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Sammanfattning 
Abstract 
Styr is a computer program that the construction company NCC use in their construction projects. 
The program is used to keep the economy of their projects in a good order and things for the best 
in an early phase. 
 
The problem is a low extent of utilization. During the latest decade NCC has put a lot of job and 
money trying to develop the program. The question is how to get the employees to use the 
program in a greater extent. 
 
The aim of this graduationwork is to examine how to make the employees to utilize Styr better 
than they do today. My work contains specification from inquiry made by NCC and an inquiry 
made by my self. My inquiry was sent to productions employees. My work also contains a study 
literature about arrangement of projects and interviews with persons who are responsible for the 
program. 
 
The study has shown that the low extent of utilization do not depends on the single user but the 
whole company, from managing director down to production manager.  
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Sammanfattning 
 
Styr är ett dataprogram som byggföretaget NCC använder i sina byggprojekt. Programmet 
används till att hålla ordning på projektens ekonomi, samt att styra upp avvikelser från 
planeringen i ett tidigt skede.  
 
Problemet är att det är en låg användningsgrad av själva programmet. Företaget NCC har i 
nästan ett decennium lagt ned både arbete och pengar på att utveckla programmet. Frågan är 
vad som ska göras för att få personalen att använda sig av eller mer av programmet. 
 
Målet med detta arbete är att undersöka vad som behövs för att få personalen att bättre 
utnyttja Styr än idag. Arbetet innehåller en sammanställning av en tidigare enkät utarbetad av 
NCC, dels en egen enkät som skickats ut till produktionspersonalen. Dessutom ingår en 
litteraturstudie om projektstyrning och intervjuer med personal som är ansvariga för 
programmet. 
 
Resultatet av studien har visat att den låga användningsgraden beror inte bara på den enskilde 
användaren utan på hela NCC, från VD ned till platschef. 



    

Abstract 
 
Styr is a computer program that the construction company NCC use in their construction 
projects. The program is used to keep the economy of their projects in a good order and things 
for the best in an early phase. 
 
The problem is a low extent of utilization. During the latest decade NCC has put a lot of job 
and money trying to develop the program. The question is how to get the employees to use the 
program in a greater extent. 
 
The aim of this graduationwork is to examine how to make the employees to utilize Styr 
better than they do today. My work contains specification from inquiry made by NCC and an 
inquiry made by my self. My inquiry was sent to productions employees. My work also 
contains a study literature about arrangement of projects and interviews with persons who are 
responsible for the program. 
 
The study has shown that the low extent of utilization do not depends on the single user but 
the whole company, from managing director down to production manager. 



    

Förord 
 
Studien av dataprogrammet Styr med tillhörande rapport är resultatet av ett 10p 
examensarbete genomfört på byggnadsingenjörsutbildningen 120p, vid Linköpings Tekniska 
Högskola, Campus Norrköping. Examensarbetet är utfört för NCC Construction Sverige AB, 
Region öst i Linköping under affärschef Hossein Kabiri. Arbetet avslutades våren 2002. 
 
Jag vill i första hand tacka NCC i Linköping och min handledare Anders G Jacobson som 
gjort det möjligt för mig att utföra detta examensarbete. Jag vill även tacka alla som hjälp mig 
med detta examensarbete, däribland Radu Serban som är IT- samordnare i region öst som 
visat stort kunnande och intresse för examensarbetet, samt min examinator Torgny Borg vid 
Linköpings Universitet. 
 
Linköping maj 2002 
 
 
 
Pär Hellman  
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Figurförteckning 
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Deming, W.E. 1993, The new economics for industry, Goverment, Education. Massachussets 
institute of tecnology, Center for advanced engineering study. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ute i projekten använder NCC ett dataprogram som heter Styr vilket NCC själva tagit fram. 
Programmet används till uppföljning av projektens ekonomi. Samtliga tjänstemän på 
projekten har tillgång till en dator som även används till kommunikation som email och 
informationssökning hos olika produkttillverkare.  
 
