

sammanställning av de kritiska faktorer som framkommit under de olika intervjuerna. Vid intervju 2 

stämdes sedan sammanställningen av med varje projektledare för att se om det fanns faktorer som 

flera projektledare var överens om.  

Intervjuguider och intervjuernas genomförande 

Varje intervju bokades in genom telefonkontakt med respondenterna, därefter hade vi mejlkontakt 

med respondenterna för att förklara studiens syfte och de övergripande frågorna vi ville gå igenom 

under intervjutillfället. Att låta respondenten få ta del av den övergripande frågeställningen 

möjliggör enligt Bell (2006) att respondenten kan förbereda sig och reflektera kring frågorna. 

Respondenterna fick dock inte tillgång till några konkreta frågeställningar då det skulle kunna leda till 

att respondenterna förbereder och förfinar svaren.  

Intervju 1 var av semistrukturerad karaktär vilket innebar att vi innan varje intervju formulerade en 

intervjuguide med specifika teman och frågor som vi önskade få besvarade under intervjutillfällena. 

Intervjuguiden för intervju 1 (Bilaga 1) är baserad på de teorier och den analysmodell som återfinns i 

kapitel 3. Att formulera en intervjuguide säkerställer enligt Jacobsen (2002) att viktiga frågor belyses 

och besvaras under intervjuerna. Utgångspunkten var att ställa frågorna i en viss ordningsföljd, det 

fanns dock en öppenhet som möjliggjorde att ordningsföljden ändrades baserat på hur intervjun 

fortlöpte. Under intervjuerna hade respondenterna en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

och det fanns dessutom möjlighet för oss som intervjuare att ställa följdfrågor. Denna flexibilitet är 

viktig då en för strukturerad intervju kan vara ett hinder för att få respondenternas verkliga bild av 

situationen (Bryman & Bell, 2005). Alla intervjuer har utgått från samma struktur vilket enligt Bryman 

och Bell (2005) är nödvändigt då flera olika fall, i denna studie olika projekt, studeras för att kunna 

jämföra de olika fallen med varandra. Efter några inledande frågor ställdes projektspecifika frågor 

som mer konkret berörde studiens frågeställning och syfte. De frågor som ställts har utgått från de 

ämnen som behandlas i teoriavsnittet, vilka bland annat är projektets olika faser och vad som är ett 

framgångsrikt projekt. De frågor som återfinns i intervjuguiden är formulerade på ett relativt öppet 

sätt, vilket Bryman och Bell (2005) anser är viktigt då för specifika frågor kan hindra att 

respondentens alternativa synsätt framkommer. I slutet av varje intervju frågades om samtycke att 

genomföra en kompletterande intervju efter att den första intervjun transkriberats och 

sammanställts. Alla utom en respondent accepterade ytterligare en intervju.  

Under intervju 2, som syftade till att få projektledarnas åsikter om de kritiska faktorer som 

identifierats efter intervju 1, krävdes mer struktur. En intervjuguide formulerades (se bilaga 2) 

baserad på de kritiska faktorerna som identifierats. Projektledarna ombads ge kommentar på 

huruvida respektive faktor var viktig och till vilken fas den kan kopplas till. Då intervjuguiden bestod 

av ett relativt stort antal faktorer var det viktigt att intervjun inte gjorde avsteg från sitt huvudsakliga 

fokus, detta för att genomföra intervjun inom rimlig tidsram. Under intervjuerna har det ändå funnits 

möjlighet för följdfrågor och respondenten har getts möjlighet att förklara sådant som var av särskild 
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vikt. Det klargjordes dock inledningsvis för respondenten att målen var att hålla intervjun kring de 

frågor som vi ställde, till skillnad från intervju 1 där respondenten hade större möjlighet att styra 

samtalet.  

Tre av intervjuerna genomfördes genom direktkontakt med respondenten medan de andra 

genomfördes genom telefonsamtal över internet. Att genomföra en intervju ansikte mot ansikte är 

enligt Jacobsen (2002) ofta bättre än att göra det över telefon. Fördelarna anses vara att det är 

lättare att tala om känsliga ämnen vid direktkontakt, dessutom minskar risken att respondenten 

avviker från sanningen. Trots detta genomfördes främst telefonsamtal över internet, anledningen var 

att det reducerade kostnaderna för oss som intervjuare. Eftersom Nationella Projekt är en avdelning 

med personal på olika platser i Sverige var telefonintervjuer både tids- och kostnadseffektivt (Bryman 

& Bell, 2005). Trots att intervjuerna genomfördes på olika sätt har ingen skillnad identifierats 

gällande stämning eller möjlighet att få svar på frågor. Samtliga intervjuer har, eftersamtycke från 

respondenterna, spelats in. För oss som intervjuare gjorde inspelning det möjligt att vara fullt 

närvarande och lyssna på det som sades samt att vara så närvarande att följdfrågor kunde ställas. 

Risken är annars stor att för mycket fokus läggs på att föra anteckningar under intervjun. Dessutom 

möjliggör en inspelning att noggrann analys av det som sagts kan göras. Inspelningen gör det även 

möjligt att kunna gå tillbaka och lyssna på det som sades ännu en gång (Bryman & Bell, 2005).   

Transkribering  

Efter att intervjuerna genomförts har transkribering skett av det insamlade materialet. Jacobsen 

(2002) påpekar att en nackdel med att göra kvalitativa intervjuer är att datamängden som samlas in 

kan vara enormt stor. Bryman och Bell (2005) påpekar att transkribering kan vara en tidsödande 

process och menar att mycket information inte alltid är relevant. Transkriberingen gjordes genom att 

den information som ansågs vara relevant för att kunna svara på studiens fråga och uppfylla syftet 

skrevs ned. En så noggrann transkribering som möjligt gjordes, vilket innebär att ordagranna 

meningar skrevs ned. Då det är väldigt tidsödande att göra en transkribering sorterades vardagsprat 

bort. Transkriberingen underlättar arbetet med analysen av det insamlade materialet då 

informationen finns på papper istället för bara på en inspelning (Bryman & Bell, 2005).  

4.8 Dokumentstudier 
Dokumentstudier innebär enligt Jacobsen (2002) studier av information som har samlats in av andra, 

det vill säga sekundärdata. Jacobsen (2002) menar att dokumentstudier är lämpliga då det är 

omöjligt att samla in primärdata, när vi vill veta hur någon annan tolkar en situation eller då vi vill 

veta vad andra personer gjort och sagt. Dessa orsaker passar in på denna studie. Vi ansåg att 

dokument var lämpliga som ett komplement till intervjuerna, då ytterligare intervjuer hade varit för 

tidskrävande. Dokument har även använts för att se om det finns andra perspektiv än de som 

framkommit under intervjuer. Vid användandet av dokument menar Bryman och Bell (2005) att det 

är viktigt att bedöma kvaliteten i den information som används. De beskriver ett antal kriterier vilka 

är autenticitet, trovärdighet, representativt och meningsfullhet dessutom menar de att det är viktigt 

att ta hänsyn till vem som har skapat dokumentet, varför det har skapats och om författaren har haft 

egna intressen att skydda. Nedan presenteras valen av de dokument som studerats samt hur hänsyn 

har tagits till ovanstående kriterier. 
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4.8.1 Empiri 1: Trafikverkets hemsida och interna webbplats  

Förutom att göra kvalitativa intervjuer för att samla in information om Nationella Projekts situation 

har även dokumentstudier genomförts där information hämtats från Trafikverkets hemsida och dess 

interna webbplats. Informationen har behandlat Trafikverket, verksamhetsområdet Investering, 

avdelningen Nationella Projekt samt projektens arbetssätt. Dokumenten som är hämtade från 

hemsidan är offentlig information som alla kan se. Den information som är hämtad från den interna 

webbplatsen kan endast de som arbetar inom Trafikverket se, den är därmed privat för de som 

arbetar inom organisationen. Enligt Jacobsen (2002) finns en risk med att använda offentliga 

dokument till skillnad från privata eftersom offentlig information kan vara påverkad av att en viss bild 

av situationen ska ges, privat information är ofta mer trovärdig. Vi anser dock att detta inte är något 

som påverkar dokumenten eftersom de endast tydliggör med vad och hur organisationen arbetar. De 

interna dokumenten är riktade till personalen så de vet hur arbetet med ett projekt går till. Vi kan 

inte se att dokumenten är författade av någon som kan ha egna intressen att skydda eller någon 

baktanke med att ha författat dokumenten.  

4.8.2 Empiri 2: Projektdokument  

Efter intervju 1 erhöll vi projektdokument för respektive projekt som exempelvis projektspecifikation 

och slutrapport, vilka vi fick från respektive projektledare. Dokumenten fungerade som ett 

komplement till de genomförda intervjuerna. För vissa projekt fanns det mer utförlig dokumentation 

än för andra, detta beroende på vem som har författat dokumentet eller beroende på om projektet 

är avslutat eller inte. Dokumenten är i vissa fall subjektiva då det är projektledaren som författat 

dokumentet. Dessutom är det för vissa dokument svårt att se vem som är förstahandskällan till 

informationen vilket enligt Jacobsen (2002) leder till större risk för felaktigheter i informationen. 

Därför är det viktigt för oss som forskare att ha en viss distans till det som står, vilket vi har genom 

att vi är kritiska till informationens värde och användbarhet i studien.  

4.9 Presentation av Empiri 2 
Empirin som samlats in har sammanställts genom att varje projekt presenteras var för sig. Holme och 

Solvang (1996) menar att det är viktigt att empirin sammanställs på ett sätt som möjliggör analys av 

materialet, vilket den valda sammanställningen medför. Data gällande de olika projekten har 

sorterats på lika sätt och presenteras under likadana rubriker. Rubrikerna som data har delats in efter 

är baserade på teoriavsnittet. Valet att sortera data under rubriker kan liknas med Jacobsens (2002) 

resonemang om att dela in materialet i olika kategorier för att skapa en bild över de olika ämnen som 

intervjuerna har berört. I vissa fall lyfts konkreta citat fram löpande i texten för att påvisa att det är 

projektledarens konkreta åsikt och inte vår tolkning av dennes ord, vilket både Jacobsen (2002) samt 

Holme och Solvang (1996) tar upp som ett sätt att förmedla resultaten. Vissa citat är till viss del 

omarbetade från sin ursprungliga form, detta för att radera felaktigheter i språket och för att 

underlätta förståelsen för det som sägs. Detta är i enlighet med Holme och Solvangs (1996) 

resonemang då de menar att det ofta är nödvändigt att redigera citaten för att behålla den röda 

tråden i texten. I samband med beskrivning av projekten presenteras tidslinjer för respektive projekt 

där de centrala händelserna i projektet återfinns, detta för att förtydliga viktiga händelser. Empiri 2 

avslutas med en presentation i eget kapitel, kapitel 6, av olika kritiska faktorer som identifierats efter 
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att Empiri 2 hade sammanställts. I presentationen återfinns projektledarnas synpunkter, vilka 

framkom under intervju 2, om de olika faktorerna.  

4.10 Analysmetod 
En första analys gjordes innan Intervju 2 då kritiska faktorer identifierades utifrån sammanställningen 

av Empiri 2. Identifiering av kritiska faktorer har dels skett genom att faktorer konkret har uttalats av 

projektledarna som kritiska. Faktorer har även identifierats genom att informationen i 

projektbeskrivningarna har tolkats på så sätt att händelser, aktiviteter eller områden som verkar ha 

fått stor påverkan på projektet har valts ut. Vissa faktorer grundar sig således endast på vår egen 

tolkning, en tolkning som sedan testas genom intervju 2. Vilka faktorer som har identifierats på vilket 

sätt presenteras i anslutning till faktorerna i kapitel 6. Att insamling och analys av data sker parallellt i 

en växelverkan benämns enligt Bryman och Bell (2005) som iterativt. Vid intervju 2 fick 

projektledarna möjligheten att kommentera de faktorer som identifierats av de andra 

projektledarna. Genom att göra detta bestäms enligt Bryman och Bell (2005) värdet och 

användbarheten av faktorerna.  

Analysen, som presenteras i kapitel 7, har utgått från ett antal förutbestämda kategorier, baserade 

på teoriavsnittet. Analysen inleddes med att se till den nya beställarrollen och åsikterna kring denna. 

Det andra steget i analysen är att med hjälp av teori och data försöka definiera vad ett framgångsrikt 

projekt är i denna studie. Nästa steg i analysen har skett med utgångspunkt i de olika projektfaserna 

och vad som hänt i dessa, samt vikten av de olika faserna. För att tydliggöra hur empirin analyseras 

har citat från projektledarna plockats ut där de utrycker sina åsikter om framgång och om faserna i 

projekten. Analysen har varit av en tolkande karaktär då empirisk data har kombinerats med de 

aktuella teorierna för att på så sätt kunna göra olika tolkningar och hitta eventuella samband. I denna 

del av analysen har teori använts för att stärka och komplettera de tolkningar som gjorts. Genom att 

kombinera teori och empiri har viktiga aspekter, både för det specifika fallet och för teorin, kunnat 

lyftas fram. 

Analysen av de identifierade kritiska faktorerna utgår från de faktorområden som identifierats i 

teorin (se avsnitt 3.4.3). Detta för att i analysen få en tydligare koppling till den teori som används, 

vilket underlättar att identifiera empiriska fenomen som kan komplettera den befintliga teorin. De 

kritiska faktorerna har sorterats in under de teoretiska faktorområden som de kan kopplas till. Vissa 

faktorer har slagits samman och bildar tillsammans en huvudfaktor. Varje faktor presenteras i en 

tabell där en kodning av projektledarnas kommentarer på respektive faktor presenteras. Av koderna 

framgår om faktorn är viktig och hur den har identifierats. Vilka koder som använts och vad dessa 

betyder återfinns inledande i avsnitt 7.4. Tabellerna presenteras löpande i analysen under respektive 

faktorområde. Genom analys av sammanställningarna i tabellerna kopplat till teorin har de faktorer 

som kan klassificeras som kritiska faktorer identifierats.  För att en faktor ska klassificeras som en 

kritisk faktor för projekt inom Nationella Projekt ska flertalet av projektledarna anse att faktorn är 

viktig för ett projekts framgång. Projektledarnas åsikter stärks i vissa fall även av teoretiska faktorer 

med samma innebörd. Detta tillvägagångssätt stärks av Bryman och Bell (2005) som menar att ett 

kriterium för att ett begrepp ska vara användbart är att det återkommer och att medlemmarna i den 

undersökta organisationen känner igen och kan relatera sina erfarenheter till variabeln. Det är dock 
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viktigt att påpeka att det är våra tolkningar som avgjort huruvida en faktor klassificeras som kritisk. 

Det är också viktigt att komma ihåg att de samband som identifieras inte behöver vara ett faktiskt 

orsak – verkan samband och som Jacobsen (2002) påpekar är det aldrig möjligt att få en fullständig 

överblick över alla möjliga orsaker till ett visst fenomen. I kapitel 8, slutsatser, kopplas det som 

framkommit i analysen till studiens analysmodell.  

Avslutande i analysen presenteras ett avsnitt som lyfter de identifierade kritiska faktorerna en 

abstraktionsnivå till mer generella faktorer. Detta görs för att tydliggöra hur faktorerna kan användas 

för andra likartade projekt samt för att tydliggöra kopplingen mellan empirin och teorin. De generella 

faktorerna har bildats genom att de specifika kritiska faktorerna har kodats efter mer generella 

områden. Kodningen av faktorerna presenteras i tabell 13.  

4.11 Etiska aspekter 
En första etisk aspekt att ta hänsyn till är det faktum att denna studie skrivs på uppdrag av 

Trafikverket. Detta kan enligt Jacobsen (2002) innebära ett etiskt dilemma då vissa forskare 

genomför en undersökning vilken de vet kommer leda till ett resultat som uppdragsgivaren 

uppskattar. Jacobsen (2002) menar därför att det är viktigt vid uppdragsstudier att vara öppen till 

tanken att få fram överraskande resultat samt att ha en oberoende relation till uppdragsgivaren. Vi 

har i denna studie haft stor möjlighet att påverka studiens inriktning. Den relation som vi har haft till 

uppdragsgivaren har inte varit av den formen att den inneburit ett etiskt dilemma, detta då vi under 

studiens gång hela tiden känt en stor frihet att välja egna vägar. Vår uppdragsgivare har löpande 

påpekat och även förespråkat att studiens resultat kan innehålla kritik mot hur Trafikverket idag 

arbetar inom vissa områden.  

Enligt Holme och Solvang (1996) är respekt för medmänniskor en grundläggande utgångspunkt för 

alla former av forskning. Vid intervjuerna för att samla in Empiri 2 klargjordes först studiens syfte och 

sedan behandlades ämnet anonymitet. Det tydliggjordes för respondenterna att de utåt sett mot 

allmänheten behandlas anonymt men att de internt inom Trafikverket inte är anonyma. Detta 

eftersom projekten kommer att benämnas vid namn, vilka projektledarna kan kopplas till. Efter detta 

tydliggörande fick respondenterna ta ställning till huruvida anonymitetsfrågan påverkade deras vilja 

att medverka. Bryman och Bell (2005) samt Jacobsen (2002) tar upp vikten av att informera 

respondenten om vilka som ska ta del av informationen och i vilket syfte informationen ska användas 

samt att deltagandet ska vara frivilligt. Holme och Solvang (1996) menar att respondenten ska få 

möjlighet att välja vilken information denne vill lämna. Detta säkerställs i denna studie genom att låta 

respondenterna läsa igenom det sammanställda slutmaterialet för att bekräfta att en korrekt bild 

återgetts innan studien offentliggjorts. Bryman & Bell (2005) menar att detta leder till att en korrekt 

bild av respondentens tolkning av den rådande situationen ges. Inledande i samtliga intervjuer 

frågades respondenten om samtycke att spela in intervjun på band. Att spela in intervjun kan enligt 

Bryman och Bell (2005) göra att respondenten känner sig nervös och obekväm, därför var det viktigt 

att först fråga om respondentens samtycke.  



 M. Bäckman & F. Jonasson  

 

33 

 

4.12 Källkritik  
Då denna studie grundar sig i ett uppmärksammat empiriskt problem hos Trafikverket var den 

inledande litteratursökningen för att stödja det aktuella problemet relativt enkel då ämnet redan var 

klargjort. Inledande skedde en sökning av artiklar som behandlar ämnet ”låg produktivitet i 

anläggningsbranschen” via sökorden productivity och construction industry. Sökning gjordes även på 

offentliga rapporter och utredningar som beskrev situationen inom Trafikverket och den svenska 

anläggningsbranschen. De funna artiklarna och rapporterna användes för att få en djupare förståelse 

i den grundläggande problematiken. Vid sökning av projektrelaterade artiklar var sökorden 

exempelvis project, project management, key factors, success factors och project success. Vid sökning 

av artiklar användes databaserna Summon, ABI/Inform samt Google Scholar. Dessutom användes 

Örebro universitetsbiblioteks katalog för att söka litteratur inom området. Genom sökorden fick vi 

upp ett relativt stort urval av artiklar, genom att studera artikelns ”abstract” valde vi ut de som 

ansågs mest intressanta för denna studie. Efter att ha valt ut ett antal artiklar och läst dessa följdes 

olika vanligt förekommande referenser upp för att på så sätt välja ut de mest förekommande 

artiklarna på området. Enligt Bell (2006) är det viktigt att noggrant granska och vara kritisk till olika 

forskare och till deras slutsatser. Vi som författare till denna studie har haft ett kritiskt förhållningsätt 

till de artiklar och böcker som lästs. Vi har uppmärksammat att de artiklar som lästs i många fall har 

varit riktade till anläggningsbranschen och de som bygger själva anläggningarna, i Trafikverkets fall de 

entreprenörer som de upphandlar för att utföra de olika projekten. Eftersom att artiklarna till stor 

del fokuserar på de inledande faserna i projekten, de faser som Trafikverket ansvarar för, anses de 

ändå vara relevanta för studien. Genom att vara uppmärksam på att forskningen kan rikta sig till 

företag som skiljer sig från Trafikverket minskar risken att felaktiga teorier används. Dessutom har vi 

varit mycket försiktiga att använda oss av böcker och artiklar av normativ karaktär. Normativ 

litteratur beskriver ofta hur något ska eller bör göras. Vi vill istället ha ett öppet förhållningsätt och 

vara öppna för tanken att saker och ting kan ske på olika sätt beroende på situationen. I vissa fall har 

dock normativ litteratur tillämpats, exempelvis för att förtydliga beskrivningar av olika begrepp.  

4.13 Studiens trovärdighet  
Det är viktigt att säkerställa att det som är avsett att undersökas verkligen blir undersökt vilket kan 

benämnas som validitet. Det kan vara svårt att bedöma validiteten i en kvalitativ studie men för att 

hantera denna svårighet har vi tagit hänsyn till ett antal viktiga aspekter. Den utformade 

intervjuguiden (Bilaga 1) ökar validiteten då frågeställningarna är baserade på teorier gällande det 

aktuella ämnet vilket visar att relevanta frågor ställts för att uppfylla syftet med studien (Bryman & 

Bell, 2005). En aspekt av validitet är intern validitet, vilken enligt Bryman och Bell (2005) handlar om 

vikten av god överensstämmelse mellan observationerna i studien och de teoretiska idéerna som 

utvecklas i studien. Genom att en relativt stor mängd empiri har samlats in, Empiri 1 och Empiri 2, 

har en förståelse för organisationens kontext skapats. Detta säkerställer en hög grad av 

överensstämmelse mellan observationerna som gjorts och de slutsatser som utvecklats. Intern 

validitet handlar även om huruvida en slutsats som innehåller ett orsak-verkan samband mellan olika 

variabler är hållbar (Bryman & Bell, 2005). Detta har betydelse för de kritiska faktorer som 

sammanställs i denna studie, vi kan inte med fullständig säkerhet säga att dessa faktorer påverkar 

framgången i projekten. En annan viktig aspekt att ta upp är risken att respondenterna främst 
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nämner faktorer som inte har fungerat och att studiens resultat därmed går miste om viktiga faktorer 

som faktiskt fungerar idag. När respondenterna fått frågan om huruvida faktorn funderar idag eller 

inte har det dock både förekommit svar som ”den fungerar bra” och ”fungerar inte alls”, vilket tyder 

på att resultatet även innehåller faktorer som fungerar bra idag.  

Ett annat viktigt område är tillförlitligheten, vilken vi har säkerställt genom att spela in de 

genomförda intervjuerna på band, detta medför att vi och även andra kan gå tillbaka och lyssna på 

det som sades. Inspelningen underlättade även att få en så korrekt bild som möjligt vid 

sammanställning av intervjuerna. En annan åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten är att 

respondenterna har läst igenom den sammanställda empirin för att kontrollera att det är en korrekt 

bild som återges, vid behov har empirin korrigerats efter respondenternas åsikter (Holme & Solvang, 

1996; Bryman & Bell, 2005). Då detta är en tolkande studie, där vi tolkar empirin och projektledarnas 

ord, är det viktigt att vi som forskare har en gemensam bild över hur saker ska tolkas. Detta 

säkerställdes genom att ständigt ha en god dialog om hur vi har tolkat materialet, vilket Bryman och 

Bell (2005) benämner som intern reliabilitet. 

Kvalitativa studier kritiseras ofta för att dess resultat bygger på subjektiva bilder, där både forskarnas 

och respondenternas uppfattningar om vad som är viktigt påverkar resultatet (Bryman & Bell, 2005). 

I denna studie har vad vi som forskare uppfattar som viktigt styrt studien och dess resultat i flera 

avseenden. Vi har haft stor frihet att styra studien i den riktning som vi anser relevant och de kritiska 

faktorer som identifierats har delvis identifierats genom vår tolkning av vad som varit viktigt i 

projekten. Det är även vår uppfattning av projektledarnas svar som är avgörande för studiens analys 

och resultat. För att minska påverkan av vår subjektiva bild har, som redan nämnts, respondenterna 

fått ta del av det sammanställda materialet för att säkerställa att vår tolkning av det som sagts är 

korrekt. Dessutom har Intervju 2 stärkt trovärdigheten i våra tolkningar av vilka faktorer som är 

kritiska och inte. Dock är det viktigt att poängterat att respondenternas uppfattning om de olika 

faktorerna som behandlades under intervju 2 kan skilja sig mot varandra och mot den uppfattning vi 

som forskare har av faktorerna. Men genom att ställa följdfrågor under intervjun stärktes 

sannolikheten att båda parterna hade samma uppfattning om frågorna. Även projektledarnas 

subjektiva bild har haft stor påverkan på studien. Studien utgår från projektledarnas perspektiv då 

den bygger på deras uppfattningar eftersom det är de som deltagit i studien. Projektledarna har valts 

ut som respondenter därför att det är de som är mest insatta i projekten. Kunskapen om projekten 

väger därmed tyngre än att få en objektiv bild av situationen. Dessutom motverkas den subjektiva 

bilden av att flera personer har intervjuats och att kunskap har hämtats från flera källor inom 

organisationen(Bryman & Bell, 2005). 
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5. Empiri 2 
I detta kapitel presenteras den data som har samlats vid intervju 1 samt information från 

projektdokument. Projekten presenteras var och en för sig. Varje presentation inleds med information 

som framkommit under intervjuer med projektledarna, därpå följer en sammanställning av data från 

projektdokument.  

I nedanstående projektbeskrivningar nämns ibland Banverket. Detta beror på att vissa av projekten 

startade innan Trafikverket bildades och då utfördes inom Banverket. Löpande i texten förekommer 

förkortningen ”ÄTA-kostnader”, vilket står för kostnader för ändrings och tilläggsarbeten i projekten. 

I projektbeskrivningarna presenteras en tidslinje, längs denna går det att se start och slut samt de 

centrala händelser, skeden och aktiviteter i projekten som framkommit under intervju.   Nedan ges 

en förklaring till de symboler som återfinns i tidslinjerna: 

                 = Fas som framhålls av projektledaren 

                           = Faser som sker parallellt  

                  = Fas som har otydligt definierad start och slutpunkt 

            = Leder till  

5.1 Stationer för alla – Eskilstuna C & Blekingekustbana, Bromölla  

5.1.1 Om projektet 

Stationer för alla utförs av enheten Projekt och Utveckling och startade år 2009 och förväntas pågå 

fram till år 2016. Projektet grundar sig i Europakommissionens beslut att alla stationer i Europa ska 

vara anpassade för funktionshindrade. I projektet anpassas stationer för synskadade och 

rullstolsburna. I projektet ingår 150 stationer över hela Sverige. Varje enskild station drivs som ett 

kort delprojekt på ungefär 5 månader, men bildar tillsammans ett stort projekt: Stationer för alla.  

Två av dessa delprojekt är Eskilstuna C som startades år 2009 och Blekingekustbana, Bromölla som 

startades i augusti 2012, dessa två projekt är de som behandlas nedan.  

5.1.2 Åsikter om den nya beställarrollen  

Projektledaren menar att tanken med den nya beställarrollen är god men är dock rädd att 

Trafikverket drar det för långt om tanken är att det inte ska finnas någon från Trafikverkets sida på 

plats på bygget. Med vissa entreprenörer skulle det fungera bra medan andra inte har samma 

ansvarstagande. Projektledaren framhåller att det bör hittas ett bättre arbetssätt för 

totalentreprenader då både Trafikverket och entreprenörer behöver lära sig hur det fungerar. 

5.1.3 Arbetsprocessen i projektet 

Stationer för alla startade med att enheten Projekt och Utveckling fick en beställning och 

åtgärdsbeskrivning från avdelningen Samhälle på stationer som skulle handikappanpassas. 

Åtgärdsbeskrivningen byggde på standarder framtagna av Europakommissionen för hur stationerna 

ska vara utformade. Efter att åtgärdsbeskrivningen hade mottagits åkte projektledaren ut till 

stationerna för att se hur stationen såg ut. Projektledaren analyserade genomförbarheten i 

åtgärdsbeskrivningen och tog därefter fram en kalkyl på vad projektet skulle kosta. Efter detta togs 

ett förfrågningsunderlag fram och projektledaren träffade en intern upphandlare på Trafikverket för 
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att skicka ut en förfrågan till entreprenörer. Förhoppningen var att få in många anbud till låg kostnad, 

där Trafikverket sedan måste välja det anbud med lägst pris. Sedan handlades entreprenaden upp 

och bygget påbörjades. Planering av projektet har först och främst gjorts i början med målet att hålla 

sig till den planeringen. Projektet följs bland annat upp genom platsbesök av projektledaren.  

Eskilstuna C 

Då projektet Eskilstuna C startade år 2009 gjordes inga riktiga förfrågningsunderlag, istället togs 

något som hette programhandling fram. Programhandlingen bestod av text och bilder på vad som 

skulle utföras på stationen, denna skickades ut till entreprenören vilken de skulle bygga efter.  

Programhandlingen var inte något juridiskt bindande som sa vad entreprenören skulle göra utan 

snarare vad de borde göra, vilket fick konsekvensen att det blev stora ÄTA-kostnader i de projekt 

som byggdes baserade på denna handling. Den intervjuade projektledaren började i projektet 

Stationer för alla under år 2011 och då fanns flera olösta ekonomiska frågor i många av de 

entreprenader som baserats på programhandlingar. Det första projektledaren fick göra var därför att 

bli osams med flera entreprenörer, vilket denne tyckte var jobbigt och utgör en faktor som har haft 

negativ påverkan på projektet. Ett stort problem är det faktum att trots projektet började byggas år 

2009 så har det fortfarande inte lämnats över till beställaren, även faststationen är färdigbyggd och 

används idag. Transportstyrelsen skulle egentligen kunna säga ”nej ni får inte använda Eskilstuna C”, 

men det går inte att stänga av en station. Ingen station inom Stationer för alla är godkänd och 

överlämnad men varför det är så vet inte projektledaren. Då en station är klar ska den besiktas för att 

kontrollera om den är byggd efter de angivna standarderna, om någon del inte uppfylls är inte 

stationen godkänd. Just nu pågår ett arbete för att se vad det kostar att åtgärda kvarvarande 

restpunkter så Projekt och Utveckling kan lämna ifrån sig Eskilstuna C till beställaren. Ett problem är 

att Projekt och Utveckling inte kan vända sig till entreprenören som utfört arbetet och kräva att de 

ska rätta till felen eftersom brister i programhandlingen innebär att entreprenören inte har något 

åtagande att åtgärda felen. Detta anser projektledaren är väldigt negativt i projektet Eskilstuna C. 

Ytterligare ett problem i projektet Eskilstuna C var att Trafikverket och Eskilstuna kommun inte var 

överens om vem som ägde gångtunneln under Eskilstuna C som används för att passagerare ska ta 

sig mellan olika plattformar. Trafikverket ville inte äga tunneln och Eskilstuna kommun ville inte 

heller äga den eftersom den kostar mycket pengar. Denna tvist pågick i ett års tid. Konsekvenserna 

av att det är osäkert vem som äger vad är att det blir svårt att skriva ett bra förfrågningsunderlag.  

 

Figur 8 Tidslinje Stationer för alla: Eskilstuna C. 
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Blekingekustbana, Bromölla  

Då Blekingekustbana, Bromölla skulle handikappanpassas hade förfrågningsunderlaget arbetats om 

och enligt projektledaren skapades ett väldigt bra förfrågningsunderlag. I de stationer som byggs 

med detta underlag går arbetet bra. Ekonomin fungerar bra, det är väldigt lite ÄTA-kostnader och 

projektledaren behöver endast åka till stationen ungefär varannan vecka.  I detta projekt ansvarar 

entreprenören för besiktningarna och projektet överlämnas inte förrän allt är klart och godkänt. Efter 

detta lämnar Nationella Projekt och projektledaren över projektet till beställaren Underhåll. 

Projektledaren menar att på grund av det nya förfrågningsunderlaget kommer det att fungera bra i 

framtiden.   

Enligt tidsplanen ska projektet vara avslutat i december år 2012, tidsplanen kommer dock inte att 

hållas, vilket projektledaren menar är Trafikverkets fel. Anledningen till detta är att när en station ska 

byggas ska entreprenören få en ritning, vilken fås från ritningsarkivet inom Trafikverket.  Det har 

dock varit problem med att få dessa ritningar och projektledaren anser att ritningsarkivet inte 

fungerar så bra idag. Det tog lång tid innan Projekt och Utveckling fick ritningar och detta innebar att 

entreprenören kom igång sent med projekteringen. Detta resulterade i att projektet kommer att gå 

cirka två till tre veckor över tiden.  

 

Figur 9 Tidslinje Stationer för alla: Blekingekustbana, Bromölla. 

5.1.4 Kritiska faktorer 

Projektledaren menar att ”det finns två faktorer i ett projekt som ses som extra kritiska, 

förfrågningsunderlaget samt överlämnandet av projektet till Underhåll”. Förfrågningsunderlaget i 

Eskilstuna C var bristfälligt vilket har fått alvarliga konsekvenser i projektet. Överlämnandet har inte 

fungerat alls och därför är det nu en person inom Trafikverket som jobbar med bara det. Problemet 

är gällande besiktningarna, att stationerna inte är färdiga och godkända. Projektledaren anser att 

problemet har hanterats på fel sätt vid varje station men att de nu försöker räta upp problematiken 

så att det ska bli rätt från början. Problemet har inte varit medvetet utan det har handlat om 

okunnighet. Projektledaren menar att det är väldigt bra om man har en duktig entreprenör vilket gör 

att det inte blir några problem samt att Trafikverket sköter sig så att entreprenören får svar på sina 

frågor. 
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5.1.5 Faser i projektet 

Projektledaren anser att ett projekt alltid är viktigast i start och i slut. Om start och slut fungerar är 

projektet bra och då spelar inte frågor eller problem som uppstått under mitten någon större roll.  

5.1.6 Vad är ett framgångsrikt projekt  

För att ett projekt ska vara framgångsrikt anser projektledaren att ”entreprenören ska vara nöjd, jag 

ska vara nöjd, hålla budget, hålla tiden, det är de viktigaste sakerna”. Dessutom ska produkten som 

levereras vara av bra kvalitet. Hur arbetet med projektet har fungerat påverkar hur framgångsrikt det 

blir. Blir det problem på vägen påverkar det tredje man som ska använda stationen under tiden 

ombyggnaden pågår. 

5.1.7 Är projekten framgångsrika 

Projektledaren anser inte att Eskilstuna C är ett framgångsrikt projekt då det dels var mycket problem 

i genomförandet och då Trafikverket hade dåliga handlingar, dessutom var det dålig styrning på plats 

på bygget i Eskilstuna. Projektet har varken hållit budget eller tidsplanen. Till skillnad från Eskilstuna 

C menar projektledaren att Blekingekustbana, Bromölla är ett bra exempel på ett projekt som gått 

bra, där entreprenören är fantastiskt bra och där arbetet har gått som på räls. Detta beror främst på 

att förfrågningsunderlaget hade ändrats och var mycket bra enligt projektledaren.  

5.1.8 Projektdokument 

Programhandling – Tillgänglighetsåtgärder på Eskilstuna stationsområde 

Programhandlingen är det enda dokumentet som finns för Eskilstuna C. Programhandlingen 

innehåller bara information om hur situationen ser ut på stationen innan åtgärden och vilka åtgärder 

som behövs göras. Den fungerade som funktionskrav, vilka skickades ut till entreprenörerna.  

Åtgärdsbeskrivning – Bromölla, Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg, anpassning för 

funktionshindrade 

Att tillgänglighetsanpassa stationer har sitt ursprung i det övergripande målet att samhället skulle 

vara tillgängligt för alla till år 2010. På stationerna runt om i Sverige finns det många saker att 

åtgärda, därför har tidsperioden för att uppnå målet att handikappanpassa stationer förlängts till år 

2015. Ofta finns det flera ägare till de olika delarna av stationsmiljön och Trafikverket ansvarar bara 

för den egna delen, därmed handlar det huvudsakligen om för Trafikverket att åtgärda plattformar 

och undergångar på stationerna.  

I denna åtgärdsbeskrivning finns det plats att fylla olika fakta, exempelvis information om budget, 

tidsplan och mål men inget av det är ifyllt. Anledningen till detta är att beställaren Samhälle inte fyllt i 

dokumentet tillräckligt, vilket projektledaren anser är ett vanligt förekommande problem och menar 

vidare att det är viktigt att detta dokument fylls i korrekt.  

5.2 Nya basstationer 

5.2.1 Om projektet 

Nya basstationer är ett projekt som utförs av enheten Projekt och Utveckling, vilka fick uppdraget vid 

årsskiftet 2011/2012. Projektet förväntas vara klart i december år 2014. Syftet med projektet är att 

säkerställa överföringen av datainformation mellan tåg och driftledningscentral, detta för att kunna 
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leverera säker tågdrift. Projektet ska förbättra kommunikationen till och från tågen så att 

säkerhetssamtal och informationsutbyte ska fungera bättre. I projektet förtätas stambanan med 

mobilmaster. En basstation är en radio som sänder och tar emot information.  

5.2.2 Åsikter om den nya beställarrollen  

Projektledaren tror att marknaden kommer att se fördelar med att själva få utveckla metoder och 

arbetssätt, vilket följer med totalentreprenader. Denne anser att Trafikverket behöver bli bättre på 

att beskriva funktionen i uppdraget och menar vidare att det är en intressant uppgift. Trafikverket 

behöver hitta ett bra arbetssätt i den nya rollen för att tydliggöra för entreprenörerna vad som gäller. 

De flesta entreprenörer är idag inte nischade för att utföra totalentreprenader utan utgår från att 

Trafikverket tar fram färdiga tekniska lösningar, vilket innebär att den nya beställarrollen medför en 

omställningsprocess för marknaden. Det finns antagligen både för och nackdelar men dessa är svåra 

att konkret redogöra för.   

5.2.3 Arbetsprocessen i projektet 

Den interna beställaren av projektet är avdelningen Samhälle, vilka har analyserat behovet och 

kommit fram till att masterna och basstationerna längs med stambanan behöver förtätas. När 

projektet överlämnades till Nationella Projekt var projektet till viss del redan planerat och 

entreprenören var redan upphandlad. Projektledaren behövde således inte själv upphandla ett 

entreprenadavtal utan kunde påbörja samarbetet med entreprenören direkt. Det första 

projektledaren gjorde var att kontakta entreprenören för att presentera och diskutera uppdraget. I 

projektet ingick en utredning för att inventera befintlig anläggning och kontrollera platser för 

placering av master. Utredningen innehöll även en kontroll av vilka faktorer som fanns att ta hänsyn 

till, som exempelvis boende och natur. På de flesta platser krävdes att Trafikverket köpte eller hyrde 

mark. Utredningen genomfördes av en inhyrd konsult och ledde till att projektgruppen fick en bättre 

bild av hur projektet skulle drivas. I projektet har den renodlade beställarrollen tillämpats fullt ut då 

entreprenören själv till stor del har fått planera och styra. Projektledaren deltar i projektet genom 

dialog med entreprenören. Planeringen i projektet har varit en kontinuerlig process. Projektet 

övervakas genom fortlöpande kontakt med personer i projektet samt månadsvisa byggmöten.  

 

Figur 10 Tidslinje Nya basstationer. 
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5.2.4 Kritiska faktorer 

Projektledaren menar att ”En viktig faktor för att ett projekt ska bli framgångsrikt är att komma i 

gång i tid. Beställningarna kommer många gånger för sent till Nationella Projekt”. Projektledaren 

menar vidare att: ”Beställningarna är ofta otydliga och ofullständiga, vilket försvårar Projekt och 

Utvecklings planeringsprocess”. Ofta får projektgruppen justera och färdigställa de 

åtgärdsbeskrivningar som kommer från beställarna. Om beställningarna hade varit mer tydliga och 

kommit i tid hade det funnits mer möjlighet för Projekt och Utveckling att planera samt gå igenom 

projektet noggrant.  

De problem som funnits inom projektet Nya basstationer och som redan har fördröjt projektet är 

delar som Trafikverket själva måste hantera. Enligt projektledaren finns det problem med 

markförhandlingarna som måste genomföras för att få tillgång till mark att bygga master på, detta 

innefattar förhandlingar med bland annat fastighetsägare. Projektledaren menar att: ”Just denna 

process att säkra markåtkomst och att vi får bygga är något som är kritiskt för projektet”. Idag sköter 

Trafikverket markförhandlingen vilket enligt projektledaren har inneburit fördröjningar i projektet. På 

grund av brister i Trafikverkets förmåga gällande markförhandlingar har ändringar av budget och 

tidsramar skett. Trafikverket råder inte över någon annans mark och kommer projektet inte överens 

med markägaren kan det få stora konsekvenser för projektet, bland annat långa rättsliga processer. 

Projektledaren menar att markförhandling egentligen är en process som entreprenören skulle kunna 

göra väldigt bra, men det tillåts inte inom Trafikverket.  Problemet skulle kunna lösas genom bättre 

kommunikation och planering där man tidigt i projektet informerar entreprenören om processen. 

Detta för att integrera entreprenören i processen som redan arbetar med liknande frågor för andra 

beställare.  

5.2.5 Faser i projektet 

Projektledaren tycker att de tidigare faserna i projektet är de viktigaste, främst planeringsfasen.  

5.2.6 Vad är ett framgångsrikt projekt 

Ett framgångsrikt projekt är enligt projektledaren: ”hålla budget, hålla tidplan, leverera till bra 

kvalitet. Det är lika bra att bygga så att alla blir nöjda och glada. Men det är framförallt att hålla 

tidplanen”.  

5.2.7 Är projektet framgångsrikt  

Projektet är ännu inte avslutat men än så länge beräknas det hålla både budget och tidsplan, trots att 

vissa fördröjningar redan inträffat. Arbete pågår även just nu med att försöka effektivisera och 

minska kostnader ytterligare. Projektledaren anser att projektet än så länge är framgångsrikt och att 

det passar den nya beställarrollen mycket bra. Entreprenören är professionell och det finns en ”win-

win känsla” i projektet där de två parterna, Trafikverket och entreprenören, hjälps åt för att nå 

gemensamma mål. Det enda som inte har fungerat bra så här långt är markförhandlingarna.  

5.2.8 Projektdokument 

Projektspecifikation  

I projektspecifikationen framgår att projektet ska starta år 2011 med målsättningen att vara klart i 

december 2014. Senare i dokumentet står dock att projektet ska starta 2012-01-01. Projektledarens 
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förklaring till detta är att pengarna kom över till Nationella Projekt i december 2011 vilket därmed 

borde vara det formella startdatumet, dock upprättades projektspecifikationen 2012-01-01. 

5.3 Kalixfors – Kiruna, ny omformarstation i Kiruna 

5.3.1 Om projektet 

Kalixfors – Kiruna, ny omformarstation i Kiruna är ett projekt som genomförts under åren 2005 – 

2008 av Banverket. Projektet är därför inte genomfört inom Nationella Projekt utan av Investering 

inom Banverket, vilket motsvaras av dagens Nationella Projekt. På grund av LKAB:s gruvbrytning i 

Kiruna deformeras mark vilket innebar att omformarstationen behövde flyttas utanför 

deformationszonen. En omformarstation är en process som omvandlar den elektriska spänningen 

som finns i det vanliga elnätet till den spänning som krävs längs med järnvägen  

5.3.2 Åsikter om den nya beställarrollen 

Projektledaren anser att det är spännande och tror att det kan bli bra då anläggningarna kan bli 

billigare. Däremot finns det en risk att det blir svårt för entreprenörerna under ett par år innan de har 

hunnit anpassa sig till det nya. Det kommer nog att bli några sämre projekt med varje entreprenör 

innan det blir framgångsrika projekt.    