För närvarande används den gamla versionen Styr 2.35 i projekten som inte är avslutade. Den 
versionen är en lokal version det vill säga att den ligger på platschefens pc-hårddisk. Sedan 
årskiftet 2002 har en ny version av Styr kommit som heter StyrC version 2.4. Nya projekt som 
börjar efter det läggs in i 2.4. StyrC är en central version det vill säga att programmet ligger 
på en server. Problemet är den låga användningsgraden av programmet. 
 
1.2 Mål 
 
Examensarbetet syfte är att sätta sig in i Styr och hur detta används. Uppgiften går ut på att 
pröva StyrC som ligger på en server, samt att pröva ett nytt program som är en 
rapportgenerator som heter Direkt. För att se vad som blivit bättre och om önskemålen från 
produktionspersonalen har blivit hörsammade måste versionerna 2.35 och 2.4 jämföras med 
varandra. Insamlade informationen används till att analysera bland annat utbildningsbehov 
och vad som skulle få produktionspersonalen att använda mer av Styrs kapacitet. Detta för att 
bland annat underlätta avrapporteringen till ansvariga.  
 
Examensarbetet beskriver Styrs bakgrund och vad det används till. Hur programmet upplevs 
av användarna. Samt även deras önskemål om förbättringar. 
 
 
1.3 Metod 
 
För att få grunderna i Styr har en handledningspärm i Styr använts. I Styr utbildningen ligger 
två övningsexempel inlagda, projekten Häggmark och Solhaga. Övningsexemplen är 
simulerade byggprojekt som går att öva på. I examensarbetet har projektet Häggmark använts.  
Övningen har gjorts med den lokala versionens handledning, samt med hjälp av Styr 
handledare Radu Serban och systemförvaltare för Styr, Irene Stenlundh. Då detta är nytt och 
det är första gången det sker så har vissa problem dykt upp. 
 
Information om systemet har bland annat funnits att söka på NCC intranät, Starnet, och i 
samtal med regionens IT-samordnare Radu Serban.  
 
Hur programmet upplevs och används har diskussioner förts med platscheferna Jan Karlsson 
och Jan Esping. Även i en egen enkät som skickats ut till samtliga platschefer med hjälp av 
entreprenadchef Anders G Jacobson som också är min handledare, har frågorna ställts. I 
arbetet finns också en sammanställning av en enkät som Curt Svanberg - Styr förvaltning 
gjort. 
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Till sist har en jämförelse mellan de två versionerna 2.35 och 2.4 gjorts för att studera om 
platschefernas önskemål har uppfyllts. Slutligen har utbildningsbehovet utvärderats. 
För att utvärdera hur man ska gå till väga vad gäller att öka användningen av Styr har en 
litteraturstudie gjorts. Boken heter Målinriktad projektstyrning av Erling S Andersen, 
professor i informationsvetenskap vid Universitetet i Bergen, Kristoffer V Grude, 
civilekonom och konsult inom revisionsbranschen samt Tor Haug, ekonom även han konsult. 
(Andersen et. al. 1994) 
 
1.4 Litteraturstudie 
 
I boken Målinriktad projektstyrning beskrivs PSO – metoden, Person, System, Organisations 
utveckling. Den beskriver vad som kan gå fel i projekt och vad man bör göra för att det ska bli 
rätt. 
 
Ett vanligt fel är att man, när ett nytt datasystem ska införas, betonas arbetet med systemdelen 
alltför mycket. Man struntar i eller lägger inte tillräckligt stor vikt vid den person- och 
organisationsutveckling som måste genomföras för att datasystemet ska fungera. I ett projekt 
är det ofta något tekniskt som ska tillverkas eller installeras. Det är väldigt lätt att glömma att 
projektresultatet ska användas av människor som måste läras upp och motiveras. Det är lätt att 
förbise att det nya som införs också möjliggör helt nya organisationsformer. 
Projektarbete kräver ofta deltagande av personer som normalt inte är vana vid denna typ av 
arbete, och som bara kan utnyttja en del av sin tid för det. Det innebär att de inte är helt 
upptagna av projektarbete. Arbete av den här arten måste organiseras på ett bestämt sätt om 
projektarbetet ska bli utfört utan att ramla i fallgroparna.  
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2. Byggstyrning 