5.3.3 Arbetsprocessen i projektet 

När detta projekt genomfördes fanns det en enhet som hette Planering som ansvarade för förstudien 

och som sedan lämnade över projektet till Investering för systemhandling, förfrågningsunderlag och 

genomförande. Investering drev sedan projektet fram till att det lämnades över till Underhåll. Under 

förstudien genomfördes möten med bland annat samebyar, kommunen, Luftfartsverket och 

kraftleverantören för att hitta en plats för den nya omformarstationen. På grund av två närliggande 

samebyar med renbetesmarker på området var det viktigt att hitta en plats som inte störde 

rennäringen, därför genomfördes en särskild utredning för detta. Nästan alla skeden i projektet har 

gjorts parallellt, innan förstudien var klar påbörjades systemhandlingen. Så fort det gick att se åt 

vilket håll systemhandlingen lutade påbörjades förfrågningsunderlaget, detta då projektet hade en 

extremt kort tidsplan. Därför projekterade Banverket hus och mark i egen regi, vilket lämnades över 

som en bilaga till entreprenören i förfrågningsunderlaget. Entreprenören fick en färdig projektering 

på byggnaden men fick själva projektera kraft och serviceanläggning i byggnaden. I projektet var, 

förutom att anläggningen naturligtvis skulle fungera, tidsplanen det viktigaste. Efter ett visst datum 

skulle den gamla omformarstationen inte fungera, vilket skulle få konsekvensen att hela järnvägen 

norr och söder om Kiruna skulle stanna. I projektet fanns därför inget som hette försening utan 

kostnaderna justerades istället för att tidsplanen skulle kunna hållas. 

5.3.4 Kritiska faktorer 

En faktor som påverkat framgången i projektet är enligt projektledaren ”att vi hade lite 

samarbetsproblem med kraftleverantören”. Samarbetsproblemet ledde till tre månaders försening. I 

början genomfördes kontinuerliga samrådsmöten med kraftleverantören men när projektet väl gick 

över till genomförandet avslutades dessa. Enligt projektledaren var detta ett misstag och framhåller 

att samrådsmöten bör ske både under de tidiga skedena och under genomförandefasen. 

Projektledaren uttrycker följande om de tidiga samrådsmötena: ”Och detta tror jag var en väldig 
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framgångsfaktor faktiskt”. Tack vare de inledande samrådsmötena med bland annat 

kraftleverantören, Kiruna kommun, samebyar och LKAB kunde exempelvis kommunen förberedas på 

att bygglov skulle komma in. Detta innebar att de som arbetade med projektet ofta visste vad som 

skulle hända redan innan ärenden kom in. Projektledaren menar vidare att det är viktigt med dialog ” 

att man har en riktigt bra dialog mellan beställare och leverantör. Så att man verkligen har koll på 

vem som gör vad och att man har samma målbild”.  

En annan faktor som projektledaren menar är viktig är planering ”att alla vet vad som ska göras, när 

det ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras”. Detta är viktigt för att inte projektet ska 

stanna upp och behöva göra om saker när det upptäcks att något missats i de inledande delarna. Det 

är viktigt att få med alla intressenter i planeringen så att projektets alla förutsättningar kommer med. 

Både förfrågningsunderlaget och anbuden är viktiga faktorer så att projektet kan komma framåt, 

Trafikverket får en anläggning som uppfyller de krav som finns samt att entreprenören får betalt för 

det jobb som de utför. Projektledaren menar att ”en viktig faktor är även att entreprenören lämnar 

rätt kostnader”. Om entreprenören har lagt ett för lågt anbud finns risken att det uppstår konflikter 

när det dyker upp ändrings- och tilläggsarbeten som Trafikverket inte har räknat med men som 

kräver att budgeten ändras. Projektledaren menar även att en viktig faktor är: ”att alla inblandande 

är medvetna om sina roller och ansvar”. Att Trafikverket som projektledare ställer rätt krav och följer 

upp rätt delar i projektet samt att entreprenören har en organisation som klarar av att säkerställa att 

det byggs enlig Trafikverkets krav, detta är enligt projektledaren inte alltid fallet idag.  

Ett problem som fanns i projektet var att på grund av att Banverket hade projekterat hus och mark 

medan entreprenören själv ansvarade för projektering av andra delar uppstod tveksamheter kring 

vad som ingick i kontraktet och inte. Detta ledde till ÄTA-kostnader, många diskussioner och 

förhandlingar. 

 

Figur 11 Tidslinje Kalixfors - Kiruna, ny omformarstation i Kiruna. 
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5.3.5 Faser i projektet 

Projektledaren anser att de tidigare skedena innan förfrågningsunderlaget är de viktigaste detta för 

att sätta rätt krav, tidsplan, budget samt att få kontroll på viktiga omgivande faktorer. Projektledaren 

påpekar dock att detta försummats under flera år.    

5.3.6 Vad är ett framgångsrikt projekt 

Projektledaren säger att ”ett framgångsrikt projekt är att både leverantör och beställare är nöjda, 

alltså en vinna vinna situation”. Det ska inte vara så att entreprenören går back på uppdraget, men 

det ska heller inte vara så att Trafikverket får betala för samma sak två gånger.  

5.3.7 Är projektet framgångsrikt 

Enligt projektledaren var projektet framgångsrikt eftersom det klarade av det som skulle göras, 

resultatet var en omformarstation som var bra och som var i drift innan den gamla 

omformarstationen skulle tas ur drift. Samtidigt var projektet väldigt tufft, ekonomin översteg 

budget som fick utökas flera gånger. På grund av den hårda tidsplanen som satte stor press på 

organisationen så bytte entreprenören projektledare ett flertal gånger och projektet innehöll många 

ÄTA-kostnader. 

5.3.8 Projektdokument 

Överlämnanderapport 

Projektet överlämnades 2010-10-13 i överlämnanderapporten framgår att 218 ÄTA har identifierats 

för projektet. Inga miljöolyckor har skett under projektets gång men däremot har två tillbud gällande 

arbetsmiljön skett. I rapporten presenteras en lista med kvarvarande arbeten för projektet 2011-09-

19 där bland annat leverans av förvaltningshandlingar och stationsgenomgång återfinns. Det beskrivs 

även att många olika möten med alla inblandande har skett under projektets gång.  

5.4 Alingsås, utbyte ställverk 

5.4.1 Om projektet 

Projektet Alingsås, utbyte av ställverk har utförts av enheten Kraft inom Nationella Projekt där 

arbetet har pågått från årsskiftet 2009/2010 fram till idag då projektet ännu inte är avslutat, vilket 

det enligt den första tidplanen skulle vara några månader efter slutbesiktningen som hölls i februari 

2011. Projektledaren vet inte exakt när projektet startade inom Trafikverket då denne tog över det 

från avdelningen Underhåll vid årsskiftet 2009/2010 och vid denna tidpunkt var 

förfrågningsunderlaget redan framtaget. Huvuduppdraget var att byta ut ett ställverk i Alingsås 

omformarstation eftersom det befintliga var behäftat med en mängd olika brister vilket ledde till 

driftstörningar.   

5.4.2 Åsikter om den nya beställarrollen  

Projektledaren tycker att det är lite oklart vad den nya beställarrollen innebär. Det pratas mycket 

från Trafikverket om att bli mer beställare än innan, men projektledaren undrar vad det innebär i 

praktiken. Kraft arbetar redan idag med totalentreprenader, därför kanske det inte innebär någon 

större skillnad för enheten. Projektledaren tycker att det är bra att göra fler totalentreprenader där 

entreprenören får mer frihet och att Trafikverket inte ska lägga sig i så mycket. Projektledaren anser 

ändå att det är viktigt att få en bra anläggning och att en viss granskning av entreprenören krävs.  
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5.4.3 Arbetsprocessen i projektet 

När projektledaren kom in i projektet var förfrågningsunderlaget redan framtaget, det bästa anbudet 

från entreprenörerna hade valts ut och det hölls redan möten med entreprenören. Projektet befann 

sig i kontraktstecknandet när projektledaren och dåvarande kraftgruppen tog över för att driva de 

delar som återstod av projektet. Eftersom entreprenören redan var upphandlad när projektledaren 

tog över projektet innebar dennes arbete inledningsvis att granska bygghandlingar, projektplaner och 

arbetsmiljöplaner. Enligt projektledaren görs en grov planering av projektet i samband med 

upphandlingen, vidare menar denne att planering är något som måste revideras med tiden och att 

planering kan ses som ett levande dokument.  

5.4.4 Kritiska faktorer 

Ett problem som upptäcktes tidigt i projektet var att kraften till tågen i Alingsås inte räckte till enligt 

det som var specificerat i de förutsättningar som entreprenören hade.  Detta var ett stort bekymmer 

som medförde att projektet blev dyrare än väntat och att Trafikverket var tvungen att byta ut och 

komplettera elkraftutrustningen med ytterligare kraftutmatning till järnvägen. Vidare fanns det inga 

tider för arbete vid spåren där Trafikverket kunde stänga av kraftmatningen utan arbetet fick 

anpassas till de tider som redan fanns för andra projekt. Dessa två saker är något som projektledaren 

menar hade kunnat förutses innan projektets start genom bättre förundersökningar och att detta då 

hade varit en förutsättning i förfrågan till entreprenören. Projektledaren anser därför att ”bra 

förundersökning är viktigt för projektet”. Ett annat problem som försenade projektet var att 

förfrågningsunderlaget inte tog hänsyn till att det handlade om en befintlig anläggning som skulle 

göras om. Detta slutade med att den nya utrustningen inte klarade av att anslutas till den utrustning 

som fanns i den befintliga stationen, vilket ledde till ökade kostnader. Problemet grundade sig alltså i 

förfrågningsunderlaget eftersom att dessa punkter inte hade identifierats vid framtagandet av 

förfrågan. 

Projektledaren anser även att korrekt dokumentation från entreprenören är viktigt, ”på grund av att 

entreprenören inte har överlämnat en korrekt dokumentation till oss som Trafikverket kan godta så 

har då projektet dragit ut på tiden något fruktansvärt”. Projektledaren anser dock inte att 

Trafikverket hade kunnat göra något annorlunda utan Trafikverket har legat på entreprenören att ta 

fram de korrekta dokumenten. Entreprenören ska ta fram dokumentation för drift och underhåll och 

den dokumentationen måste vara korrekt. Dokumentationen är en del av kontraktet och ingår i 

kostnaderna för projektet, enligt projektledaren var det därför inte några oklarheter om att 

entreprenören skulle göra jobbet.  

Projektledaren anser att framtagandet av rätt underlag och förutsättningar till entreprenören så att 

de kan räkna på jobbet är en av de mest kritiska faktorerna i ett projekt. Dessutom att Trafikverket 

som beställare av en produkt har tänkt igenom vilka konsekvenser arbetet får, ”Det är viktigt att vi 

också tänkt igenom vilka konsekvenser arbetet får, i detta fall då man anpassar till befintlig station så 

får man lägga ner mycket tid på att få till gränssnitten mellan nytt och gammalt så att det fungerar”.  
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Figur 12 Tidslinje Alingsås, utbyte ställverk. 

5.4.5 Faser i projektet 

De viktigaste faserna i ett projekt är enligt projektledaren framtagandet av förfrågningsunderlaget 

samt fasen från kontraktskrivandet tills dess att entreprenören ska börja bygga. Det är viktigt att vara 

helt överens om vad som ska göras så att det blir så lite strul som möjligt vid själva genomförandet. 

Upptäcker man saker tidigt är det oftast billigare att åtgärda än då genomförandet redan har börjat.  

5.4.6 Vad är ett framgångsrikt projekt 

Projektledaren menar att ett framgångsrikt projekt är att ”hålla budgeten, hålla tidplanen och sen är 

det väl att man har genomfört projektet med så få risker som möjligt och med ett gott samarbete 

mellan entreprenören och med berörda parter på trafikverket. Och självklart inga driftstörningar”.  

5.4.7 Är projektet framgångsrikt 

Projektet genomfördes utan några driftstörningar, vilket projektledaren ser som väldigt positivt. Dock 

är projektet försenat och det har framkommit bristpunkter under projektets gång, vilka dock har 

hanterats på ett bra sätt. Projektledaren kan varken svara ja eller nej på frågan om projektet har varit 

framgångsrikt och menar att man i inledningsskedet borde ha gjort ett bättre jobb men att projektet 

hanterades på ett bra sätt under genomförandet. Negativt för projektet är att det inte är avslutat, 

vilket det borde varit sommaren 2011. 

5.4.8 Projektdokument 

Projektspecifikation 

Syftet med uppdraget är att anläggningen i Alingsås som har en hög felfrekvens ska bli felfri. 

Krånglade ställverk innebär att utrustningen inte är tillförlitlig vilket medför att risken för störningar i 

tågtrafiken ökar avsevärt. I uppdraget ingick till viss del upphandling, genomförande i sin helhet, 

leverans, montage och idrifttagning inklusive dokumentation. Uppdragets förväntade resultat var ett 

driftsäkert och fackmannamässigt installerat ställverk vars funktionalitet verifierats genom prövning. 

Verifieringarna skulle vara väl dokumenterade och anläggningen ska vara byggd för en säker framtida 

drift. 
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5.5 Älvsjö omformarstation  

5.5.1 Om projektet 

Projektet utfördes mellan åren 2003 och 2011, med en garantitid fram till december år 2012. Syftet 

med projektet var att bygga en ny omformarstation i Älvsjö genom att bygga ut den befintliga. I 

projektet säkerställdes elkraftsförsörjningen för att möta behovet från den ökande tågtrafiken. 

5.5.2 Arbetsprocessen i projektet 

Projektet startade år 2003 med framtagning av systemhandling som fastställdes i april år 2004. 

Systemhandlingen innehöll bland annat beslut om projektets budget och omfattning. Efter 

systemhandling påbörjades bygghandling, där ett förfrågningsunderlag för upphandling av 

entreprenör togs fram. År 2005 upphandlades en entreprenör till projektet, under denna process 

blev projektet överklagat av en annan entreprenör vilket ledde till tre månaders försening. Strax efter 

att kontraktet var skrivet med entreprenören uppstod konflikter mellan Banverkets projektgrupp och 

entreprenörens projektgrupp, främst gällande viktiga tekniska frågor. Banverkets projektledning 

uppfattade situationen som att entreprenören redan från början inte ville samarbeta och senare att 

de inte längre ville vara med. Banverket ville genomföra konstruktionsgenomgångar för att alla skulle 

bli överens men entreprenören menade att de skulle klara av arbetet utan Banverkets hjälp. 

Entreprenören hade tidigare utfört jobb åt Banverket med gott resultat vilket gjorde att man inom 

Banverket hade tillit till att entreprenören skulle utföra ett bra arbete. Dock var det nya personer 

som arbetade hos entreprenören vilket resulterade i ett sämre resultat. ”Många tekniska frågor blev 

inte lösta i tid, vilket fick konsekvenser för produktionsfasen och senare faser”.  

I slutet av år 2008 anordnades och genomfördes en teambuildingsövning mellan Banverket och 

entreprenören. Anledningen var att det fanns viktiga punkter som inte var lösta mellan Banverket 

och entreprenören då de hade olika syn på vad som var viktigt. Banverket hade tappat förtroendet 

för att entreprenören skulle utföra arbetet till rätt kvalitet vilket entreprenören inte kunde förstå, 

därför stannade projektet upp. Under mötet togs en kommunikationsplan fram för att i framtiden 

förenkla och effektivisera kommunikationen. Vid slutbesiktningen var slutprodukten tillräckligt bra 

för att godkännas av besiktningsmannen, dock med ett stort antal restpunkter. Att komma till en 

slutbesiktning var svårt då man i slutfasen märkte att de olika parterna inte var överens om viktiga 

tekniska frågor. Båda parterna tog då in jurister och det krävdes ett förlikningsavtal för att projektet 

skulle komma till besiktning. Projektet har idag lämnats över från Investering till Underhåll, men 

enligt projektledaren kan det fortfarande finnas restpunkter kvar från slutbesiktningen.  

5.5.3 Kritiska faktorer 

Att det var en befintlig anläggning som skulle byggas ut innebar att anläggningen var tvungen att vara 

i drift så mycket som möjligt för att tågen skulle kunna gå. Eftersom platsen som anläggningen ligger 

på är väldigt trafikerad och ligger bredvid fyra järnvägsspår, påverkade arbetet med anläggningen 

tågtrafiken då elen ibland var tvungen att stängas av. En annan faktor som påverkat projektet är att 

den gamla delen av anläggningen skulle fungera ihop tekniskt med de nya delarna som byggdes.  

Älvsjö omformarstation drevs samtidigt med tre andra liknande projekt vilka hade ett halvårs 

differens mellan startpunkterna, i slutändan drevs ändå alla fyra projekten parallellt. Detta ledde till 
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att resurserna både hos Trafikverket och hos entreprenören inte räckte till. Projektledarens 

kommentar angående detta är att ”det fanns ingen medvetenhet om parallella projekt, det var inte 

bra och påverkade projektets framgång i stor grad”. Ett annat problem var att parallellt med 

projektet drevs ett anpassningsprojekt där fransk och tysk teknik skulle anpassas efter de svenska 

kraven i banverksstandarden. Detta projekt drevs för att entreprenörföretaget hade kopplingar till 

både Sverige och Tyskland samt ett huvudkontor i Frankrike. Detta parallella projekt drog ut på tiden 

och var inte klart när projektet gick in i produktionsfasen. Detta fick enligt projektledaren negativa 

konsekvenser för projektet som menar att det är viktigt med bra planering samt att alla 

projekteringsfrågor och tolkningar av kontraktet är avklarade innan projektet påbörjar 

produktionsfasen.  

Ytterligare ett problem var att det fanns två parter inom Trafikverket, vilka hade olika åsikter om 

projektet. Internkunden, Underhåll, hade stora krav på tekniken och enligt projektledaren kunde de 

utreda frågor i det oändliga med attityden att de alltid hade rätt. Underhåll skriver kraven, vilka 

kanske inte alltid är så tydliga. För att lösa olikheter anordnades en kickoff mellan alla inblandade 

parter i projektet, dock lyckades man inte komma överens om alla tekniska frågor men projektet kom 

ändå vidare till slutbesiktning. Enligt projektledaren är det mycket viktigt att alla inblandade i ett 

tidigt skede är överens om vad som ingår i projektet. I detta projekt, där expertisen kring de tekniska 

frågorna fanns hos internkunden Underhåll samtidigt som Investering ansvarade för projektets 

genomförande, var det enligt projektledaren svårt att veta vem som ansvarade för vad. Många 

viktiga frågor lämnades olösta utan svar, frågor som behandlats under upphandlingen år 2005 fanns 

fortfarande kvar år 2007. Projektledarens bild av situationen är att entreprenören med avsikt lurade 

Banverket genom att de lyckades få in felaktigheter i kontraktet som inte Banverket förstod vad de 

skulle innebära förrän i ett senare skede.  

En annan faktor som enligt projektledaren är viktig för projektet är ”vilka personer som arbetar som 

projektledare, både på Trafikverkets sida och på entreprenörens sida”. På båda sidor behövs personer 

som vågar sätta ner foten. I det aktuella projektet hade det krävts att de tidigare cheferna på 

Banverkets sida hade satt ner foten och tvingat bort projektledaren på entreprenörens sida när 

denne inte kunde utföra sitt jobb som väntat. Projektledaren menar även att det finns en viss 

problematik mellan verksamhetsområdet Investering och dess internkund Underhåll. På Investering 

är många inhyrda konsulter anlitade, projektledarens uppfattning är att internkunden inte lyssnar 

och litar lika mycket på konsulter som på anställda, vilket kan leda till konflikter.  
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Figur 13 Tidslinje Älvsjö omformarstation. 

5.5.4 Vad är ett framgångsrikt projekt 

Ett framgångsrikt projekt definieras enligt projektledaren av ”rätt produkt, till rätt kvalitet, rätt pris”. 

I Älvsjö omformarstation släpptes dock tidplanen i viss mån eftersom det ansågs viktigare att ingen 

människa skadades och att driften av tågen inte försenades. Projektledaren menar att tid och 

kostnad inte alltid är det viktigaste för att bedöma projektet, utan i det här projektet var den tekniska 

kvaliteten och att ingen människa skadades viktigast. 

5.5.5 Är projektet framgångsrikt 

Utifrån faktorerna kvalitet och säkerhet så har projektet enligt projektledaren varit framgångsrikt, 

inga allvarliga olyckor har skett och kvaliteten är tillräckligt bra för att järnvägen ska fungera. 

Produkten blev dock inte exakt enligt specifikation. Projektledaren anser att projektorganisationen 

har varit bra med kompetenta konsulter och erfarna medarbetare. ”Folk med jätte mycket 

erfarenhet, hade det varit yngre människor med mindre erfarenhet hade det gått ännu sämre. Det är 

en framgångsfaktor”.  

5.5.6 Projektdokument 

Projektledarens egna anteckningar 

Det finns ett antal punkter som projektledaren menar hade kunnat skötas bättre i projektet och som 

bör åberopas i andra projekt. Det anses viktigt att reagera tidigt i projektet och att sätta ner foten. 

Dessutom menar denne att det ska vara ett tryck på att alla arbeten och verifierade rapporter ska 

vara framme i tillräckligt bra skick innan provdrift av anläggningen. Projektledaren menar att det är 

viktigt att tydligöra för entreprenören vilka fel Banverket tänker åberopa och att tydligt visa hur 

slutdokumentation ska se ut ur kvalitetssynpunkt. Genom att hitta tekniska funktionsfrågor, få dem 

tidssatta och genom bättre kommunikation tidigt med besiktningsman menar projektledaren att 

olika problem troligen kunde ha undvikits. Kommunikationsbrister mellan de olika parterna ska 

åtgärdas genom att ta fram en kommunikationsplan. 
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Slutrapport Älvsjö omformarstation 

Ett mål med projektet var att arbetet skulle bedrivas så att inga driftstörningar orsakades i 

tågtrafiken. Resultatet blev dock att det inträffade en stor driftstörning på grund av fel på de 

befintliga omriktarna i samband med provning av de nya omriktarna.  

I kommande projekt bör Trafikverket sträva efter att föra en lista där avvikelser och förtydliganden 

till kontraktskrav dokumenteras vid olika mötesforum samt notera om avvikelsen även är klarerad 

kommersiellt. Listan är sedan ett underlag vid genomförandet av besiktningar för att undvika att 

anmärkningar förs upp för krav som redan är överenskomna    

I slutrapporten framgår att ÄTA har genomförts till en kostnad på 5 400 000kr och att projektet är 36 

månader försenat.    
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6.  Identifierade kritiska faktorer 
I detta kapitel presenteras kritiska faktorer identifierade utifrån sammanställningen i kapitel 5 Empiri 

2. De olika projektledarnas åsikter om faktorerna har framkommit under intervju 2.  

För att för förenkla presentationen av detta empirikapitel har projektledarna blivit tilldelade nummer 

för att hålla isär de olika projektledarnas åsikter. Projektledaren för Älvsjö omformarstation har inte 

deltagit vid intervju 2 och finns därför inte med i presentationen nedan, de faktorer som identifierats 

i projektet återfinns dock nedan. Tilldelningen har skett enligt följande:  

 P1 = Projektledaren för Stationer för alla  

 P2 = Projektledaren för Nya basstationer 

 P3 = Projektledaren för Kalixfors – Kiruna, ny omformarstation i Kiruna   

 P4 = Projektledaren för Alingsås, utbyte ställverk 

 P5 = Projektledaren för Älvsjö omformarstation  

Vissa faktorer är direkt uttalade av projektledarna medan andra har identifierats genom tolkning av 

data som presenteras i Empiri 2. Detta framgår nedan under respektive projekt då faktorerna 

beroende på dess ursprung presenteras under separata rubriker. Vissa faktorer har identifierats i 

flera projekt vid den första intervjun. För att underlätta vid intervju 2 och vid presentationen av 

informationen tas varje faktor bara upp en gång. Då det finns flera ursprungskällor till en faktor 

framkommer det i anslutning till denna. Det som varit avgörande för att faktorn ska plockas ut 

presenteras efter den aktuelle projektledarens förkortning.  

6.1 Stationer för alla – Eskilstuna C & Blekingekustbana, Bromölla 

6.1.1 Direkt uttalad kritisk faktor av projektledare  

Bra förfrågningsunderlag: Identifierades även i Kalixfors – Kiruna, ny omformarstation Kiruna, direkt 

uttalad och i Alingsås utbyte ställverk, direkt uttalad.  

 P1: ”Det finns två faktorer i ett projekt som ses som extra kritiska, förfrågningsunderlaget samt 

överlämnandet av projektet till Underhåll”.   

 P2 tycker att detta är väldigt viktigt och att det fungerar okej idag men framhåller att 

Trafikverket behöver bli bättre på det.  

 P3 tycker att det är mycket viktigt.  

 P4 instämmer helt i att det är viktigt men anser att det fungerar bra idag.   

Bra överlämnande av projektet:  

 P1: ”Det finns två faktorer i ett projekt som ses som extra kritiska, förfrågningsunderlaget samt 

överlämnandet av projektet till Underhåll”.  

 P2 tycker att det är viktigt men har inte sett det som något problem.  

 P3 tycker att det är viktigt och att det finns problem med det idag.  

 P4 tycker att slutbesiktningen är viktig men anser att det i dagsläget fungerar bra. 
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6.1.2 Kritisk faktor identifierad genom tolkning av Empiri 2  

Väl fungerande Ritningsarkiv: Tar lång tid att få ritningar vilket lett till förseningar. 

 P2 tycker att det är viktigt, problemet ligger i bristfällig förvaltningsdata samt att dokumentation 

inte sker på rätt sätt.  

 Det är viktigt enligt P3 som menar att det i vissa fall finns problem med det idag. 

 P4 känner inte igen problemet. 

Bra styrning på plats på bygget: Dålig styrning på plats i Eskilstuna C vilket enligt projektledaren inte 

är ett framgångsrikt projekt. 

 P2 tycker att det är viktigt men framhåller att i totalentreprenader minskar Trafikverkets 

inblandning och styrning på själva bygget.  

 P3 tycker att det är mycket viktigt att det är bra styrning och att det finns en stor kunskap om 

det som görs. Idag fungerar det inte så bra, i totalentreprenadsprojekt har ofta entreprenören 

för dålig koll på sina underentreprenörer. Trafikverket måste få bättre kontroll genom dialog och 

fler kontroller.  

 Det är viktigt enligt P4 som tycker att entreprenören ibland brister i detta.  

Många anbud till lågt pris: Förhoppningen är att få in många anbud till låg kostnad. 

 P2 tycker att det är viktigare med många anbud till rätt pris. För låga priser innebär att 

entreprenören inte får skälig vinst, vilket leder till en osund marknad.  

 Enligt P3 är det inte bra om entreprenörerna har för låga priser då det leder till stora problem 

senare i projektet när ekonomin ska försöka räddas. Det är bra med många anbud till rätt pris.  

 P4 tycker inte att det ska vara många anbud till lågt pris utan att det ska vara ett lagom antal 

kompetenta entreprenörer med god kvalitet. Det är viktigare med bra kvalitet än lågt pris men 

självklart ska det vara prisvärt.  

6.2 Nya basstationer 

6.2.1 Direkt uttalad kritisk faktor av projektledare  

Komma igång i tid och få beställningar i tid:  

 P2: ”En viktig faktor för att ett projekt ska bli framgångsrikt är att komma i gång i tid, 

beställningarna kommer många gånger för sent till Nationella Projekt”.  

 P1 tycker att detta är jätteviktig och att det funnits problem med det under flera år. 

Förutsättningarna för projektledare att formulera ett förfrågningsunderlag ges ofta sent, vilket 

stressar på resterande delar av projektet.  

 Detta är mycket viktigt enligt P3 och är något som inte fungerar så bra idag. Det är bra om det 

kommer in pengar till projektet tidigt så att en projektorganisation kan bildas och de tidiga 

skedena i projektet kan starta så att de är klara när projektet ska sätta igång på riktigt.  

 Detta är mycket viktigt enligt P4 och är idag en brist då beställningarna kommer alldeles för 

sent. 
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Tydliga och fullständiga beställningar från internkunden: Identifierades även i Älvsjö 

omformarstation, tolkad från empirin.  

 P2: ”Beställningarna är ofta otydliga och ofullständiga, vilket försvårar Projekt och Utvecklings 

planeringsprocess”. 

 Är enligt P1 en jätteviktig faktor, men det fungerar inte bra idag.  

 Det är enligt P3 mycket viktigt och Trafikverket brister idag gällande detta.  

 Är enligt P4 mycket viktigt och det har blivit bättre. Det som brister är att beställningarna är för 

otydliga och ofullständiga, ofta står det exempelvis bara ”bygg ställverket”. 

Effektiva markförhandlingar:  

 P2: ”Just denna process att säkra markåtkomst och att vi får bygga är något som är kritiskt för 

projektet”.  

 Är en viktig faktor enligt P1 men tar för lång tid, vilket försenar projektet.  

 P3 kan inte uttala sig om detta.  

 P4 har inte arbetat så mycket med detta men tycker att Trafikverket ska ha avklarat 

markförhandlingarna innan entreprenören kommer in i projektet.  

6.2.2 Kritisk faktor identifierad genom tolkning av Empiri 2  

Medvetenhet om projektets kontext: Utredning genomfördes för att få kontroll på omgivande 

faktorer vilket fick positiva konsekvenser för projektet. 

 Detta är enligt P1 mycket viktigt, speciellt i projektets förstadium.  

 Det är viktigt enligt P3, ju tidigare man har koll på omgivande faktorer desto mindre kostsamt 

blir det. I vissa projekt fungerar det bra medan det i andra projekt fungerar det sämre, då man 

inte alls gör de tidiga skedena.  

 P4 instämmer helt i att det är viktigt och tycker att det idag fungerar ganska bra. Det är viktigt i 

projektets inledande delar men även i genomförandefasen, det kan dyka upp oväntade 

händelser under projektets gång. 

Bra beskrivningar på efterfrågad funktion vid upphandling: Är viktigt enligt projektledaren, kopplat 

till den nya beställarrollen. 

 P1 anser att det är mycket viktigt då det annars kan leda till ÄTA-kostnader senare i projektet.  

 P3 tror att detta är viktigt och att det kan bli mycket bättre. Det är viktigt att inte gå in för 

mycket på detaljtekniska krav så att den efterfrågade funktionen inte glöms bort.  

 P4 tycker att det är viktigt och det fungerar bra i de projekt som denne arbetar i. 

6.3 Kalixfors – Kiruna, ny omformarstation i Kiruna 

6.3.1 Direkt uttalad kritisk faktor av projektledare  

Kontinuerliga samrådsmöten:  

 P3: ”Detta tror jag var en väldig framgångsfaktor faktiskt”. 

 Är väldigt viktigt enligt P1 och bör ske längs med hela projektet.  

 Är enligt P2 viktigt under hela projektet.  

 P4 känner inte till samrådsmöten och menar därför att det inte är viktigt.  
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Bra planering:  

 P3: ”Viktigt att alla vet vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och varför det 

ska göras”. 

 Planering genomförs enligt P1 i samband med ett startmöte med entreprenören där mål 

tydliggörs så att alla arbetar mot samma mål. Det fungerar idag bra och följs upp kontinuerligt 

under projektet.  

 Är enligt P2 viktigt, men det är även viktigt med en gränsdragning för vilka som ska vara 

inblandade och informerade.  

 Är mycket viktigt enligt P4 som upplever att entreprenören ofta har svårt med tidsstyrningen. 

Det är även viktigt internt inom Trafikverket, något som kan bli mycket bättre. De planer som 

görs bör hållas som levande dokument med möjlighet till förändring.  

Rätt kostnader i anbudet:  

 P3: ”en viktig faktor är även att entreprenören lämnar rätt kostnader”. 

 Anses viktigt av P1 då Trafikverket har en budget att röra sig efter, det är viktigt att kostnaderna 

inte skenar iväg.  

 Är enligt P2 väldigt viktigt.  

 Är viktigt enligt P4 som menar att man inte vill ha entreprenörer som räknat fel.  

Tydlig rollfördelning internt och externt:   

 P3: ”att alla inblandande är medvetna om sina roller och ansvar”. 

 P1 tycker att det är väldigt viktigt, speciellt att entreprenören har en tydlig rollfördelning så att 

projektledaren på Trafikverket vet vilket mandat personerna hos entreprenören har. Dessutom 

får inte konsulterna på Trafikverket beställa för en enda krona utan en anställd på Trafikverket 

måste göra det, därmed är rollfördelningen och dialogen mellan dessa också viktig.  

 P2 tycker att det är viktigt i hela projektet och att det inte alltid fungerar bra idag. Det finns ett 

problem när Trafikverket måste utföra vissa saker som entreprenören skulle göra bättre, 

exempelvis markförhandlingar.  

 Det är viktigt enligt P4 för att veta vem man ska vända sig till och för att undvika dubbelarbete, 

något som fungerar ganska bra idag.  

Bra samarbete med entreprenör: Identifierades även i Älvsjö omformarstation, tolkad från empirin.  

 P3: ” vi hade lite samarbetsproblem med kraftleverantören”. 

 Är väldigt viktigt enligt P1 under hela projektet.  

 Enligt P2 är det mycket viktigt genom hela projektet och det har fungerat bra i de projekt som 

denne varit inblandad i.  

 Är väldigt viktigt enligt P4 som tycker att det fungerar bra idag. Det är oftast viktigast i slutet då 

kostnaderna lätt drar iväg för entreprenören vilket kan leda till konflikt. 

Dialog för gemensam målbild:  

 P3: ”Sen så att man har en riktigt bra dialog mellan beställare och leverantör. Så att man 

verkligen har koll på vem som gör vad och att man har samma målbild”. 

 P1 anser att det är mycket viktigt och att det fungerar bra idag.  
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 Är viktigt enligt P2 och fungerar bra idag.  

 Det är viktigt enligt P4 som tycker att det oftast fungerar bra idag, entreprenörerna är villiga att 

rätta sig efter vad Trafikverket har beställt. Det är viktigt genomgående i hela projektet.  

6.3.2 Kritisk faktor identifierad genom tolkning av Empiri 2  

Tydligt innehåll i kontraktet: Oklarheter i kontraktet ledde till stora ÄTA-kostnader.   

 P1 tycker att detta är mycket viktigt.  

 Enligt P2 är det viktigt för att undvika diskussion senare. I totalentreprenader beställs en 

funktion istället för färdiga konstruktioner, vilket gör det ännu viktigare att vara tydlig så att 

entreprenören förstår vad den ska göra.  

 Det är viktigt enligt P4 och är kopplat till att Trafikverket gör en bra förfrågan, om 

förfrågningsunderlaget är otydligt finns det risk att det uppstår konflikter.  

6.4 Alingsås, utbyte ställverk 

6.4.1 Direkt uttalad kritisk faktor av projektledare  

Bra förundersökningar:  

 P4: ”bra förundersökning är viktigt för projektet”. 

 Är viktigt enligt P1. 

 Är enligt P2 viktigt och görs bra i vissa projekt idag.  

 Är viktigt enligt P3 och ska göras i ett tidigt skede för att det blir billigare.  

Korrekt dokumentation från entreprenören:  

 P4: ”Men på grund av att entreprenören inte har överlämnat en korrekt dokumentation till oss 

som Trafikverket kan godta så har då projektet dragit ut på tiden något fruktansvärt”. 

 Är viktigt enligt P1.  

 Är viktigt enligt P2 men förutsätter att Trafikverket ger rätt instruktioner.  

 Det är viktigt enligt P3 och det finns stora brister gällande det idag. Det hänger ihop med att den 

inledande dokumentationen i projektet blir rätt. 

Medvetenhet om konsekvenser:  

 P4: ”Det är viktigt att vi också tänkt igenom vilka konsekvenser arbetet får, i detta fall då man 

anpassar till befintlig station så får man lägga ner mycket tid på att få till gränssnitten mellan 

nytt och gammalt så att det fungerar”. 

 Ska enligt P1 vara med från början och bör finnas med i förfrågningsunderlaget. Saker som kan 

tänkas uppkomma ska hittas i en förundersökning. 

 Detta finns det enligt P2 problem med idag.  

 Det är viktigt enligt P3 men är inte något stort problem idag.   
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6.5 Älvsjö omformarstation 

6.5.1 Direkt uttalad kritisk faktor av projektledare  

Medvetenhet om parallella projekt:  

 P5: ”det fanns ingen medvetenhet om parallella projekt, det var inte bra och påverkade 

projektets framgång i stor grad”.  

 P1 tycker att det är väldigt viktigt och framhåller att många idag har dålig koll på vad andra gör.  

 Enligt P2 är det viktigt och något som fungerar bra idag. 

 P3 tycker att det är viktigt, speciellt i de tidiga skedena för att veta om något behöver 

senareläggas eller tidigareläggas. Idag fungerar det inte jättebra.  

 P4 tycker att det är viktigt, framförallt vid upphandling för att veta vilka jobb som kommer att 

göras i framtiden så att det kan tydliggöras för entreprenören. Det är även viktigt under 

genomförandet. 

Vara klar med en process innan man går vidare till nästa:  

 P5: ”Många tekniska frågor blev inte lösta i tid, vilket fick konsekvenser för produktionsfasen och 

senare faser”. 

 P1 anser att det är mycket viktigt, särskilt i ett tidigt skede. 

 Enligt P2 är detta svårt då det i seriella projekt inte finns tydliga gränssnitt mellan faser, många 

projekt befinner sig i planerings-, beställnings-, utgörande- och avslutsfasen samtidigt.  

 Enligt P3 är det viktigt till ungefär 90 procent, vissa mindre frågor är okej om de kvarstår.  

 P4 tycker att vissa delar kan göras parallellt, att en process inte är färdig behöver inte innebära 

att nästa inte kan påbörjas. 

Projektledarens egenskaper, internt och externt: 

 P5: ”vilka personer som arbetar som projektledare, både på Trafikverkets sida och på 

entreprenörens sida”. 

 Är viktigt enligt P1. Projektledaren på Trafikverket bör veta vad den ska göras och varför det ska 

göras samt vara tekniskt kunnig. 

 Enligt P2 ska projektledarna på båda sidor vara engagerade, intresserade och drivna. Det 

viktigaste för projektledaren ska vara kvalitet, tidplan och budget.  

 Enligt P3 är projektledarna viktiga och de ska vara tydliga, pålästa samt ta ansvar för tid, 

innehåll, budget och kvalitet. Det är viktigt att projektledarna agerar mer som projektledare och 

mindre som tekniker.   

 P4 menar att en projektledare måste vara tydlig med vad som ska göras och se till att få 

tillräckligt med resurser. En projektledare ska vara samarbetsvillig, ta tag i frågor som behövs, 

vara proaktiv och försöka förutse vad som kan hända. Från entreprenörens sida är det viktigt 

med effektiv tidsstyrning. 

Erfarna projektmedarbetare:  

 P5: ”Folk med jätte mycket erfarenhet, hade det varit yngre människor med mindre erfarenhet 

hade det gått ännu sämre. Det är en framgångsfaktor”. 
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 P1 anser att det är viktigt men påpekar att man inte kan vara erfaren från början. Då en 

projektledare är ny på arbetsplatsen föreslås att den ska ha en mentor med sig under projektets 

gång.  

 Det är enligt P2 viktigt att flertalet är erfarna men samtidigt måste mindre erfarna släppas in så 

att de kan utvecklas.  

 Det är enligt P3 bra med erfarna projektmedarbetare men det är även vara bra att få in oerfarna 

som tänker på ett annat sätt och ställer nya frågor.  

 P4 menar att erfarenhet är viktigt till viss del men att intresse är minst lika viktigt. Det är inte bra 

med bara oerfarna personer men det är bra att få in nya perspektiv. 

Tydliga direktiv om hur slutdokumentationen ska se ut ur kvalitetssynpunkt:  

 P5: Framgår att projektledaren anser att det är viktigt i projektdokument. 

 P1 tycker att det är väldigt viktigt och bör ges redan från början.  

 Enligt P2 är det mycket viktigt att man tidigt ger direktiv om slutdokumentationen, det är viktigt 

att det tydliggörs redan i planeringsskedet.   

 P3 tycker att det är viktigt och att man tidigt måste vara överens om vad som ska ingå. Idag är 

det ett problem att många entreprenörer inte levererar det som faktiskt står i kontraktet utan 

istället levererar det som brukar duga och hoppas att det räcker. 

 Det är enligt P4 viktigt och gäller all form av dokumentation som entreprenören tar fram.  

Dokumentera avvikelser för användning vid besiktning:  

 P5: Framgår från slutrapport att projektledaren anser att detta bör göras i framtida projekt. 

 Är viktigt enligt P1 för att veta vilka avvikelser som är godkända och inte. Trafikverket besiktar 

mot de handlingar som entreprenören lämnar, om inte godkända avvikelser dokumenterats 

kommer de att få en anmärkning vid besiktningen.  

 Det är viktigt enligt P2, speciellt i totalentreprenader där Trafikverket inte är lika närvarande 

under bygget så att man inte missar dolda avvikelser.  

 P3 tror att det är viktigt. 

 Det är viktigt enligt P4 och är något som görs idag.  

6.5.2 Kritisk faktor identifierad genom tolkning av Empiri 2  

Vara överens om tekniska frågor internt och externt: Oklarheter om tekniska frågor har lett till 

komplikationer under projektets gång. 

 P1 tycker att det är viktigt från start.  

 P2 ser det som självklart och tycker inte att det finns problem med det idag.  

 Det är mycket viktigt enligt P3. Det pågår ett arbete med hur samarbetet ska bli bättre internt.  

 Det är viktigt enligt P4 som tycker att det fungerar bra idag. Om de tekniska frågorna tas upp i 

ett tidigt skede blir det sällan några problem, när anläggningen väl är på plats är det svårt att 

göra något utan extra kostnad.  

Teambuilding: Användes för att främja gott samarbete och för att lösa konflikt. 

 Är väldigt viktigt enligt P1 som menar att det kan vara bra i större projekt som pågår under en 

längre tid och bör innefatta alla parter i projektet.  
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 Enligt P2 är det viktigt framförallt internt inom Trafikverket för att få förståelse för olika 

avdelningars arbete.  

 P3 tror att det kan vara ett bra verktyg för att verkligen komma igång.  Det är bra om 

projektledarna från både entreprenören och Trafikverket först är överens om hur man ska 

arbeta och att teambuilding sedan används för att få med sig övriga i projektet. Det kan vara 

viktigt både vid den interna uppstarten och vid uppstarten med entreprenören.   

 P4 tycker att det kan vara bra för ett gott samarbete, det är bra att träffa entreprenören under 

mindre stela former.  

Ha en kommunikationsplan: Kommunikationsbrister löstes genom kommunikationsplan. 

 P1 tycker att kommunikationen fungerar bra idag och bestämmer under startmötet med 

entreprenören hur mejlkommunikationen ska gå, vilket anses viktigt så inte mejlen går onödiga 

vägar. Bra kommunikation är viktigt genom hela projektet.  