 
2.1 Förfrågningsunderlag till resultat 
 
När en beställare / byggherre bestämmer sig för att bygga ett hus eller anlägga väg etc. så 
utformar beställaren ett förfrågningsunderlag som denne skickar ut till ett  antal utvalda 
aktörer på marknaden som kan tänkas att utföra arbetet. När handlingarna når entreprenören 
börjar byggprocessen med ett anbudsskede. Kalkylatorn gör mängdberäkning på projektet 
som övergår till anbudsplanering och kostnadsberäkning. Anbudet ges till beställaren som 
antingen avslår eller accepterar anbudet. Accepteras anbudet övergår anbudsskedet till 
byggstart där man gör APD-plan (arbetsplats disposition), produktionsplanering och 
produktionskalkyl. (Se Produktionskalkyl kap.3.2.6) I detta skede har entreprenören störst 
möjlighet till att påverka den ekonomiska lönsamheten i projektet. När detta skede är klart så 
övergår det till byggskedet där resursuppföljning, kostnadsuppföljning och avstämning utförs. 
Slutligen besiktas projektet och överlämnas till beställaren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 Styrning av verksamheten 
 
Styrning av en verksamhet innebär att mål ställs upp för verksamheten vad gäller kvalitet, tid 
och kostnad. Planeringen utförs för att målen ska nås. För planeringen ska nås används 
förväntade data. Efter det genomförs verksamheten enligt planerna. Under genomförandet 
följs verksamheten upp och kontrolleras, vilket innebär att man samlar in och registrerar 
verkliga data och jämför med förväntade data. Sedan analyseras vad eventuella skillnader 
mellan förväntade och verkliga data kan bero på. Förekommer avvikelser korrigeras dessa 
genom att vidta lämpliga åtgärder för att styra verksamheten mot målet igen. (Nordstrand, 
1996) 
 

Mängd- 
beräkn. 

Resurs- 
uppföljn. 

Slutkost.-
prognos 

Avstämning, 
veckoplan 

Kostnads-
uppföljn. 

Produktions-
kalkyl 

Produktions 
planering 

APD- 
plan 

Kostnads- 
beräkn. 

Anbuds- 
planering 

Anbudsskede Byggstart Byggskede 

Figur 1. Schematisk gång över byggprocessen 
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2.2.1 Kvalitetsutveckling 
 
För att ständigt kunna förbättra både lönsamhet och kvalitet arbetar mer eller mindre alla 
företag enligt PCDA- cykeln. Det gäller att planera väl, utföra arbetet, följa upp och se vad 
som gick bra och vad blev fel. För att till sist ta till sig erfarenheterna till nästa projekt. 
 
 

Studera Gör 

Planera Lär 

Figur 2. Demings PCDA-cykel. Planera, gör, studera, lär. 
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3. Beskrivning av Styr 

 
3.1 Historik 
 
Ute i NCC:s samtliga projekt är det tänkt att ett dataprogram som heter Styr ska användas. 
Styr är ett program som NCC själva har tagit fram. Styr är ett kostnadsuppföljningsprogram 
där ekonomin för projekten läggs in. Med programmet vill NCC kontrollera hur ekonomin är 
för projektet. Desto tidigare avvikelser upptäcks finns det större möjligheter att påverka 
kostnaderna. För att komma dit måste man kontera fakturor och göra prognoser etc. se 
förklaring längre fram. 
 
3.1.1 Före Styr 
 
Från början använde sig platschefen av telefon, papper, penna och miniräknare. Rapporter och 
kalkyler skickades med post eller hämtades / lämnades på kontoret för regionen.  
 
Under 1980-talet kom ett program som hette PS, Projekt Styrning, som var dosbaserat. Det 
var få som använde sig av PS på grund av för dålig datorvana och problem med att 
elektroniskt överföra färdiga kalkyler till PS. 
Efter datorns verkliga intrång i byggbranschen i början av 1990-talet, så skedde en ganska 
revolutionerande utveckling vad gäller byggstyrning. Vissa platschefer började att använda 
Microsofts Excel som är ett program med stora möjligheter. Det fanns förvisso färdiga 
projektstyrningsprogram ute på marknaden men dessa var alldeles för svåra att använda. Det 
fanns inget utvecklat system för hur man skulle göra, utan alla hittade på egna lösningar. 
Dessa visade sig vara ganska snarlika. I kalkylbladet registrerades in resurser, aktiviteter, 
löner etc. Med hjälp av Excel gjordes prognoser och uppföljningar samt med hjälp av MS 
Project upprättades tidplaner. Med datorns intåg började man använda sig av elektronisk post 
och allt mindre av vanlig post. Det gav snabbare informationsflöde och en diskussionsbas där 
snabba och korta meddelanden når mottagare när denne har tid att läsa posten. 
 
I takt med högre krav på inrapportering, informationsflöden och köp av Siab samt en 
certifiering i ISO 9000, tog NCC fram ett eget dataprogram,  Styr-P som skulle hantera 
ekonomin i projekten. 
Under hösten/vintern 1998 byttes PS ut mot Styr-P.  
 
I NCC:s interna nyhetsblad som utkommer en gång i månaden stod det att läsa i NCC Hus 
Region Nytt/ Region Värmland Nr 9/98 (oktober 1998): 
 
Nyheter från IT 
 
Styr-P 
Uppföljning av projektekonomi, ett nytt program som passar bäst till entreprenader på 
fastpris och större mängdprisarbeten. Ersättare för PS. 
 
Styr-B 
Passar till de som jobbar med löpande jobb och mindre entreprenader på samma 
kostnadsställen.    
 
PlanCon 
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Tidsplaneringsprogram, ersätter MS Project. 
 
 
Styr-B användes nästan uteslutande inom byggservicen. I oktober 1999 byttes Styr-P ut mot 
Styr. Styr-B ersattes också av Styr. Sedan dess har nya versioner kommit med ungefär ett 
halvårs mellanrum. För närvarande finns Styr 2.35 SR-1 som kom 010320 som nu successivt 
byts ut till StyrC version 2.4. 
 
 
3.2 Handhavande av Styr 
 
Programmet har en övergripande funktion och det är ekonomistyrning.  Med hjälp av Styr kan 
ansvariga kontrollera när något är utfört, när och om det är betalt. Alternativa arbetsmetoder 
kan jämföras med de kalkylerade. För att se om kalkylen stämmer mot verkligheten måste 
platschefen bevaka material och timåtgång, så att det inte skenar iväg. Är det fel någonstans är 
det lättare att påverka utgången mitt i projektet än i slutet. Vissa av arbetsplatsens kostnader 
är mera påverkbara än andra, hit hör; 
!"Arbetsplatsens disposition. Behövs all arbetsyta som kan medföra hyreskostnader. 
!"Gemensamma kostnader. Maskiner och bodar mm. 
!"Material med stor spillfaktor. Tillexempel virke, gips, isolering etc. 
!"Timåtgång. Kan man minimera arbetsstyrkan. 
 
För att både platschefen och övriga inblandade i projektet ska kunna se hur projektet ligger till 
jämfört med det budgeterade så måste platschefen göra en avstämning i programmet med 
jämna mellanrum. Därefter kan rapportering utföras till alla inblandade. 
 
3.2.1 Kontoplaner 
 
För att kunna göra en uppföljning görs en kodifiering av alla aktiviteter. Platschefen bygger 
kontoplanen själv för varje projekt avseende på vad som anses viktigast på det aktuella 
projektet. Det liknar bokföringen i företagsekonomin med kontoplaner som visar var 
kostnader, intäkter, kapital och skulder hör hemma.. En byggarbetsplats fungerar som ett eget 
företag.  
 
3.2.2 Läge 
  
För att inte ha en oändlig massa kontonummer så delar platschefen in dessa i huvudgrupper 
som kallas lägen. Ett läge kan vara lön yrkesarbetare, materialkostnader, hus A, våning 1 och 
så vidare. Det beror på vad platschefen anser vad som är intressant för just det projektet. Är 
det ett litet projekt är det kanske inte nödvändigt att gå in i detalj utan enbart välja några 
viktiga punkter för projektet. Till exempel kan på ett litet byggprojekt vara plattan, väggarna, 
taket och markarbetet som är viktigt. I ett stort projekt kan det vara mer detaljuppdelat. Valet 
beror helt på den enskilde platschefen och dennes förmåga att ha kontroll på kostnaderna.  
 