 Enligt P2 är en kommunikationsplan viktig i vissa projekt men inte i alla, det bör göras en 

prövning av om det behövs eller inte.   

 P3 kan inte uttala sig om huruvida det är viktigt med en kommunikationsplan, det är dock viktigt 

med bra kommunikation genomgående i projektet. Det får hellre vara för mycket 

kommunikation än för lite.  

 P4 tycker inte att det behövs i små projekt men att det kan vara viktigt i större.  

Överenskommelse om ansvarsfördelning inom Trafikverket: Har enligt projektledaren varit svårt att 

veta vem som ansvarar för vad och därför har viktiga frågor släppts utan att blivit besvarade. 

 P1 anser att det är viktigt. Ett problem är att de interna beställarna släpper ansvaret för 

åtgärdsbeskrivningen då den är överlämnad. Det är viktigt under hela projektet.  

 P2 anser att det är viktigt.  

 Det är viktigt enligt P3 och fungerar inte så bra, därför pågår just nu ett samarbete mellan 

Investering och Underhåll för att bestämma vem som ska göra vad.  

 Det är mycket viktigt enligt P4 som menar att det annars kan uppstå bekymmer vid 

överlämnandet av projektet. Det fungerar oftast bra och är starkt sammankopplat med 

underlaget från den interna beställaren, är underlaget bra blir det ingen diskussion om vad som 

ska göras.  

Inte släppa viktiga frågor som dyker upp tidigt i projektet: P5: I projektet släpptes många viktiga 

frågor vilket slutade i ett förlikningsavtal med hjälp av jurister för att ta projektet till avslut. 

 P1 menar att detta inte får ske.  

 Enligt P2 är det mycket viktigt och menar att i många projekt släpps viktiga frågor.  

 Det är viktigt enligt P3 som menar att det fungerar bra i de projekt som har gott om tid men 

sämre i projekt med korta tidplaner. När man skjuter fram viktiga frågor finns det risk att 

projektet stannar upp och blir mycket dyrare.  

 P4 kan hålla med om att det är viktigt men tycker ändå att man kan jobba med flera frågor 

samtidigt istället för att lösa en fråga innan man tar tag i andra. 
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Medvetenhet om kontraktets innehåll och konsekvenser av det: Projektledaren menar att 

entreprenören lurades i kontraktet och att Trafikverket inte förstod konsekvenserna. 

 P1 anser att det idag finns en medvetenhet om det. Det är svårt att få ett helt vattentätt 

kontrakt men det kan vara av stor betydelse i större projekt.  

 P2 tycker att det är viktigt och förutsätter att så är fallet, upplever inte att det är något problem.  

 P3 tycker att det är otroligt viktigt att Trafikverket kan och tillämpar kontraktet. Saker som står i 

kontraktet ska gälla, idag är det många saker i kontrakten som man avviker lite från. Det skrivs 

även in onödiga krav som inte tillämpas, de ska bort.  

 Det är enligt P4 viktigt att Trafikverket vet vad de handlat upp, vilket inte varit något problem i 

de projekt denne varit med i.  

Ta konsulter på allvar: Projektledaren upplever att konsulter inte tas på allvar. 

 P1 har inte upplevt det som ett problem men anser att det är mycket viktigt att alla tas på lika 

stort allvar. 

 Enligt P2 är det snarare tvärtom, att man litar mer på konsulter.  

 P3 har aldrig upplevt detta men har hört från konsulter att de upplever det så.  

 P4 har inte märkt av detta.   
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7. Analys 
Analysen inleds med att åsikterna om den nya beställarrollen klargörs. Efter detta görs tolkningar av 

empirin med hjälp av teorin för att lyckas definiera vad ett framgångsrikt projekt är inom Nationella 

Projekt samt vilka faser som återfinns i ett projekt. Analysen fortsätter med att avgöra om de 

identifierade faktorerna kan ses som kritiska och hur de kan lyftas en abstraktionsnivå för att på så 

sätt kunna generaliseras till andra projekt av liknande karaktär.  

7.1 Den nya beställarrollen  
Trafikverkets nya beställarroll innebär vissa förändringar i arbetet för avdelningen Nationella Projekt. 

Exakt hur arbetet skiljer sig åt mellan en utförandeentreprenad och en totalentreprenad har dock 

varit svårt att identifiera både i Empiri 1 och i Empiri 2. Den största skillnaden som har identifierats är 

att Nationella Projekt ska beställa en funktion istället för en teknisk lösning vilket främst innebär att 

förfrågningsunderlaget till entreprenörerna ser annorlunda ut. En annan skillnad som har 

identifierats är att Nationella Projekt är mindre inblandade i själva genomförandet i projekten. Då vi 

endast har kunnat identifiera mindre skillnader i arbetssättet mellan total- och 

utförandeentreprenader går det inte att säga att de kritiska faktorerna i nedanstående analys endast 

gäller för totalentreprenader, utan de kan även vara kritiska faktorer i utförandeentreprenader. Då 

det gäller den nya beställarrollen och att utföra totalentreprenader har de olika projektledarna en 

övergripande positiv inställning och menar bland annat att det är bra att entreprenörerna får mer 

frihet att själva utveckla metoder och arbetssätt. Det finns dock orosmoment då vissa menar att det 

finns en risk att Trafikverket drar det för långt om tanken är att det inte ska finnas någon från 

Trafikverkets sida på plats på bygget. En viss nivå av kontroll och granskning av entreprenören krävs. 

Dessutom menar en av projektledarna att det är oklart vad den nya rollen innebär och att det från 

Trafikverkets sida pratas mycket om att de ska vara mer beställare än innan, men projektledaren 

undrar vad det innebär i praktiken. Det kanske inte innebär så stor skillnad för enheten Kraft och 

deras arbete då de idag endast arbetar med totalentreprenader. Samtliga projektledare menar att 

det är viktigt att Trafikverket hittar ett bra arbetssätt för totalentreprenader. Av ovanstående 

resonemang framgår det att det finns vissa oklarheter gällande vad den nya beställarrollen innebär 

samt att det anses viktigt med bra arbetssätt att hantera denna nya beställarroll. Eftersom 

totalentreprenader för vissa är en ny arbetsform bör det tydliggöras vad det nya arbetet konkret 

innebär då det till viss del verkar saknas kunskap om detta.     

7.2 Vad är ett framgångsrikt projekt 
Att definiera ett projekts framgång är viktigt för att veta vad det är som ska uppnås (Chan & Chan, 

2004). Enligt Lim & Mohamed (1999) kan ett projekts framgång bedömas efter kriterier. De vanligast 

förekommande kriterierna i Empiri 2 för ett projekts framgång är att hålla budget, hålla tidsplan, 

leverera med bra kvalitet samt att både entreprenören och Trafikverket ska vara nöjda. En 

projektledare uttrycker det som följande: ”hålla budget, hålla tidplan, leverera till bra kvalitet. Det är 

lika bra att bygga så att alla blir nöjda och glada. Men det är framförallt att hålla tidplanen”.  Detta 

kan liknas med den traditionella bedömningen efter ”järntriangeln”, vilken många forskare tar upp 

och kritiserar för att bestå av för enkelt formulerade mål (Toor & Ogunlana, 2009; Haponava & Al-

Jibouri, 2009; Atkinson, 1999). Att fokusera på dessa kriterier kritiseras av flera forskare. Målen anses 
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vara till liten användning när det gäller att kontrollera framgång i olika faser och dessutom utelämnar 

de slutanvändarens perspektiv (Haponava & Al-Jibouri, 2009; Dvir, Raz & Shenhar, 2003). Övriga 

kriterier från empirin är att entreprenören inte ska gå med förlust, Trafikverket ska betala rätt pris, få 

risker, inga driftstörningar, bra samarbete internt och externt samt att det är rätt produkt som 

levereras. Detta är kriterier som projektledarna själva säger att ett projekt bör bedömas efter, det 

framgår dock av deras egen bedömning av de aktuella projekten att två projektledare anser att bra 

genomförande är ett viktigt kriterium. Dessutom tar ännu en projektledare upp säkerhet som ett 

viktigt kriterium. Enligt Dvir, Raz och Shenhars (2003) flerdimensionella tillvägagångssätt för 

bedömning av ett projekt ska även slutanvändarens nytta inkluderas, vilket till stor del utelämnas i 

projektledarnas beskrivning av ett framgångsrikt projekt. Endast en projektledare nämner 

slutanvändaren, men då inte som ett kriterium utan menar att problem på vägen påverkar tredje 

man som ska använda stationen under tiden ombyggnaden pågår. Detta resonemang visar på en 

medvetenhet om slutanvändaren men inte att det är ett kriterium som projektet ska bedömas efter. 

Möjligtvis innebär dock kriterierna bra kvalitet och rätt produkt att slutanvändarna inkluderas i 

projektledarnas bedömning eftersom det är de som ska använda produkten.  

Teorin visar på att det är av stor vikt att vara medveten om att det finns olika synvinklar om vad ett 

framgångsrikt projekt är (Chan & Chan, 2004; Dvir, Raz & Shenhar, 2003; Lim & Mohamed, 1999). 

Som redan framkommit ovan utesluter projektledarna till stor del slutanvändarnas nytta i 

bedömningen av projekt. Att inte inkludera slutanvändarens nytta vid bedömning av framgång kan 

innebära att viktiga aspekter av framgång utesluts. Lim och Mohamed (1999) samt Haponava och Al-

Jibouri (2010) framhåller att ofta skiljer sig just slutanvändarens perspektiv från entreprenörens och 

beställarens. Entreprenör och beställare är ofta mer intresserade av finansiella mål och att projektet 

hållit tidsplanen, det vill säga processerna i sig, medan slutanvändaren mest intresserar sig för den 

slutgiltiga produkten, det vill säga resultatet av processerna (Lim & Mohamed, 1999; Haponava & Al-

Jibouri, 2010). Projektledarna involverar dock entreprenörens synvinkel då de menar att det är viktigt 

att entreprenören blir nöjd och inte går med förlust, en projektledare uttrycker följande om detta, 

”ett framgångsrikt projekt är att både leverantör och beställare är nöjda”. Projektledarnas kriterium 

att både entreprenör och Trafikverket ska vara nöjda kan vara problematiskt. Lim och Mohamed 

(1999) påpekar att framgång för beställaren borde vara att få projektet till låg kostnad medan det för 

entreprenören borde vara viktigt med hög vinst. Det finns därmed en motsättning i att både 

Trafikverket och entreprenören ska vara nöjda då det gäller kostnader för projektet. Lim och 

Mohamed (1999) påpekar ytterligare en viktig aspekt av framgång i projekt inom 

anläggningsbranschen, nämligen att projektet ofta påverkar samhället, dels den färdiga produkten 

men också själva byggprocessen. De projekt som utförs inom Nationella Projekt måste därmed även 

ta hänsyn till samhällets perspektiv, vilket blir ännu viktigare av det faktum att projekten faktiskt 

finansieras av skattepengar. För att inkludera olika perspektiv förespråkar Lim och Mohamed (1999) 

att framgång i projekt både ska se till projektets helhet, makronivå, och på en mer detaljerad nivå, 

mikronivå. Något som idag verkar saknas inom Nationella Projekt.   

De kriterier som nämns som viktiga vid en bedömning av ett projekts framgång är inte alltid de som 

används när projektledarna bedömer sina egna projekt. Som beskrevs ovan tillkom exempelvis bra 

genomförande som ett viktigt kriterium vid bedömning och det finns även faktorer som utelämnas, 
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vanligast är kvalitet. I ett projekt där projektledaren menar att nöjdhet är ett av de viktigaste 

kriterierna anses projektet vara framgångsrikt fast att alla inblandade såg projektet som extremt tufft 

där vissa parter inte var nöjda.  Att projektet ändå anses vara framgångsrikt beror istället på att rätt 

produkt levererades i rätt tid. En annan projektledare menar att tid och kostnad är viktigt, men inte 

alltid det viktigaste, i dennes projekt var istället kvalitet och säkerhet de viktigaste kriterierna. 

Hughes, Tippett och Thomas (2004) påpekar att hänsyn till kontexten är viktigt vid bedömning av 

projekt, detta verkar även vara fallet för projekt inom Nationella Projekt. Detta medför att det är 

svårt att skapa en gemensam entydig definition av vad ett framgångsrikt projekt inom Nationella 

Projekt är. Det går däremot att välja ett antal generella kriterier som alltid bör gälla och sedan i varje 

projekt avgöra vikten av respektive kriterium för just det projektet.  

För att definiera vad ett framgångsrikt projekt är inom Trafikverket och avdelningen Nationella 

Projekt är det först viktigt att tydliggöra att framgång i denna studie är ur projektledarnas perspektiv 

då endast deras åsikter har tagits i beaktning. Det är alltså deras ovanstående nämnda kriterier som 

tillsammans med teorin utgör grunden i att försöka definiera vad ett framgångsrikt projekt är och 

som de nedanstående faktorerna ska leda fram till. De kriterier som uttrycks och är vanligast 

förekommande bland de olika projektledarna är att hålla budget, hålla tidsplan, leverera med bra 

kvalitet samt att både Trafikverket och entreprenören ska vara nöjda med det utförda projektet. 

Därmed är dessa viktiga kriterier som ett projekt ska bedömas efter och en del i vad som ses som ett 

framgångsrikt projekt. Ytterligare kriterier som nämns av vissa projektledare är att det ska vara ett 

gott samarbete bland alla inblandade parter, inga driftstörningar, få risker, säkerhet samt att 

Trafikverket ska betala rätt pris för det aktuella projektet. Då dessa också är kriterier som uttrycks av 

vissa projektledare att ett projekt ska bedömas efter ingår även de i definitionen av vad ett 

framgångsrikt projekt är.   

7.3 Olika faser i projekt 

7.3.1 Projektfaser  

Enligt teorin finns det olika faser i ett projekt vilka innehåller ett antal olika aktiviteter som bör ske 

för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Haponava och Al-Jibouri (2009, 2010) menar att istället för 

att bara fokusera på slutproduktens resultat är det även viktigt att mäta och kontrollera olika faser i 

projektet. Det menar vidare att det finns en naturlig koppling mellan prestationer i olika faser då en 

fas output blir nästa fas input. Empiri 1 tar upp att det finns olika faser i ett projekt inom Trafikverket. 

Dessa är fyra väl definierade faser som ett projekt bör följa, vilka är analysera, planera, genomföra 

och avsluta projektet. Att det förekommer faser i ett projekt är ett faktum och vid analys av de 

aktuella projekten syns att det förekommer faser, vissa tydligare än andra. Genom att analysera 

tidslinjerna och beskrivningar av arbetsprocessen i Empiri 2 går det dock endast att tydligt urskilja tre 

faser: inleda, genomföra och avsluta projektet. Projektledarnas beskrivningar av arbetsprocesserna 

är för otydliga för att kunna urskilja vad som skiljer de två faserna analysera och planera och därför 

behandlas de hädanefter som en och samma fas: inleda.  Antagligen sker de olika faserna i projektet 

som beskrivs i Empiri 1 och i teorin men de olika projektledarna framhäver det inte på ett tydligt sätt. 

Under intervjuerna ställdes frågan om projektens arbetsprocess på ett sätt som framhävde att 

processen skulle beskrivas utifrån de faser som presenterats i Empiri 1. Trots detta har 
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projektledarna inte kunnat tydliggöra när en fas slutar och när nästa börjar. Haponava och Al-Jibouri 

(2009, 2010) påpekar dock är det är mycket viktigt att en projektledare har god förståelse för ett 

projekts faser för att lättare identifiera potentiella problem och få bättre förståelse för hur faserna 

påverkar varandra. Om projektledarnas brist i att tydligt kommunicera olika faser beror på okunskap 

om vilka faser som existerar kan det i enlighet med Haponava och Al-Jibouri (2009, 2010) finnas ett 

behov av att tydligare definiera de faser som faktiskt finns.  

7.3.2 Olika fasers betydelse 

Genom analys av projektens olika faser framgår det tydligt att problemen som uppstått i projekten 

ofta kan härledas till de inledande faserna av projekten vilket stämmer med Dvir Raz och Shenhars 

(2003) resonemang. Av Empiri 2 framgår att samtliga projektledare anser att de tidigare faserna i ett 

projekt är de viktigaste: ”alltid viktigast i start och i slut”, ”de tidigare faserna i projektet är de 

viktigaste”, ”de tidigare skedena innan förfrågningsunderlaget är de viktigaste” och ”framtagandet 

av förfrågningsunderlaget samt fasen från kontraktskrivandet till dess att entreprenören ska börja 

bygga”. Argumenten till att de tidiga faserna är de viktigaste grundar sig främst i att det är här som 

rätt omfattning, budget och tid ska beslutas. Det är även här som det är viktigt att få kontroll på 

omgivande faktorer. I exempelvis projektet Kalixfors – Kiruna, Ny omformarstation i Kiruna går det 

att se hur viktig kontexten var för utförandet av projektet då det var av stor betydelse att finna en 

lämplig plats att bygga på med hänsyn till rennäringen i Kirunaområdet. I Empiri 2 går det även att 

urskilja en medvetenhet om de tidiga fasernas påverkan på resten av projektet. Exempelvis framhålls 

att det ofta är billigare att åtgärda problem tidigt i projektet än när genomförandet redan har börjat. 

Många forskare tar upp vikten av de inledande faserna och påpekar att de har störst påverkan på ett 

projekts framgång (Antvik & Sjöholm, 2005; Dvir & Lechler, 2004; Dvir, Raz & Shenhar, 2003). Lim och 

Mohamed (1999) menar att det allt för ofta är för stort fokus på genomförandet fast att det finns 

många viktiga aktiviteter innan som bör få större uppmärksamhet. Specifikt inom 

anläggningsindustrin har de tidiga faserna av projekt enligt Haponava och Al-Jibouri (2009) ofta varit 

underprioriterade, vilket har fått negativa konsekvenser för projekten. Projektledarna inom 

Nationella Projekt verkar ha uppmärksammat detta då de tar upp många kritiska faktorer som de 

kopplar till de inledande delarna. I de tidiga faserna ingår en planeringsfas, en projektledare lyfte 

specifikt fram planeringsfasen som viktig. Att planeringsfasen är viktig är något som Dvir och Lechler 

(2004) samt Dvir, Raz och Shenhar (2003) framhåller. Planering är bland annat viktigt för att hantera 

osäkerhet skapad av ett projekts kontext. En väl genomförd planering ska minska risken för framtida 

dyra förändringar av mål och planer. 

7.4 Identifierade kritiska faktorer 
Nedan har de empiriskt identifierade kritiska faktorerna analyserats efter de faktorområden som 

urskilts i teorikapitlet. För tre teoretiska faktorområden har det dock inte identifierats några 

empiriska faktorer, dessa områden är hantering av risker, engagemang samt resurser och 

finansiering. Dessa faktorområden återfinns därför inte i nedanstående analys. Vissa teoretiskt 

identifierade faktorer kommer i analysen att finnas med i flera faktorområden, då de kan ha koppling 

till empiriska faktorer som kopplats till ett annat faktorområde. I vissa fall har empiriska faktorer med 

gemensamma nämnare sorterats in under en huvudfaktor. För att tydliggöra hur vi tolkat empirin 

presenteras tabeller som visar huruvida projektledarna anser att faktorn är viktig eller inte. Den 
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faktor som står med fet stil i tabellerna utgör huvudfaktorn och övriga faktorer utgör viktiga aspekter 

inom denna. Koderna i tabellerna betyder följande: 

 Viktigt = Projektledaren anser att faktorn är viktig för framgång 

 Mycket viktigt = Projektledaren anser att faktorn är mycket viktig för framgång. 

 Delvis viktigt = Projektledaren anser att faktorn i vissa avseenden är viktig för framgång. 

 Identifierad = Faktorn har identifierats i projektet under Intervju 1, antingen direkt uttalad av 

projektledaren eller utifrån tolkning av empirin.  

 Kan inte uttala sig = Projektledaren kunde inte uttala sig om faktorns betydelse. 

 Ingen åsikt = Projektledaren uttrycker ingen tydlig åsikt om faktorns betydelse.  

Löpande i texten tydliggörs hur många projektledare som har en viss åsikt. För att underlätta 

beskrivningen så betyder ”alla” samtliga som har blivit tillfrågade. Detta innebär specifikt att för de 

faktorer som kommer från projekten Stationer för alla, Nya basstationer, Kalixfors – Kiruna, ny 

omformarstation i Kiruna och Alingsås, utbyte ställverk betyder ”alla” fyra projektledare. För 

projektet Älvsjö omformarstation betyder ”alla” fem projektledare. 

7.4.1 Omvärld 

Projektets kontext har som nämndes i teorikapitlet en stor påverkan på ett projekts framgång. 

Belassi och Tukel (1996) nämner bland annat omvärldsfaktorerna politisk, ekonomisk, social och 

teknisk miljö, naturförhållanden, kunder samt konkurrens och dess påverkan på ett projekt. I empirin 

framkommer att projektets kontext utgör en kritisk faktor eftersom kontexten i vissa projekt har 

orsakat problem, dock har ingen av ovanstående faktorer konkret uttalats. I tabell 2 visas de 

empiriska kritiska faktorer som kopplas till faktorområdet omvärld.  

Tabell 2 Omvärld 

 

Faktorn medvetenhet om projektets kontext har ursprungligen identifierats genom tolkning av 

empirin, en tolkning som stärks av att samtliga övriga projektledare anser att faktorn är viktig. 

Medvetenhet om projektets kontext anses av projektledarna främst vara viktigt i de inledande 

delarna av projektet eftersom tidig kontroll på omgivande omständigheter kan göra projektet mindre 

kostsamt. Faktorn anses även vara viktig under själva genomförandet då det kan dyka upp oväntade 

händelser under projektets gång. En aspekt av projektets kontext som identifierats genom att den 

konkret uttalats av projektledaren är medvetenhet om parallella projekt. Främsta anledningen till 

vikten av denna medvetenhet är att en bra resursfördelning ska kunna ske mellan projekten, vilket 

P1 P2 P3 P4 P5

Medvetenhet om projektets 

kontext

Mycket viktigt Identifierad, 

tolkad

Viktigt Viktigt
 - 

Medvetenhet om parallella 

projekt

Mycket viktigt Viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad

Medvetenhet om 

konsekvenser

Viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad
 - 

Rätt kostnader i anbudet Viktigt Mycket viktigt Identifierad, 

uttalad

Viktigt
 - 

Många anbud till lågt pris Identifierad, 

tolkad

Delvis viktigt Delvis viktigt Delvis viktigt
 - 
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även Belassi och Tukel (1996) anser är en viktig faktor vilken benämns projektets densitet. 

Medvetenhet om parallella projekt anses enligt en projektledare vara viktig i de inledande delarna 

för planering av när i tiden olika projekt ska ligga. Ytterligare en aspekt som hör ihop med kontexten 

är medvetenhet om konsekvenser, vilken har identifierats genom att en projektledare konkret uttalat 

den. En projektledare menar att faktorn bör finnas med vid förfrågningsunderlaget. Med stöd i att 

alla projektledare anser att det är en viktig faktor för ett projekts framgång och i att faktorn tas upp 

av Belassi och Tukel (1996) utgör medvetenhet om projektets kontext en kritisk faktor som kopplas till 

den inledande fasen samt genomförandefasen.   

En annan faktor som konkret uttalats som kritisk av en projektledare inom faktorområdet omvärld är 

rätt kostnader i anbudet, vilken anses vara viktig bland alla projektledare. Att denna faktor har 

placerats inom faktorområdet omvärld beror på att det inte utgör en faktor som Trafikverket har 

direkt påverkan över. Anbudet kommer från entreprenörer, vilka finns i Trafikverkets omvärld. En 

aspekt, eller motsägelse, av faktorn är många anbud till lågt pris. Aspekten identifierades i ett projekt 

genom tolkning av projektledarens ord, men då projektledaren sedan tillfrågades om rätt kostnader i 

anbudet ansåg denne att det var viktigare. Rätt kostnader är viktigt då för låga kostnader kan leda till 

en osund marknad och till konflikter senare i projektet. En analys av faktorn visar att rätt kostnader 

och kvalitet i anbudet är viktigt, men att det även måste vara prisvärt. Faktorn är kritisk i det 

avseendet att alla projektledare anser att den är viktig, dock ligger den utanför Nationella Projekts 

område då det är entreprenören som skapar anbudet. Eftersom det är en utomstående aktör som 

råder över faktorn anses den inte vara en kritisk faktor för Nationella Projekt. I enlighet med 

Haponava & Al-Jibouri (2009, 2010) som menar att det finns en koppling mellan olika fasers 

prestationer kan det dock finnas tidigare aktiviteter som Nationella Projekt ansvarar för som 

påverkar anbudets utformande. Om Nationella Projekt inte lämnat korrekt information i 

förfrågningsunderlaget kanske konsekvensen blir felaktiga kostnader i anbudet.   

7.4.2 Organisation 

Organisation är ett faktorområde som har identifierats i teorin. De faktorer som återfinns i 

karläggningen är bland annat de Belassi och Tukel (1996) tar upp: vikten av organisationskultur, 

stöttande avdelningschefer samt högsta ledningens stöd. Inga liknande faktorer har identifierats från 

empirin men tre andra faktorer som går att koppla till organisationen har identifierats och 

presenteras nedan i tabell 3.   

Tabell 3 Organisation 

 

De faktorer som identifierats berör den interna verksamheten på Trafikverket. Då dessa faktorer är 

väldigt specifika för Trafikverket är det svårt att hitta liknande faktorer i teorin. Den första av dessa är 

ett väl fungerande ritningsarkiv, vilken är identifierad genom tolkning av empirin som visar på att det 

P1 P2 P3 P4 P5

Väl fungerande ritningsarkiv Identifierad, 

tolkad

Viktigt Viktigt Ingen åsikt
 - 

Effektiva markförhandlingar Viktigt Identifierad, 

uttalad

Kan inte uttala 

sig

Kan inte uttala 

sig
 - 

Ta konsulter på allvar Ingen åsikt Ingen åsikt Kan inte uttala 

sig

Ingen åsikt Identifierad, 

tolkad
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tar för lång tid att få ritningarna, vilket försenar Nationella projekts arbete och utförande av 

projektet. Eftersom tre projektledare uttrycker vikten av denna faktor anses den vara en kritisk 

faktor. Då väl fungerande ritningsarkiv är sammankopplad med förfrågningsunderlaget borde faktorn 

vara kritisk i de inledande delarna. Den andra faktorn är effektiva markförhandlingar som 

identifierats genom att projektledaren tydligt uttalat faktorn och menar att det idag kan ta för lång 

tid att hantera markförhandlingarna vilket kan försena projektet. Eftersom endast två projektledare 

tycker denna faktor är viktig går det inte att säga att detta är en kritisk faktor. Den tredje och sista 

faktorn, ta konsulter på allvar, är identifierad genom tolkning av empirin. En projektledare upplever 

detta som ett problem och menar att konsulter inte tas på lika stort allvar som anställda på 

Trafikverket. Då detta inte anses vara ett problem bland de övriga projektledarna går det inte att 

säga att detta är en kritisk faktor.  

7.4.3 Projektets egenskaper  

I teorin finns flera identifierade faktorer kopplade till projektets egenskaper, bland annat menar 

Haponava och Al-Jibouri (2009) att projektets design påverkar projektets framgång och Belassi och 

Tukel (1996) tar bland annat upp faktorerna storlek och värde samt unikheten i projektets aktiviteter. 

I empirin har faktorn komma igång i tid och få beställningar i tid (se tabell 4) identifierats genom att 

en projektledare konkret uttalat den som en viktig faktor. Samtliga projektledare anser att det är 

mycket viktigt att komma igång i tid. Problemet är att beställningarna och förutsättningarna att 

formulera ett förfrågningsunderlag kommer in för sent från internkunden vilket stressar på 

resterande delar i projektet. Detta försvårar Nationella Projekts arbete eftersom de får mindre tid att 

göra de arbetsuppgifter som ligger hos dem. Vikten av faktorn stärkts av Belassi och Tukels (1996) 

faktor hur brådskande resultatet är, vilken handlar om att stress ökar risken för misstag och sämre 

kvalitet.  Komma igång i tid och få beställningar i tid utgör därför en kritisk faktor och kopplas till de 

inledande delarna av ett projekt.  

Tabell 4 Projektets egenskaper 

 

7.4.4 Projektgruppens egenskaper 

Projektgruppens egenskaper är ett faktorområde som identifierats i teorin där ett antal viktiga 

faktorer ingår. I empirin går det endast urskilja en faktor som har med projektgruppens egenskaper 

att göra, vilken är erfarna projektmedarbetare (se tabell 5), erfarenhet av att arbeta i projekt och 

hantera olika situationer som kan tänkas uppstå. Faktorn har identifierats genom att en av 

projektledarna uttryckte att det är mycket viktigt med projektmedarbetare som har lång erfarenhet. 

Övriga menade att det är viktigt med erfarenhet men att det även är bra med mer oerfarna 

medarbetare då de ofta har nya perspektiv och tankar. De föreslår därmed en mix av erfarna och nya 

medarbetare i en projektgrupp. Då alla anser att erfarenhet är viktigt i någon grad ses erfarna 

projektmedarbetare som en kritisk faktor och då under projektets alla faser eftersom projektgruppen 

finns med under hela projektet. Teorin visar att erfarenhet är viktig men tar dock inte upp några 

faktorer som visar på att det är viktigt med olika långa erfarenheter. Teorin visar även på ett antal 

andra faktorer som ses som viktiga hos projektmedarbetarna. Belassi och Tukel (1996) menar att 

P1 P2 P3 P4 P5

Komma igång i tid och få 

beställningar i tid

Mycket viktigt Identifierad, 

uttalad

Mycket viktigt Mycket viktigt
 - 
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projektmedarbetare ska vara engagerade, ha felsökningsförmåga, kommunikationsförmåga samt ha 

en teknisk bakgrund. Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) menar att en projektgrupp ska vara 

mångsidig och kompetent. Dessa faktorer togs dock inte upp av projektledarna. Anledningen till att 

de inte uttrycker några andra faktorer är att frågor gällande dessa inte ställdes vid intervjuerna, detta 

då intervju 2 utgick från det som framkommit under intervju 1.  

Tabell 5 Projektgruppens egenskaper 

 

7.4.5 Projektledarens egenskaper 

I teorin återfinns flera faktorer som visar på att projektledarens egenskaper påverkar ett projekts 

framgång. Exempelvis tar båda Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) samt Belassi och Tukel (1996) upp 

faktorer kopplade till vilka egenskaper en projektledare bör ha. Att projektledaren är viktig, både den 

interna inom Nationella Projekt och den externa hos entreprenören, är något som samtliga 

projektledare är överens om. Faktorn har identifierats genom konkret uttal av en projektledare. I 

tabell 6 presenteras de egenskaper som projektledarna anser är viktiga hos en projektledare.  

Tabell 6 Projektledarens egenskaper 

 

Många av de egenskaper som projektledarna tar upp återfinns även i kartläggningen av viktiga 

faktorer i teorin. Belassi och Tukel (1996) tar upp uppfattning om roll och ansvar, kompetens, 

engagemang, förmåga att göra avvägningar, förmåga att delegera ansvar samt förmåga att 

koordinera. Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) tar upp kompetens, kunna hantera förändring, 

motivation, förmåga att styra, engagemang, intresse och teknisk kunskap. Med stöd i att alla 

projektledare tycker att projektledarens egenskaper är viktiga och att det även går att urskilja i teorin 

utgör projektledarens egenskaper, internt och externt en kritisk faktor. Det är en kritisk faktor på en 

övergripande nivå, för alla faser i projektet. Egenskaper som återkommer i både empiri och teori och 

som därför utgör exempel på viktiga egenskaper är: kompetens, tekniskt kunnig, engagerad, förmåga 

att styra, intresserad och tydlig.   

7.4.6 Mål- och problemdefinition 

I teorikapitlet har faktorområdet mål- och problemdefinition identifierats. Bland annat tar Haponava 

och Al-Jibouri (2009, 2010), Bentley och Rafferty (1992) och Clarke (1999) upp vikten av en 

P1 P2 P3 P4 P5

Erfarna projektmedarbetare Delvis viktigt Delvis viktigt Delvis viktigt Delvis viktigt Identifierad, 

uttalad

P1 P2 P3 P4 P5

Projektledarens egenskaper, 

internt och externt 

Veta vad som 

ska göras och 

varför, teknisk 

kunnig

Engagerade, 

intresserade, 

drivna. Det 

viktigaste ska 

vara kvalitet, 

tidplan och 

budget 

Tydliga, 

pålästa, ta 

ansvar för tid, 

innehåll, 

budget och 

kvalitet. Vara 

projekteldare 

istället för 

tekniker

Tydlig, få 

resurser, 

samarbets-

villig, 

proaktiv. 

Entreprenören 

ska ha effektiv 

tidsstyrning

Identifierad, 

uttalad.  Vara 

tuff och våga 

sätta ner foten
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gemensam måldefinition och hur denna kan nås. I empirin har flera faktorer kopplade till detta 

område identifierats, se tabell 7. 

Tabell 7 Mål- och problemdefinition 

 

Haponava och Al-Jibouri (2009) påtalar vikten av att tidigt få kontroll på olika intressenters krav samt 

att definiera kunden och dess behov. Inom Trafikverket startar ett projekt med att en 

förundersökning görs. Samtliga projektledare anser att faktorn bra förundersökningar är viktig för 

projektets framgång, en faktor som från början är identifierad efter direkt uttal av en projektledare. 

Denna anses vara viktig eftersom förundersökningen kan förutse viktiga aspekter och därmed minska 

risken för oväntade negativa händelser senare i projektet. En aspekt kopplad till förundersökningen, 

identifierad efter ett konkret uttalande av projektledaren, är medvetenhet om konsekvenser som bör 

finnas med i förundersökningen, då det är viktigt att tidigt identifiera saker som kan uppkomma 

senare i projektet. Då förundersökning är det allra första som görs i ett projekt utgör det grunden till 

resterande delar av projektet. Enligt Haponava och Al-Jibouri, (2009, 2010) är en fas output nästa fas 

input. Resultatet av en förundersökning får därmed stor påverkan för alla efterkommande faser. Bra 

förundersökningar utgör med bakgrund i detta styckes resonemang en kritisk faktor i den inledande 

fasen för projekt inom Nationella Projekt.  

En annan faktor som identifierats i empirin genom direkt uttal av projektledaren är tydliga och 

fullständiga beställningar, vilket avser de beställningar av projekt som Nationella Projekt får från 

internkunden Samhälle eller Underhåll. Samtliga projektledare anser att denna faktor är mycket 

P1 P2 P3 P4 P5

Bra förundersökningar Viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad
 - 

Medvetenhet om 

konsekvenser

Viktigt Viktigt Viktigt, Identifierad, 

uttalad
 - 

Tydliga och fullständiga 

beställningar från 

internkunden

Mycket viktigt Identifierad, 

uttalad

Mycket viktigt Mycket viktigt Identifierad, 

tolkad

Bra förfrågningsunderlag Identifierad, 

uttalad

Mycket viktigt Identifierad, 

uttalad

Identifierad, 

uttalad,
 - 

Bra beskrivningar på 

efterfrågad funktion vid 

upphandling

Mycket viktigt Identifierad, 

tolkad

Viktigt Viktigt

 - 

Tydligt innehåll i kontraktet Mycket viktigt Viktigt Identifierad, 

tolkad

Viktigt
-

Medvetenhet om kontraktets 

innehåll och konsekvenser av 

det

Viktigt Viktigt  Mycket viktigt Viktigt Identifierad, 

tolkad

Tydliga direktiv om hur 

slutdokumentationen ska se 

ut ur kvalitetssynpunkt. 

Mycket viktigt Mycket viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad

Vara överens om tekniska 

frågor, internt och externt

Viktigt Viktigt Mycket viktigt Viktigt Identifierad, 

tolkad

Dialog för gemensam målbild Mycket viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad

Viktigt 
 - 
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viktig då ofullständiga beställningar kan försena projektet i olika avseenden, bland annat om 

beställningen måste skickas tillbaka på remiss hos internkunden. Enligt Empiri 1 ska beställningarna 

innehålla en bedömd totalkostnad, omfattning och innehåll. Vikten av faktorn stärks av Clarke (1999) 

som menar att det är viktigt att ha en tydlig omfattning och mål. Även Haponava och Al-Jibouri 

(2009) tar upp detta och benämner det som en initial problemdefinition där de tar upp viken av att 

tydligt definiera problemet i dokument. Idag brister faktorn inom Trafikverket då beställningarna ofta 

är ofullständiga. Bentley och Rafferty (1996) menar att det bör finnas en kostnadskontroll i ett 

projekt vilket innebär att det ska finnas kontroll av de aktuella kostnaderna och hur framtida 

kostnader ska fördelas. Detta borde vara en viktig faktor gällande beställningarna eftersom de ska 

innehålla ett förslag på aktuell kostnad för projektet. Om beställningen är ordentligt gjord med en 

korrekt kostnadskontroll underlättas Nationella Projekts arbete då de inte behöver skicka tillbaka 

beställningen på remiss till den interna beställaren vilket kan försena projektet. Att projektledarna 

tycker att faktorn tydliga och fullständiga beställningar från internkunden är viktig samt att den 

stärks av teorin medför att det är en kritisk faktor för Nationella Projekt i den inledande fasen.  

Bra förfrågningsunderlag är en faktor som har identifierats i empirin genom att den uttalats som 

kritisk av tre projektledare och är enligt alla projektledare viktig. Är förfrågningsunderlaget 

ofullständigt kan det leda till negativa konsekvenser senare i projektet, bland annat på grund av 

oklarheter om vad som ska göras och vem som ska göra vad. Bentley och Rafferty (1992) talar om 

betydelsen av att ha gemensamma mål och engagemang samt vikten av att specificera detta. Detta 

bör vara viktigt från start och bör därför finnas med i förfrågningsunderlaget så att det tydligt 

framgår för entreprenören vilka målen är. Haponava och Al-Jibouri (2009) anser att den initiala 

problemdefinitionen är av stor betydelse och att problemet tydligt bör definieras i ett dokument. En 

initial problemdefinition kan liknas med det förfrågningsunderlag som Nationella Projekt lämnar till 

entreprenörerna vid upphandling, det är först här som de funktionella kraven på projektet 

specificeras. Kopplat till bra förfrågningsunderlag har flera aspekter identifierats. Bra beskrivningar 

av efterfrågad funktion vid upphandling, har identifierats via tolkning av empirin, vilket stöds av att 

alla projektledare anser att det är viktigt och är något som kan göras mycket bättre än hur det görs 

idag. Detta anses viktigt vid totalentreprenader då beskrivningen inte ska gå in på för detaljtekniska 

krav då det kan leda till att funktionen glöms bort. Även Haponava och Al-Jibouri (2010) tar upp 

vikten av detta och menar att det bör finnas en tydlig beskrivning av funktionella krav eftersom det 

till stor del påverkar hela projektets resultat En annan aspekt av förfrågningsunderlaget är tydligt 

innehåll i kontraktet, vilken har identifierats genom tolkning av empirin. Detta är en faktor som även 

Bentley och Rafferty (1992) tar upp och menar att det har stor fördel för resultatet då det förtydligar 

entreprenörens åtagande. Även Clarke (1999) tar upp vikten av detta och talar om tydlig omfattning 

och mål. Faktorn är av stor betydelse vid totalentreprenadsprojekt, då det är en funktion som 

beställs istället för en färdig konstruktion är det viktigt att vara tydlig så att entreprenören förstår vad 

som förväntas av den. Förutom att vara tydlig i kontraktet är det även viktigt att ha en medvetenhet 

om kontraktets innehåll och konsekvenser av det, vilket har identifierats genom tolkning av empirin. 

Detta är viktigt för att veta vilka krav som kan ställas på entreprenören. Tydliga direktiv om hur 

slutdokumentationen ska se ut ur en kvalitetssynpunkt är ytterligare en aspekt av 

förfrågningsunderlaget, vilken har uttalats som en kritisk faktor av en projektledare. Projektledarna 

menar att det är viktigt att det i ett inledande skede framgår vilka krav det finns på entreprenörens 
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slutdokumentation. Bra förfrågningsunderlag är en faktor som alla projektledare är överens om är 

viktig och har dessutom identifierats genom att det konkret uttalats som en kritisk faktor av flera 

projektledare. Otydligheter har i många projekt lett till konflikter och andra komplikationer som fått 

negativa konsekvenser för projektet. Faktorn får även stöd i teorin och utgör därför en kritisk faktor i 

de inledande delarna av ett projekt inom Nationella Projekt.  

En annan faktor kopplad till området mål- och problemdefinition är vara överens om tekniska frågor, 

internt och externt. Faktorn har identifierats genom tolkning av empirin. Samtliga projektledare 

tycker att faktorn är viktig och stödjer därmed tolkningen av empirin. Om tekniska frågor tas upp i ett 

tidigt skede uppstår sällan några problem, det blir svårare att göra något åt den tekniska aspekten då 

anläggningen är byggd. Eftersom samtliga projektledare anser att faktorn är viktig utgör vara överens 

om tekniska frågor internt och externt en kritisk faktor för projekt inom Nationella Projekt i den 

inledande fasen.  

Ytterligare en faktor är dialog för gemensam målbild, vilken har identifierats genom att en 

projektledare uttalat den som en kritisk faktor. Faktorn är viktig enligt alla projektledare. Faktorn 

stärks av Bentley och Raffertys (1992) faktor mål och engagemang, vilken handlar om vikten av att 

alla inblandade i projektet ska ha samma mål.  Eftersom att faktorn är viktigt enligt alla projektledare 

samt återfinns i teorin utgör den en kritisk faktor för projekt inom Nationella Projekt. Faktorn anses 

vara viktig genom hela projektet. 

7.4.7 Kommunikation 

Kommunikation är ett identifierat faktorområde utifrån teorin och enligt Bentley & Rafferty (1992) 

utgör detta grundkärnan för effektiv styrning eftersom brister gällande detta kan leda till kontrakts-, 

kostnads- eller tidsproblem. I empirin har tre olika faktorer identifierats som går att relatera till 

området kommunikation, dessa återfinns i tabell 8 nedan.  

Tabell 8 Kommunikation 

 

Haponava och Al-Jibouri (2009) menar att det är viktigt att tidigt involvera de intressenter som har 

inverkan på projektet och kommunicera med dessa. En faktor som kan tänkas främja detta och en 

gemensam målbild är den identifierade faktorn teambuilding vilken identifierades genom tolkning av 

empirin. Enligt en projektledare är teambuilding särskilt viktigt internt inom Trafikverket för att på så 

sätt få en förståelse för olika avdelningars arbete. En annan projektledare anser att alla parter bör 

innefattas i teambuildingen och då även de externa parterna för att få en få en gemensam målbild 

samt för ett gott samarbete. Då alla projektledare anser att teambuilding är viktig ses det som en 

kritisk faktor och då särskilt i de inledande faserna av projektet och till viss del under själva 

genomförande.  