3.2.3 Resurser 
 
Resurser är all material och arbetskraft. Det är något som förbrukas, och när det sker så blir 
resursen en kostnad. För att kunna göra resursuppföljningar måste platschefen samla in och 
registrera uppgifter om verklig förbrukning av arbetstid och material och jämföra med 
motsvarande planerad resursförbrukning. Det ger en mer detaljerad kunskap om 
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produktionsförloppet än vad enbart avstämningar av tidplanen ger. Om beräkningar utförs av 
verkliga enhetstider och åtgångstal får platschefen underlag för veckoplaneringen, 
prognosberäkningar av produktionskostnaderna och även produktionsdata för framtida 
anbudskalkyler och produktionsplanering. 
 
3.2.4 Aktivitet 
 
I planeringen av byggproduktion utgår man från de aktiviteter som ska utföras. Som exempel 
på aktiviteter kan vara betongplatta, regelväggar, återfyllning och så vidare. I varje aktivitet 
finns resurser för att det ska bli en aktivitet. Det kan vara armering, betong, vibrobrygga och 
yrkesarbetare till aktiviteten betongplatta. Det kan uppfattas som lite vag skillnad mellan 
aktivitet och läge. Platschefen kan göra ett våningsplan till ett läge och allt som händer där är 
aktiviteter, för att så ska ske måste resurser utnyttjas. 
 
3.2.5 Kontering 
 
Att kontera innebär att fakturor registreras och delas upp på deras rätta kostnadsställe 
gentemot kontoplanen och budgeten. 
Genom kontinuerlig registrering av verkliga kostnadsdata fås underlag för kostnadskontroller 
och slutkostnadsprognoser. De i sin tur ger signaler om kostnadsutvecklingen avviker från den 
planerade. Detta kan ge anvisning om eventuellt åtgärder för att om möjligt minska vissa av 
kostnaderna. 
 
3.2.6 Produktionskalkyl 
 
NCC:s kalkylatorer använder sig av ett program som heter MAP. Med hjälp av det 
programmet gör kalkylatorn anbudskalkyler för att få fram anbud som ges till beställare. Om 
beställaren bestämmer sig för att anta anbudet och anlita NCC så överför kalkylatorn och 
platschefen tillsammans kalkylen från MAP till Styr. I Map finns alla kostnader och 
aktiviteter, men i samband med överföringen så görs kalkylen så den passar platschefen och 
projektet. Exakta prisuppgifter tas fram på det som inte hunnits med under anbudsskedet. 
Resurserna måste mängdas, hur mycket går det åt för varje aktivitet och så vidare. Anbudet 
kan även vara snålt tilltaget till beställaren för att få uppdraget, då måste platschefen se till att 
fördela kostnaderna och välja de bästa och billigaste arbetsmetoderna som möjligt. Efter det 
hamnar all information med resurser, kostnader osv. under budget i Styr.  
 
I budgeten visas alla resurser som finns på projektet. Tillexempel kan alla betongaktiviteter på 
ett bjälklag vara tio poster eller mer. När platschefen får en faktura kan det bli mycket jobb 
med att försöka hitta och bocka av fakturan mot rätt resurs och läge. Platschefen gör då en 
egen kontoplan till produktionskalkylen som passar projektet på vad han anser är viktigt att 
följa upp. I produktionskalkylen kan platschefen tillexempel lägga bjälklaget som ett eget 
läge, och allt som tillhör det kan lätt bockas av. Förvandlingen av kalkylen avser kontoplaner 
och arbetsmetoder. I samband med överföringen och förvandlingen så döps anbudskalkylen 
om till produktionskalkyl.  
 
3.2.7 Daglig hantering 
 
När arbetsplatsen ska få en faktura så skickar leverantören fakturan till en faktureringsadress. 
Där sitter personal som anger resursnummer och lägger in fakturorna i Projektdatabasen. 
Sedan skickas dessa till platschefen som kontrollerar att resursnumren stämmer med 
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projektets kontoplan. Sedan kontrolleras summan och att det är levererat eller utfört. 
Platschefen går till Projektdatabasen och hämtar senast inlagda transaktioner om han har lokal 
version av Styr annars uppdateras det automatiskt. Sedan bockas dessa av i Styr under daglig 
hantering det vill säga kontering. Fakturorna skickas till entreprenadchefen som kontrollerar 
av att summorna stämmer. Godkänns dessa skickas de vidare för utbetalning. 
 