P1 P2 P3 P4 P5

Teambuilding Mycket viktigt Delvis viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

tolkad

Kontinuerliga samrådsmöten Mycket viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad

Inte viktigt
 - 

Ha en kommunikationsplan Inte viktigt Delvis viktigt Kan inte uttala 

sig 

Delvis viktigt Identifierad, 

tolkad
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En annan faktor som går att koppla till faktorområdet kommunikation är kontinuerliga 

samrådsmöten, vilken uttrycks som en framgångsfaktor av en projektledare. Genom kontinuerliga 

samrådsmöten under hela projektet anser projektledaren att en gemensam målbild kan säkerställas. 

Även Bentley & Rafferty (1992) menar att det är viktigt att hålla möten för att följa upp projektet. Då 

tre projektledare anser att detta är viktigt och då teorin pekar på vikten av möten utgör kontinuerliga 

samrådsmöten en kritisk faktor under projektets alla faser.     

Ha en kommunikationsplan är en faktor som har identifierats genom tolkning av empirin. Enligt en 

projektledare kan detta vara viktigt för att inte kommunikation ska gå onödiga vägar. En 

projektledare anser att det bör göras en prövning om en kommunikationsplan behövs och att det kan 

vara viktigare i större projekt. Till skillnad från denna åsikt menar en annan projektledare att det 

hellre ska vara för mycket kommunikation än för lite. Den teoretiska referensramen tar inte upp 

någon faktor som kan liknas med en kommunikationsplan men trots detta är den av stor betydelse 

eftersom den berör ämnet kommunikation som uttryckligen är viktigt enligt teorin. Med hänsyn till 

detta och då de flesta projektledarna anser att faktorn är delvis viktig är det svår att säga om 

kommunikationsplanen är en kritisk faktor. Det är snarare kommunikationen i sig som är den kritiska 

faktorn. 

7.4.8 Kontroll och styrning 

Kontroll och styrning är ett faktorområde som många forskare behandlar. Haponava och Al-Jibouri 

(2010) tar upp kontrollstyrningsprogram som en viktig faktor för att underlätta den kaotiska miljö 

som projekt kan befinna sig i. I empirin har tre huvudfaktorer identifierats som berör ämnet kontroll 

och styrning vilka redovisas i tabell 9 nedan.  

Tabell 9 Kontroll och styrning 

 

Styrning av projekt och vad som ska göras för att skapa en bra styrning är något som flera forskare 

tar upp. Bentley och Rafferty (1992) tar bland annat upp faktorerna kostnadskontroll, tidkontroll, 

kvalitetskontroll, möten och månatliga rapporter för att skapa en bra styrning. Att ha en bra styrning 

på plats på bygget är en viktig faktor enligt samtliga projektledare och identifierades genom tolkning 

av empirin. Vid en totalentreprenad minskar dock Trafikverkets inblandning i styrningen vilket enligt 

P1 P2 P3 P4 P5

Bra styrning på plats på bygget Identifierad, 

tolkad

Viktigt Mycket viktigt Viktigt
 - 

Dokumentera avvikelser för 

användning vid besiktning

Viktigt Viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad

Vara klar med en process 

innan man går vidare till nästa

Mycket viktigt Delvis viktigt Delvis viktigt Delvis viktigt Identifierad, 

uttalad

Inte släppa viktiga frågor som 

dyker upp tidigt i projektet

Mycket viktigt Mycket viktigt Viktigt Delvis viktigt Identifierad, 

tolkad

Tydlig rollfördelning externt 

och internt

Mycket viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad

Viktigt
 - 

Överenskommelse om 

ansvarsfördelning inom 

Trafikverket

Viktigt Viktigt Viktigt Mycket viktigt Identifierad, 

tolkad
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vissa av projektledarna kan vara problematiskt. En projektledare menar att Trafikverket måste få 

bättre kontroll genom dialog och bättre kontroller. Detta är även något som Bentley och Rafferty 

(1992) tar upp och menar att kommunikation är grundkärnan för effektiv styrning. Ett sätt att skapa 

bättre styrning kan enligt projektledarna vara att dokumentera avvikelser för användning vid 

besiktning av produkten. Då Trafikverket vid en totalentreprenad är mindre inblandade i styrningen 

är avvikelsedokumentationen särskilt viktig så att avvikelser inte missas. Detta är i enlighet med en 

faktor som Haponava och Al-Jibouri (2010) tar upp som menar att det är viktigt att identifiera 

inkonsekvenser mellan kraven och projektets tillstånd. Författarna menar dessutom att det är viktigt 

att ha ett strukturerat sätt att hantera de krav som finns på projektets produkt och 

produktionskomponenter. Detta kan liknas vid Bentley och Raffertys (1992) resonemang om att 

kvalitetskontroll är nödvändigt för alla framgångsrika projekt och att projekten måste designas och 

byggas på ett sådant sätt att det uppnår de kvalitetskrav som finns. Detta är något som är viktigt för 

Nationella Projekt kopplat till den nya beställarrollen och totalentreprenadsprojekt. På grund av den 

minskade inblandningen är det viktigt att hitta ett strukturerat sätt att hantera projektstyrningen 

med så liten inblandning som möjligt. Bra styrning på plats på bygget är en faktor som går att koppla 

till genomförandefasen i ett projekt och då den ses som viktigt bland alla projektledare är denna 

faktor en kritisk faktor.    

Ännu en faktor kopplad till kontroll och styrning är faktorn att vara klar med en process innan man 

går vidare till nästa. Denna identifierades genom att en projektledare uttalat den. Detta menar en 

projektledare är mycket viktigt i ett tidigt skede i projektet. Dock kan detta vara svårt i seriella 

projekt där det inte finns några tydliga gränssnitt mellan olika faser. En av projektledarna framhäver 

dock att det går att jobba med flera frågor och att hantera olika processer parallellt. I teorin återfinns 

inga specifika faktorer som är kopplade till denna identifierade faktor. Men Haponava och Al-Jibouri 

(2009, 2010) påpekar att de olika faserna är sammankopplade där en fas output är en annans fas 

input men framhäver dock att detta inte behöver innebära att olika faser inte kan göras 

parallellt. Det gäller därmed att finna en bra balans mellan vilka frågor och faser som kan hanteras 

parallellt. Faktorn är sammankopplad med aspekten inte släppa viktiga frågor som dyker upp tidigt i 

projektet. Detta är något som enligt en projektledare absolut inte får ske då risken finns att projektet 

stannar upp och blir mycket dyrare. Alla projektledare anser att vara klar med en process innan man 

går vidare till nästa är en viktig eller delvis viktig faktor. Med hänsyn till deras åsikter och utifrån 

teorin anses faktorn vara en kritisk faktor som är av störst betydelse i de inledande faserna men även 

under hela projektet med hänsyn till Haponava och Al-Jibouris (2009, 2010) resonemang om fasernas 

sammankoppling.  

Att ha en tydlig rollfördelning internt och externt är något som samtliga projektledare anser är viktigt 

och en faktor som har identifierats genom konkret uttal av en projektledare. Även Bentley och 

Rafferty (1992) tar upp det faktum att det bör finnas en tydlig rollfördelning angående vem som 

ansvarar för vad och att alla bör hållas ansvariga för sitt handlande. En av projektledarna uttalade 

tydligt att detta är en viktig faktor. Att tydliggöra vem som man ska vända sig till är viktigt för att 

undvika dubbelarbete. En aspekt av faktorn är överenskommelse om ansvarsfördelning inom 

Trafikverket. Denna ansvarsfördelning är sammankopplad med underlaget som ges från den interna 

beställaren, är underlaget bra blir det ingen diskussion om rollfördelningen. En projektledare anser 
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att ansvarsfördelningen är viktig genomgående i hela projektet medan en annan hänvisar till 

bekymmer vid överlämnandet. Då samtliga anser att denna faktor är av stor betydelse utgör tydlig 

rollfördelning, internt och externt en kritisk faktor för ett projekts alla faser.  

7.4.9 Avslutning av projekt 

I teorin har faktorområdet avslutning av projekt identifierats. Området innehåller dock bara två 

faktorer: procedur för avslut och kvalitetskontroll (Bentley & Rafferty, 1992). I empirin har en viktig 

faktor kopplats till området: bra överlämnande av projekt. Se tabell 10.  

Tabell 10 Avslutning av projekt 

 

Bra överlämnande av projekt anses viktig av samtliga projektledare och har identifierats efter konkret 

uttal av en projektledare. Faktorn kan liknas med den avslutningsprocess som beskrivs i PMBOK 

(2005), vilken ska testa samt godkänna produkten och leda projektet till ett avslut. Inom Nationella 

Projekt syftar faktorn till då entreprenören överlämnar projektet till Nationella Projekt och då 

Nationella Projekt lämnar över till den interna beställaren. En aspekt av faktorn är att det överlämnas 

korrekt dokumentation från entreprenören vid överlämnandet av projektet, vilken har identifierats 

efter konkret uttal om dess vikt av en projektledare. Alla projektledare menar dessutom att aspekten 

är viktig. En av projektledarna säger att det finns stora brister idag och att det hänger ihop med att 

den inledande dokumentationen, förfrågningsunderlag och kontrakt, blir rätt. Ett sätt att göra 

överlämnandet bättre är i enlighet med aspekten dokumentera avvikelser för användning vid 

besiktning, vilken har identifierats efter att projektledaren specifikt pekat ut det som viktigt. Det 

påpekas att detta är särskilt viktigt vid totalentreprenader eftersom Trafikverket inte är lika 

närvarande under bygget så att inte dolda avvikelser missas. Eftersom att faktorn bra överlämnande 

av projekt anses viktig av samtliga projektledare utgör den en kritisk faktor för projekt inom 

Nationella Projekt, då i de avslutande faserna. På grund av faktorns betydelse kan det vara viktigt att 

i enlighet med teorin utveckla en bra procedur för avslut och utföra bra kvalitetskontroller (Bentley & 

Rafferty, 1992). 

7.4.10 Hantering av förändringar 

I teorin har faktorområdet hantering av förändringar identifierats. Haponava och Al-Jibouri (2010) tar 

upp identifiering av kravförändringar som en viktig faktor. Clarke (1999) tar upp faktorn användning 

av projektplaner som dynamiska arbetsdokument och menar att det underlättar hantering av 

förändringar om projektplanerna enkelt kan uppdateras. I teorin kopplas alltså hantering av 

förändringar delvis till planering. I empirin har en faktor bra planering identifierats (se tabell 11), 

genom direkt uttal av projektledaren.  

P1 P2 P3 P4 P5

Bra överlämnande av projekt Identifierad, 

uttalad

Viktigt Viktigt Viktigt
 - 

Korrekt dokumentation från 

entreprenören

Viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad
 - 

Dokumentera avvikelser för 

användning vid besiktning

Viktigt Viktigt Viktigt Viktigt Identifierad, 

uttalad
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Tabell 11 Hantering av förändringar 

 

Samtliga projektledare anser att planeringen är viktig och att den internt inom Trafikverket kan bli 

bättre. I det projekt där faktorn identifierades ansåg projektledaren att det är viktigt att alla vet vad 

som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras. En annan projektledare 

menar dock att det är viktigt med en gränsdragning för vilka som ska vara inblandade och 

informerade vid planering. En annan projektledare menar att planering ska ses som ett levande 

dokument vilket är i enlighet med Clarke (1999) som menar att projektplaner ska ses som dynamiska 

arbetsdokument för att på så sätt underlätta hanteringen av förändringar om projektplanerna enkelt 

kan uppdateras. Bra planering utgör med stöd i projektledarnas åsikter och teorin en kritisk faktor för 

ett projekts alla faser.  

7.4.11 Faktor som inte identifierats i teorin 

En annan faktor som har identifierats i empirin är bra samarbete med entreprenör. I teorin har det 

inte gått att identifierat något faktorområde som denna kan kopplas till. Ingen faktor i kartläggningen 

har med samarbete eller relationer att göra. Ett bra samarbete med entreprenör (se tabell 12 nedan) 

anses vara mycket viktigt bland samtliga projektledare och har dessutom från början identifierats 

genom att projektledaren konkret har uttalat det som en kritisk faktor. Faktorn anses vara viktig 

under hela projektet, men en projektledare tycker att det är särskilt viktigt i slutet av ett projekt då 

kostnaderna lätt kan dra iväg och leda till konflikter. Trots att faktorn inte går att identifiera i teorin 

anses den utgöra en kritisk faktor för projekt inom Nationella Projekt då alla projektledare ser 

faktorn som mycket viktig för ett projekts framgång. Faktorn är kritisk för alla faser i projektet. 

Tabell 12 Faktor som inte identifierats i teorin 

 

7.5 Generalisering av kritiska faktorer 
Nguyen, Ogunlana och Lan (2004) menar att dagens faktorer är för generella eller för specifika vilket 

medför svårigheter att använda dem i praktiken. Detta stämmer även in på de kritiska faktorer som 

identifierats för Nationella Projekt då de är väldigt specifika för just Nationella Projekts verksamhet 

och är därför svåra att koppla till andra projekt. För att tydliggöra studiens koppling och bidrag till 

tidigare teorier finns ett behov av att höja faktorerna en abstraktions nivå till mer generella faktorer. 

De teoretiska faktorområdena som analysen utgått från är i sin tur allt för generella och rymmer 

många aspekter som kan delas upp i egna faktorer. I tabell 13 nedan presenteras de identifierade 

kritiska faktorerna samt hur de har kodats för att bilda mer generella faktorer.  

Tabell 13 Generalisering av kritiska faktorer 

Kritisk faktor Kod 

Bra överlämnande av projekt Bra avslut 

Bra planering Bra planering 

Överens om tekniska frågor Gemensamma mål och planer 

P1 P2 P3 P4 P5

Bra planering Viktigt Delvis viktigt Identifierad, 

uttalad

Mycket viktigt
 - 

P1 P2 P3 P4 P5

Bra samarbete med 

entreprenör 

Mycket viktigt Mycket viktigt Identifierad, 

uttalad

Mycket viktigt
 - 
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Inte släppa viktiga frågor tidigt i projektet Gemensamma mål och planer 

Dialog för gemensam målbild Gemensamma mål och planer 

Kommunikation Gemensamma mål och planer 

Kontinuerliga samrådsmöten Gemensamma mål och planer och Kontroll 
på/medvetenhet om omvärld 

Medvetenhet om projektets kontext Kontroll på/medvetenhet om omvärld 

Bra förundersökningar Kontroll på/medvetenhet om omvärld 

Bra styrning på plats på bygget Kontroll över genomförandefasen 

Projektledarens egenskaper, internt och externt Projektledarens egenskaper 

Erfarna projektmedarbetare Projektmedarbetarnas egenskaper 

Tydlig rollfördelning, externt och internt Tydlig rollfördelning 

Teambuilding Samarbete 

Bra samarbete med entreprenör Bra samarbete 

Väl fungerande ritningsarkiv Stryks då den är för specifik för Nationella Projekt och 
svår att ge en generell kod 

Komma igång i tid och få beställningar i tid Tillräckligt med tid för projektet 

Tydliga och fullständiga beställningar Tydlighet om vad som ska göras i dokument 

Bra förfrågningsunderlag Tydlighet om vad som ska göras i dokument 

 

Av kodningen för de kritiska faktorerna framgår att ett antal mer generella faktorer kan identifieras. 

Ett syfte med analysen är att dela in de identifierade kritiska faktorerna i ett projekts olika faser, 

detta gäller även för de mer generella faktorerna. Eftersom identifieringen av de generella faktorerna 

har utgått från de kritiska faktorerna utgår även kopplingen till olika faser från de faser som de 

kritiska faktorerna har kopplats till. Nedan presenteras de identifierade generella faktorerna samt 

vilka faser dessa kopplas till.  

 Bra avslut: Av namnet på faktorn framgår att den är viktig i den sista fasen, avsluta projektet. 

 Bra planering: Viktig för hela projektet. 

 Gemensamma mål och planer: Viktig i hela projektet, viktigt att det finns med från den första 

fasen, inleda projektet. 

 Kontroll på/medvetenhet om omvärld: Viktigt i hela projektet, det är viktigt att det finns med 

från början och att det inte glöms bort under resten av projektet.  

 Kontroll över genomförande fasen: Viktig i fasen genomföra projektet.  

 Projektledarens egenskaper: Viktig i hela projektet. 

 Projektmedarbetarnas egenskaper: Viktig i hela projektet. 

 Tydlig rollfördelning: Viktigt att det finns i hela projektet men det bör tydliggöras i fasen inleda 

projektet. 

 Bra samarbete: Viktig i hela projektet. 

 Tillräckligt med tid för projektet: Viktig i hela projektet.  

 Tydlighet om vad som ska göras i dokument: Viktig i fasen inleda projektet.  
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8. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatser kopplade till studiens problemformulering och syfte. Kapitlet är 

relativt omfattande, vilket är en konsekvens av en vilja att öka förståelsen hos läsaren. För att 

tydliggöra studiens empiriska och teoretiska bidrag avslutas kapitlet med en sammanfattning av 

kapitlet.  

8.1 Den nya beställarrollen 
Åsikterna om den nya beställarrollen är övervägande positiva, trots detta finns det vissa oklarheter 

bland projektledarna om vad den nya rollen innebär rent praktiskt. Med anledning av detta behöver 

innebörden förtydligas så att alla projektledare har samma bild om hur den nya beställarrollen ska 

fungera så att alla arbetar mot samma mål. Eftersom den nya beställarrollen innebär att beställa fler 

totalentreprenader valdes endast totalentreprenader ut vid urvalet av projekt. Trots detta har endast 

minimala skillnader identifierats angående entreprenadformerna utförande- och totalentreprenader 

med avseende på arbetssättet. Därmed kan de identifierade kritiska faktorerna även vara relevanta 

att använda vid utförandeentreprenader. Med detta tydliggörande kan nedanstående slutsatser gälla 

för alla typer av projekt inom Nationella Projekt.  

8.2 Projektfaser  
I Empiri 1 går det att urskilja fyra olika projektfaser i ett projekt inom Nationella Projekt, nämligen 

analysera projektet, planera projektet, genomföra projektet och avsluta projektet. Dessa projektfaser 

återfinns i den analysmodell som vi har utgått ifrån då vi har samlat in och analyserat den insamlade 

empirin. I analysen i kapitel 7 har dock endast tre olika projektfaser kunnat urskiljas. Dessutom 

framgår inte den kontinuerliga fasen följa upp, rapportera och korrigera projektet tydligt. Med 

anledning av detta har analysmodellen konstruerats om och innehåller nu endast tre projektfaser, 

inleda projektet, genomföra projektet och avsluta projektet. Teorin (se avsnitt 3.3) påpekar vikten av 

en god förståelse för olika faser och dess inverkan på projektets resultat. Att se till olika faser anses 

underlätta identifieringen av potentiella problem i ett projekt. Det faktum att det endast tydligt går 

att urskilja tre, då det egentligen ska finnas fyra, är därmed en nackdel för Nationella Projekt 

eftersom fler faser kan innebära att det är lättare att urskilja olika problem och att styra projektet. På 

grund av detta bör det inom Nationella Projekt finnas en större medvetenhet bland projektledarna 

om de olika faserna i projektet, i synnerhet eftersom det finns en tydlig dokumentation om faserna 

(se Empiri 1).  

En annan aspekt gällande projektets faser är betydelsen av de olika faserna. I teorin (se avsnitt 3.3.1) 

går det att avläsa att de inledande faserna i ett projekt är av stor betydelse och att problem som 

uppstår i projekt ofta kan härledas till de inledande faserna i projekten. Betydelsen av de inledande 

faserna framgår även i denna studie då analysen har identifierat att många av de problem som 

uppstått i de olika projekten kan kopplas till den inledande fasen inleda projektet. Dessutom påpekar 

samtliga projektledare vikten av den inledande fasen och anser att denna är av störst betydelse i 

projektet. Trots att alla projektledare är väl medvetna om vikten av den inledande fasen kan många 

av de problem som uppstått i projekten kopplas till denna fas. Eftersom det finns en medvetenhet 

om betydelsen av den inledande fasen anser vi att det är underligt att många fel går att härleda till 
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denna fas i projektet. Vi anser att denna fas borde kunna genomföras mycket bättre med anledning 

av den kunskap som finns om dess betydelse och påverkan på senare delar i projektet. 

Nedan presenteras den omkonstruerade analysmodellen vilken de identifierade kritiska faktorerna 

och kriterierna från analysen ska kopplas till.  

 

Figur 14 Ny analysmodell. 

8.3 Framgångsrikt projekt 
I problemdiskussionen (avsnitt 1.2) ställde vi oss frågan vad definitionen av ett framgångsrikt projekt 

är hos Trafikverket och avdelningen Nationella Projekt. Efter analysen går det att konstatera att det 

inte är en lätt uppgift att besvara frågan. Det som dock kan konstaterats är att framgång och ett 

framgångsrikt projekt i denna studie ses ur projektledarnas perspektiv eftersom tolkningar har gjorts 

baserat på deras åsikter. I problemdiskussionen ställde vi oss även frågan om det går att finna en 

gemensam definition om vad ett framgångsrikt projekt är. Även detta har visat sig vara mycket svårt 

då det är flera olika aspekter i ett projekt som påverkar hur framgång ska definieras. Trots 

svårigheterna har ändå ett antal gemensamma kriterier vilka bedömningen av framgång ska ske efter 

kunnat identifieras. Ett framgångsrikt projekt är enligt projektledarna då det håller budget, håller 

tidsplan, då produkten levereras med bra kvalitet samt då både Trafikverket och entreprenören är 

nöjda med det utförda projektet. Dessa kriterier kan därmed tillsammans bilda en gemensam 

definition för framgång i projekt. Förutom dessa kriterier har ytterligare några kriterier identifierats 

genom analys av empiri. Dessa är kriterier som påverkas av projektets specifika kontext. De 

kontextberoende kriterierna har yttrat sig dels genom skillnader mellan de olika projekten men också 

genom skillnader mellan projektledarnas egna beskrivningar av vad ett framgångsrikt projekt innebär 

och deras bedömningar av det aktuella projektet. Dessa kriterier kan därmed inte ingå i den 

gemensamma definitionen av framgång. Det är därför viktigt att komma ihåg att för varje projekt 

besluta om vilka kriterier som är viktiga för just det projektet och anpassa de gemensamma 

kriterierna efter detta.  