3.2.8 Avstämning i projektet 
 
Att göra en avstämning är att stämma av planerade eller kalkylerade kostnader mot de 
verkliga kostnader som konterats till motsvarande budgetpost vid avstämningstillfället. 
Avstämd del är lika med kalkylerade kostnader och Fastlagd del är verklig uppkommen 
kostnad. Ansvariga för projektet kommer överens om en avstämningsplan, det vill säga 
tidpunkterna då avstämningarna ska ske. 
 
Syftet med avstämning är att kunna ställa Avstämd del mot Fastlagd del och därmed kunna 
bestämma Dagsläget, det vill säga skillnaden mellan planerade kostnader och verkligt 
uppkomna. 
 
Avstämd del – Fastlagd del = Dagsläge 
 

Avstämning Dagsläge 
 

I exemplen som visas nedan är siffror plockade fritt ur luften. Budgeterad intäkt sätts till 
1800. 
 
 
                Dagsläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Uppkomna kostnader                  Planerade kostnader 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastlagd del 
Avstämd 

del 
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Avstämning Prognos 
 
 

              Slutlägesprognos kostnad                     Budget kostnader 
 
 
                               +99  
       
 
 
 
                Dagsläge 
 
                               +75 
 
 
 
 
 
 
 
                   Uppkomna kostnader                  Planerade kostnader 
 
 
      
Slutlägesprognos intäkt  1800 Budgeterad intäkt      1800 
Slutlägesprognos kostnad -1577 Budget kostnad        -1676 
TB (täckningsbidrag) 124+99=    223 TB            124 
TG (täckningsgrad) TB / I=   12,3% TG             6,9% 
 
Figur 3. Visar vad en avstämning innebär. 

Fastlagd del 
 

727 

Avstämd 
del 

 
802 

Prognos 
återstående 

 
850 

Återstående 
del 

 
874 
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4. Att arbeta med Styr 
 
 
4.1 Produktionsskedslist 
 
Under flikarna kan platschefen välja vilka 
moduler han ska jobba med genom att 
klicka på ikonen.  
 
Produktionsskedslisten är uppbyggd på hur 
ett projekt utvecklas.  
Projekten börjar med en marknad med 
möjliga aktörer, beställare och mark. 
Beställaren tar in anbud, och i bästa fall 
ger ett uppdrag. NCC börjar att planera för 
produktionen. Efter det är det produktion 
av projektet tills det är dags för 
överlämnande till beställaren med 
besiktningar och godkännande.  
Under övrigt ligger information som 
rapporter och register till projektet.  
 
 
 
 
 
4.1.1 Underrubrikerna 
 
Uppdrag. Om det kommer uppdrag utöver projektets anbud, men ska ingå i det ändå.  
Kontoplan. Lägg till eller ändra kontonummer. 
Produktionskalkyl. Visar beräknade intäkter och kostnader. 
Budget. Omfördelning av intäkter och kostnader med konton till produktionskalkylen. 
Avstämning prognos. Stämmer av fakturor och det som är utfört kontra kalkylen. 
Debitering. För fakturering. 
Daglig hantering. Kontering av fakturor. 
Dagbok. Beskrivning av väder, arbetsstyrka och vad som är utfört under dagen. 
Daglig hantering timmar. Timanställda och inhyrd personal på timme bokförs här. 
Mängdkontrakt. Visar kontrakterade mängder. 
Rapporter. Standardiserade rapporter till utskrift. 
Direkt. Valfri rapport som är serverbaserad. 
Kontor / företag. Adresser till NCC kontor och företag.  
Kundregister. 
Personalregister. 
Leverantörsregister. 
 
 

Figur 4. Fyra olika flikar på sidlisten på StyrC skrivbord 
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4.2 Rapportering  
 
Avstämning och rapportering sker enligt avstämningsplan med fokus på dagsläge och 
slutlägesprognos. I den finns även budgetuppdateringar. Eventuella tilläggsarbeten påverkar 
även budgeten.  
 

 
Bild 1. Visar avstämningsdisposition i Styr. 
 
I detta fönster arbetar platschefen med att göra avstämningen. Här har det uppstått kritik vad 
gäller att spara det som har avstämts. Önskemålen har varit att det borde gå att stämma av 
flera kostnadsposter i taget för att sedan kunna spara alla på en gång. Lika konteringen av 
fakturor då platschefen kan bocka av flera fakturor åt gången för att sedan spara samtliga på 
en gång. 
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4.2.1 Rapporter 
 
I Styr går det att gå in och välja vilken form av rapport som användaren är intresserad av. Det 
som är mest intressant för ansvariga och berörda är ekonomisk slutlägesrapport. 
 

       
Bild 2. Skrivbordet i Styr vid val av rapport. 
 
Det ligger färdiga rapporter inlagda i modulen Rapporter. Dessa är detaljrika och kan vara 
svåra att läsa med för mycket information. Rapporterna har även en fast layout som inte går 
att ändra. Det går inte heller att välja fritt vad rapporten ska innehålla. 
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Med ett dubbelklick på raden för Ekonomisk slutlägesrapport så dyker följande rapport upp. 
Siffrorna är tagna från övningsexemplet Häggmark. 
 

 
Bild 3. Visar slutlägesrapport i Styr. 
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4.2.2 Rapportgeneratorn Direkt 
 
Enligt önskemål har systemägarna lagt in en koppling till ett program som heter Direkt. 
Anledningen till detta är att många användare ansåg att Styrs rapporthanterare är för stel och 
innehållet inte alltid var det som önskades. I Direkt kan anges vad som ska vara med på 
rapporten och bygga ihop en egen rapport som passar var och ens önskemål. 
 

 
 Bild 4. Visar slutlägesrapport skapad av rapportgeneratorn Direkt 
 
 
 
 
 
 



  15  

5. Beslutet om en ny uppdatering 
 
5.1 NCC:s egen enkät 
 
På grund av den låga användningsgraden av Styr ville NCC hitta orsakerna till vad det 
berodde på. Koncernstab IT gjorde en enkät 010629 som kallades Enkät Entreprenadsystem. 
Den utgavs till alla registrerade användare av Styr som 313 st. Att vara registrerad menas att 
programmet är installerat i datorn, det säger inte att personen ifråga använder sig av det. 
 
5.1.1 Enkät fråga 
 
I enkäten fanns en fråga där alla hade möjlighet att skriva vad de tyckte om Styr. 
Utvärdering av IT-stödet inom NCC Sverige, 2001. (Starnet, 2001) 
 
Om du anser att det finns brister i Styr, beskriv problemet och ange vad som borde 
förbättras. 
 
Det kom 146 svar på frågan som var ställd till all produktionspersonal i Sverige. 
Av 146 svar ströks 5 st. som inte alls har med frågan att göra. Som till exempel att svaret 
avsåg ett annat program, eller att vederbörande inte alls hade med Styr att göra. 
Svaren är fylliga och innehåller olika åsikter. För att få en rättvisare bild av svaren görs en 
procentuell redovisning av de olika åsikterna. Det ska observeras att det är författaren som har 
gjort sammanställningen som innehåller en del egna tolkningar. När till exempel svaranden 
verkar sakna kunskap inom området kan förmodas att vederbörande behöver någon form av 
utbildning. En del människor kan ha svårt att se och erkänna sina brister. 
 
5.1.2 Utdrag ur enkäten 
 
För att få en uppfattning om svarens innehåll visas ett litet utdrag ur enkäten då författaren har 
gjort ett eget sammandrag av enkäten. Svaren eller kommentarerna har gjorts av Styrs 
systemförvaltare Curt Svanberg. 
 