Förutom att definiera vad framgång innebär är det viktigt att poängtera att teorin (se avsnitt 3.2) tar 

upp det faktum att definitionen av ett framgångsrikt projekt bör innehålla olika intressenters 

synvinklar eftersom beställaren, entreprenören, slutanvändaren och samhället kan se olika på 

framgång i projekt. Projektledarna framhåller Trafikverkets perspektiv och delvis entreprenörens 

perspektiv i definitionen av framgång men utesluter till stor del slutanvändarens och samhällets 
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perspektiv vilket är problematiskt då projekten faktiskt finansieras av skattepengar. Slutanvändarnas 

och samhällets perspektiv bör därmed tydligare ingå i projektledarnas definition av vad ett 

framgångsrikt projekt är, eftersom Trafikverket och Nationella Projekt är en myndighet vilken ska 

verka för samhällets nytta.  

8.4 Kritiska faktorer i projekt 
I analysen har de identifierade faktorerna analyserats för att avgöra om de utgör kritiska faktorer och 

till vilken fas de kan kopplas. De faktorer som anses viktiga bland majoriteten av projektledarna, samt 

om de stöds av den befintliga teorin (se avsnitt 3.4) utgör kritiska faktorer och presenteras nedan i 

samband med den fas som de har sammankopplats med. 

8.4.1 Inleda projektet: 

Medvetenhet om projektets kontext: Det är viktigt att tidigt i projektet få kontroll på och vara 

medveten om händelser och aktiviteter i projektets omvärld som på olika sätt kan påverka projektet. 

Genom detta kan framtida problem som uppstår på grund av oväntade och opåverkbara händelser 

minskas.  

Väl fungerande ritningsarkiv: Faktorn är viktig då problem och förseningar från ritningsarkivet får 

negativa konsekvenser i form av exempelvis förseningar för resten av projektet.  Trots att denna 

faktor ligger utanför Nationella Projekts ansvar borde de ställa högre krav på ritningsarkivet att få 

ritningarna snabbare och därmed skynda på och utföra projekten fortare.  

Komma igång i tid och få beställningar i tid: Det finns idag problem med att beställningarna från 

internkunden Samhälle eller Underhåll kommer för sent till Nationella Projekt för att avdelningen ska 

få tillräckligt med tid för att formulera ett bra förfrågningsunderlag. Detta stressar på Nationella 

Projekts arbete vilket ökar risken för misstag och sämre kvalitet i de delar som Nationella Projekt ska 

utföra. Denna faktor ansvarar dock internkunden för men Nationella Projekt kan tydliggöra för 

Samhälle och Underhåll att det är viktigt att beställningarna kommer i tid till Nationella Projekt samt 

vilka konsekvenserna blir om de kommer för sent.  

Bra förundersökningar: Faktorn är viktig då den utgör grunden för resten av projektet. 

Förundersökningar definierar problemet och kan identifiera aspekter som är viktiga för resten av 

projektet. Förundersökningar utförs för det mesta av beställaren av projektet och inte av Nationella 

Projekt. Nationella Projekt bör påpeka för beställarna att det är viktigt med bra förundersökningar 

och att en dålig förundersökning får negativa konsekvenser för resterande delar av projektet.  

Tydliga och fullständiga beställningar från internkunden: Ofullständiga beställningar kan innebära 

förseningar för projektet om Nationella Projekt behöver skicka tillbaka beställningen på remiss. Även 

denna faktor ligger under internkundens ansvar men Nationella Projekt bör ställa högre krav på 

tydlighet och fullständighet i beställningarna.  

Bra förfrågningsunderlag: Förfrågningsunderlaget är viktigt för ett projekts fortsatta framgång. Ett 

ofullständigt förfrågningsunderlag kan leda till oklarheter om vem som ska göra vad, oklarheter som 

många gånger leder till konflikter mellan Nationella Projekt och entreprenören. En viktig aspekt av 

faktorn är bra beskrivningar av efterfrågad funktion vid upphandling, vilket blir specifikt viktigt för 
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totalentreprenader då Nationella Projekt ska beställa en funktion istället för detaljtekniska krav. 

Andra aspekter av faktorn är medvetenhet om kontraktets innehåll samt tydliga direktiv om hur 

slutdokumentationen ska se ut ur en kvalitetssynpunkt. 

Vara överens om tekniska frågor, internt och externt: Det är viktigt att tidigt vara överens om 

tekniska frågor då det är svårt att korrigera senare i projektet utan stora kostnader.  

Teambuilding: Teambuilding är en faktor som kan främja god kommunikation och gemensam 

målbild. Internt är det viktigt för att få förståelse för olika avdelningar arbete. Externt är det viktigt 

för att alla ska arbeta mot samma mål.  

Vara klar med en process innan man går vidare till nästa: Att skjuta upp saker i projektet kan få 

negativa konsekvenser genom exempelvis ökade kostnader då projektet tvingas stanna upp och 

hantera olösta frågor. Det är dock komplext i Nationella Projekts seriella projekt då många faser går 

in i varandra. Det är viktigt att tydliggöra vilka delar som måste avklaras för att kunna gå vidare i 

projektet.  

8.4.2 Genomföra projektet: 

Medvetenhet om projektets kontext: Är viktig på samma sätt som i fasen inleda projektet. Specifikt 

för genomförandet är det viktigt då det kan uppstå nya saker under projektets gång som får 

betydelse för projektet.  

Teambuilding: Är viktig på samma sätt som i fasen inleda projektet.   

Bra styrning på plats på bygget: Projektledarna framhåller det viktigt vid en totalentreprenad då 

Trafikverkets inblandning i själva genomförandet minskar. Trafikverket behöver därför hitta ett 

lämpligt sätt att få bra kontroll, exempelvis genom bättre dialog och kommunikation. Frågan är dock 

hur stor inblandning Trafikverket ska ha då de utför en totalentreprenad, ligger inte ansvaret för 

kontroll och styrning hos entreprenören? 

8.4.3 Avsluta projektet:  

Bra överlämnande av projekt: Problem i överlämnandet har lett till förseningar i projekt. Något som 

det varit problem med och som därmed är viktigt att det blir bättre är den dokumentation som 

entreprenören ska lämna till Trafikverket. För att underlätta vid överlämnandet kan Trafikverket 

under projektets gång dokumentera avvikelser som sedan kan användas vid besiktningen.  

8.4.4 Hela projektet:   

Erfarna projektmedarbetare: Erfarenhet är viktigt för att medarbetarna ska kunna hantera olika 

situationer som uppstår. Det är dock viktigt att påpeka att det även anses vara viktigt med mindre 

erfarna medarbetare i projekten för att få nya perspektiv.  

Projektledarens egenskaper, internt och externt: Projektledarna är viktiga för projektet då det är 

dessa som huvudsakligen styr projektet. Återkommande egenskaper i empiri och teori och som 

därmed bör beaktas är: kompetent, tekniskt kunnig, engagerad, förmåga att styra, intresserad och 

tydlig.  
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Dialog för gemensam målbild: Faktorn är viktig för att alla ska veta vilka mål som projektet arbetar 

mot samt för att veta vem som arbetar med vad.  

Kontinuerliga samrådsmöten: Genom kontinuerliga samrådsmöten hålls alla berörda informerade 

vilket säkerställer en gemensam målbild.  

Kommunikation: Den ursprungliga faktorn är ha en kommunikationsplan, men då det snarare är 

kommunikationen i sig som är det viktiga utgör istället kommunikation den kritiska faktorn. Att 

kommunikation är viktigt för projektet framgår bland annat av de två ovanstående faktorerna dialog 

för gemensam målbild och kontinuerliga samrådsmöten.  

Tydlig rollfördelning externt och internt: Att tydliggöra rollfördelningen och vem som ansvarar för vad 

är viktigt för att undvika dubbelarbete samt för att minska risken för konflikter.   

Bra planering: Bra planering är en viktig faktor. Det finns dock olika åsikter om hur planeringen ska se 

ut. Exempelvis tycker en projektledare att alla ska veta vad som ska göras, när det ska göras, hur det 

ska göras och varför det ska göras. En annan projektledare anser att det bör finnas en tydlig 

gränsdragning för vilka som är inblandade i planeringen och inte. Om planering är viktigt för 

projektet bör det inom Nationella Projekt tydliggöras vad som menas med bra planering.  

Bra samarbete med entreprenören: Ett bra samarbete är viktigt för att undvika onödiga konflikter i 

projektet.  

Avslutningsvis bör det nämnas att teorin tar upp tre faktorområden (se kartläggning 3.4.2) som inte 

har lyckats identifieras i empirin. Dessa områden är: hantering av risker, engagemang, resurser och 

finansiering. Eftersom dessa är teoretiskt identifierade kritiska områden att ta hänsyn till vid arbete 

med projekt anser vi att det är viktigt att dessa faktorer bör finnas med i beaktande vid 

projektarbeten inom Nationella Projekt.  

8.4.5 Sammankoppling med analysmodell  

De ovanstående kritiska faktorerna har placerats i den fas de kopplas till. Nedan har faktorerna 

placerats i den omgjorda analysmodellen som presenterades i avsnitt 8.1. I modellen går det att se 

hur de olika faserna är sammankopplade och vad som är viktigt i respektive fas. Det går även att se 

de kritiska faktorer som är av vikt under hela projektets gång samt de kriterier som projektledarna 

anser att ett projekts framgång ska bedömas efter.  
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Figur 15 Analysmodell: Projekt inom Nationella Projekt. 

8.5 Teoretiska slutsatser 
För att tydliggöra studiens teoretiska bidrag samt för att möjliggöra att andra än Nationella och 

Trafikverket ska ha användning av resultatet har de identifierade kritiska faktorerna lyfts en 

abstraktionsnivå till mer generella faktorer. Dessa generella faktorer har placerats in i de olika 

faserna inleda projektet, genomföra projektet och avsluta projektet vilket redovisas i analysmodellen 

nedan. Studien lämnar därmed ett teoretiskt bidrag i form av att visa hur olika faktorer kan kopplas 

till olika faser. Kriterierna för framgång är samma för de generella faktorerna som för de specifika 

faktorerna. Detta beror på att det är denna definition av framgång som faktorerna utgår från. Dock 

har kriteriet Trafikverket och entreprenören ska vara nöjda med det utförda projektet ersatts med 

inblandade parter ska vara nöjda med det utförda projektet.  
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Figur 16 Analysmodell: Projekt. 

De generella faktorerna som har identifierats utgår från situationen inom Nationella Projekt och 

Trafikverket. Det finns ändå möjlighet att faktorerna går att generalisera till andra projekt av liknande 

karaktär. Det finns många andra aktörer i samhället som arbetar med projekt på ett likartat sätt och 

som har liknande beställarroll som Trafikverket, studiens resultat borde även vara av relevans för 

dessa. Det borde exempelvis vara viktigt även för privata byggföretag som beställer entreprenader 

att bland annat ha gemensamma mål, tydlig rollfördelning och ett bra samarbete med entreprenörer. 

Det kan även tänkas att resultatet är användbart för mindre organisationer där strukturen och 

arbetssätten i projekten ser likadana ut. För att styrka att resultatet är överförbart till andra aktörer 

kan framtida studier undersöka huruvida de generella faktorerna och dess koppling till faser även 

gäller för andra projekt i liknande kontext.  

I analysen har några faktorer identifierats vilka inte har återfunnits i befintlig teori om projekt. Bland 

annat tar teorin (se avsnitt 3.4) upp det faktum att erfarenhet bland projektledare och 

projektmedarbetare är viktigt. Teorin pekar på olika aspekter av erfarenhet men en aspekt som inte 

går att finna är betydelsen av olika långa erfarenheter bland de personer som arbetar i projektet. 

Anledningen till att olika långa erfarenheter anses vara viktig är att nya synvinklar samt tankesätt kan 

komma in i projektet och leda till nya förbättrade sätt att genomföra projekten. Med anledning av 

detta bör faktorn mix av erfarenhetslängder komplettera de befintliga teoretiska faktorerna som 

presenteras i tabell 1 och utgör därmed ett bidrag till den befintliga teorin. Ytterligare en faktor som 
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inte går att finna i kartläggningen av befintliga teoretiska faktorer (se tabell 1) är faktorn bra 

samarbete med entreprenör. Eftersom den befintliga teorin inte tar upp någon faktor som behandlar 

bra samarbete och då samtliga projektledare anser att denna faktor är av stor vikt utgör även denna 

faktor ett bidrag till de befintliga teorierna.   

8.6 Empiriskt och teoretiskt bidrag 
I detta kapitel har ett antal viktiga slutsatser kopplade till studiens problemformulering och syfte 

framkommit. Den problemformulering som studien haft som mål att besvara är: 

Problemformulering 

 Vilka kritiska faktorer kan identifieras för totalentreprenadsprojekt inom Trafikverkets 

avdelning Nationella Projekt?  

– Hur är respektive faktor relaterad till olika faser i projektet? 

För att kunna identifiera de kritiska faktorerna måste studien även ge svar på följande fråga:  

– Hur definieras framgång i projekt inom Nationella Projekt? 

Av slutsatserna framgår att det går att identifiera tre tydliga faser för projekt inom Nationella Projekt: 

inleda projektet, genomföra projektet och avsluta projektet. Det framgår även hur framgång i projekt 

inom Nationella Projekt definieras utifrån projektledarnas perspektiv och fyra generella kriterier har 

identifierats för bedömning av projekt: hålla budget, hålla tidsplan, produkt levereras med bra 

kvalitet samt Trafikverket och entreprenören ska vara nöjda med det utförda projektet. Kritiska 

faktorer har identifierats, dels specifika för Nationella Projekt men också mer generella för likartade 

projekt. Faktorerna har placerats in i specifika faser (se figur 15 och 16). Studien ger ett viktigt 

empiriskt bidrag till Nationella Projekt genom att tydliggöra viktiga aspekter som bör beaktas i 

arbetet med projekt. Ett annat bidrag är att resultatet även är användbart för andra aktörer med 

liknande beställarroll som Trafikverket. Ett teoretiskt bidrag lämnas genom att studien visar på hur 

generella faktorer kan kopplas till olika faser i ett projekt, vilket idag inte har identifierats i befintlig 

teori.  Detta är viktigt eftersom det underlättar fokus på och kontroll av olika faser, vilket borde öka 

sannolikheten att genomföra framgångsrika projekt.  I studien har det även framkommit två viktiga 

faktorer som den befintliga teorin bör kompletteras med: mix av erfarenheter och bra samarbete 

med entreprenör.  

8.7 Projektdokument  
Som komplement till de genomförda intervjuerna med de olika projektledarna studerades 

projektdokument som fanns tillängliga för respektive projekt. Genom att se till de olika dokumenten 

framgår det att informationen är bristfällig och knapp. I vissa dokument är dessutom informationen 

motstridig vilket gör det svårt att avgöra trovärdigheten. För vissa projekt finns det mer utfyllig och 

noggrann information än för andra. Då samtliga projektledare anser att faktornerna: korrekt 

dokumentation från entreprenören, dokumentera avvikelser för användning vid besiktning och 

tydliga direktiv om hur slutdokumentationen ska se ut ur en kvalitetssynpunkt är viktiga anser vi det 

märkligt att det inte finns utförligare dokumenterad information om de olika projekten. Dessa 

faktorer är förknippade med entreprenören och dess arbete och är av extern karaktär men det borde 

vara av lika stor vikt att utforma mer utförlig information om det interna arbetet angående projekten 
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som kan användas vid senare projekt. För att få den information om projekten som behövdes i denna 

studie fick vi vända oss till projektledaren för respektive projekt. Om projektledaren inte längre skulle 

finns kvar på Trafikverket kombinerat med att det finns mycket knapphändig dokumenterad 

information om projektet, vilken möjlighet finns då att få tillgång till informationen? Eftersom det 

inte verkar finnas några tydliga direktiv om hur dokumentationen ska se ut angående de olika 

projekten anser vi att det är önskvärt att utforma ett tydligt och likformigt sätt om hur 

dokumentationen ska se ut för projekt inom Nationella Projekt för att på så sätt lättare förmedla 

erfarenheter och lärdomar till framtida projekt.  
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Bilagör 
Bilaga 1: Intervjuguide 1 
Inled med att berätta om studien, dess syfte och om hur informationen kommer att användas.  

Behandla ämnet anonymitet och fråga om samtycke att spela in intervjun. 

Allmänna frågor: 

Kan du beskriva din arbetsroll? 

Hur länge har du arbetat på Trafikverket och hur länge har du arbetat som projektledare på 

Nationella Projekt? 

Den nya beställarrollen: 

Har du arbetat med både totalentreprenader och utförandeentreprenader? 

Kan du förklara hur arbetet med en totalentreprenad skiljer sig mot arbetet med en 

utförandeentreprenad? 

Vad tycker du om den nya renodlade beställarrollen, att beställa totalentreprenader istället för 

utförandeentreprenader?  

Arbetsprocessen i projektet: 

Mellan vilka år har projektet pågått? 

Vad handlade projektet om? Vad byggdes? 

Hur lång tid beräknades projektet ta? Hur lång tid tog det? 

Förklara hur arbetet med projektet har fortlöpt (Utifrån faserna analysera, planera, genomföra och 

avsluta)  

Hur övervakas projektet samt hur anpassar och korrigerar man mål och planer under projektets 

gång? 

Hur ser planeringen ut? Är planeringen en kontinuerlig process?  

Framgångsrikt projekt: 

Vad innebär ett framgångsrikt projekt för dig?  

Var det aktuella projektet framgångsrikt?  

Förklara vad det är som gör att du bedömer projektet som framgångsrik/inte framgångsrikt. 

Vilka olika faser i projektet tycker du är viktigast och vilken betydelse har de för framgång?  

Har de olika faserna i projektet varit framgångsrika?  

Kritiska faktorer: 

Hände det något speciellt under projektet? Positivt/Negativt. I så fall vad fick det för konsekvenser? 

Är det någon del i detta projekt som du ser som extra kritisk för framgång? 

Vad anser du är viktigt för att nå ett framgångsrikt projekt?  

Avslutande frågor: 

Finns det några projektdokument som vi kan få tillgång till för att få ökad förståelse och ytterligare 

information om projekten?  

Är det okej om vi kontaktar dig för ytterligare en intervju? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 

Kritiska faktorer som har identifierats efter intervju 1 med alla projektledare 

Är faktorn viktig? Till vilken del av projektek kan faktorn kopplas? Hur fungerar det idag? 

Stationer för alla – Eskilstuna C & Blekingekustbana, Bromölla 

 Bra förfrågningsunderlag så att det är tydligt vilka åtaganden som entreprenören har. 

 Ritningsarkivet, varit problem med att få fram ritningar i tid vilket försenar projektet.  

 Överlämnande, hantera besiktningar och restpunkterna bättre.  

 Bra styrning på plats på bygget. 

 Många anbud till lågt pris. 

Nya basstationer 

 Få kontroll på omgivande faktorer som kommer att påverka projektet, exempelvis mark och 

närboende. Viktigt att förstå projektets kontext.  

 Komma igång i tid, få beställningar i tid. 

 Få tydliga och fullständiga beställningar från internkunden  

 Markförhandlingar, har Trafikverket rätt kunskap för att göra dessa eller bör entreprenören 

integreras i processen? 

 Bättre på att beskriva vilken funktion som efterfrågas vid upphandling. 

Kalixfors – Kiruna, ny omformarstation i Kiruna 

 Bra samarbete med entreprenör. 

 Samrådsmöten både i tidigt skede och under genomförandet. 

 Dialog för att alla ska ha samma målbild. 

 Planering, alla intressenter ska veta vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras 

och varför det ska göras. 

 Rätt kostnader i anbudet, för låga kostnader leder ofta till konflikter och ändrings- och 

tilläggsarbeten. 

 Tydlig rollfördelning. 

 Tydligt vad som ingår i kontrakt och inte. 

Älvsjö omformarstation 

 Vara överens om tekniska frågor. 

 Teambuilding. 

 Kommunikationsplan. 

 Koll på andra projekt som genomförs parallellt för bra resursfördelning. 

 Beställare (internkund) och utförare måste vara överens om vad som ska göras och vem som 

ansvarar för vad. 

 Inte släppa viktiga frågor som dyker upp tidigt i projektet. 

 Medvetenhet och förståelse från Trafikverkets sida för vad som står i kontraktet och vad det 

får för konsekvenser. 

 Vara klar med processer som krävs för att komma vidare innan man går vidare. De frågor 

som krävs ska vara avklarade innan projektet påbörjar produktionsfasen.  
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 Rätt projektledare på både Trafikverkets och entreprenörens sida. Projektledaren ska sätta 

ner foten och inte vara rädd för konflikter. Hur ska projektledarna vara? 

 Erfarna projektmedarbetare. 

 Problem med att beställare inte tar konsulter på lika stort allvar som anställda.  

 Vara tydliga med hur slutdokumentationen ska se ut ur kvalitetssynpunkt.  

 Föra en lista över avvikelser och förtydligande till kontraktskrav som kan användas som 

underlag vid besiktningar. 

Alingsås, utbyte ställverk 

 Bra förundersökningar. 

 Korrekt dokumentation från entreprenören. 

 Tänka igenom konsekvenser tidigt, exempelvis på hur man ska göra om en befintlig station 

till en ny.  Hur gammalt ska anpassas med nytt. 

 