Detta system har oändligt många funktioner, kanske för många. Att koncentrera sig på det 
mest produktionsmässigt viktiga och sedan utöka med allt lull lull är väl att rekommendera? 
Jag antar fortfarande att produktionen går i första hand och det är där vi tjänar pengarna.  
Svar: Systemet speglar de funktioner olika användargrupper har krävt. Som ny användare kan 
man säkert uppleva att det finns många funktioner, men alla ska inte användas samtidigt. 
 
Jag använder Styr B 2.0 och är helnöjd med den. Bra funktioner lätt att söka olika saker i 
programmet. Kanonbra tidsredovisning där jag ser vilken arbetare som har utfört arbetet och 
inte bara tiden på jobbet. Har varit på kurser på Styr 2.35 där tidsregistrering ej funkade som 
är A och O för Byggservice. Svårt att lägga upp kunder. 
Svar: Kontakta oss på förvaltningen för genomgång. 
 
Jag har gått utbildning i Styr men använder det så sällan att jag lite uppfattning om hur det 
fungerar. 
Svar: Gå över till Styr i god tid. Styr-B kommer att fasas ut. 
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De brister och buggar som finns i programmet återkommer fast jag har rapporterat dessa i nya 
uppdateringar. I prognos så blir man utkastad med jämna mellanrum. Trögt att jobba i långa 
väntetider. För mycket funktioner som man inte använder. 
Svar: Använd den senaste versionen som innehåller minst fel. Blir man utkastad beror det på 
det fel vi har i 2.35 där minnet tar slut i pc’n vid många hopp i programmet och / eller 
samtidigt öppnade andra program. Väntetiderna är oacceptabla. Dessa är åtgärdade i ver. 2.4. 
Funktioner man inte har nytta av använder man inte på samma sätt som man utelämnar dessa i 
Word o Excel. 
 
Problem att överföra MAP – kalkyl till Styr. Detta orsakade att jag inte kan använda Styr som 
det är tänkt. Jag skriver endast i projektets dagbok i Styr. Från andra användare har jag hört att 
programmet är trögt, speciellt ju fler verifikationer som överförs från PDB. Orimliga 
svarstider vid prognosarbete mm. 
Svar: Vissa är nöjda med överföringarna från MAP, andra inte. En lyckad överföring bygger 
på att man iordningställt en produktionskalkyl i MAP med rätt struktur. Då går det bra. Styr är 
för trögt i ver. 2.35, men detta är åtgärdat i ver. 2.4. men det beror inte på för många 
verifikationer. 
 
Utbildningen har varit för inriktad på det som är lätt och inte på det svårare. Man känner sig 
lit utlämnad när man sitter ute på ett bygge och har långt till hjälp, när hela systemet inte är 
färdigutvecklat och inte särskilt användarvänligt. Jag saknar utbildning i rätt tid. Alla vet i god 
t.ex. när prognosarbetet drar igång, kan man inte starta en liten kurs som kan heta 
prognosarbete i styr några veckor tidigare. Jag vet inte vem jag ska vända mig till med vilka 
problem. 
Svar: Din handledare på regionen är din närmaste utbildare och den du skall vända dig i Styr- 
frågor. Får du inte hjälp där så kontaktar du oss på förvaltningen. Kurser planeras och drivs 
regionalt. Kurser med prognosarbete är en bra idé. 
 
Jag använde Styr enbart till att kontera fakturor och har därför lit svårt att uttala mig om hur 
styr fungerar eftersom detta enbart är en liten del av Styr. 
Svar: Vill du använda övriga delar, kontakta din handledare eller oss på förvaltningen. 
 
Programmet är alldeles för kompetent. En vanlig entreprenadingenjör behöver inte mer än 10 
% av dess möjligheter. Problemet är att så mycket sker i det fördolda i databaser och under 
menyer så att det blir svårt att överblicka. 
Svar: Styr innehåller olika delar / moduler som är avsedda för olika processer i vår 
verksamhet. Ingen använder allt. Se till att få utbildning på de delar du behöver. Utlämna de 
andra tills behovet uppstår. 
 
Systemet är bra, men kräver mer datorkunskap än vad en PC har. 
Svar: Baskraven för att kunna använda Styr är man besitter byggstyrningskunskaper och 
grundläggande färdigheter i Windows. Dessutom en grundläggande kurs i Styr. 
 
Det är alldeles för komplext att använda, för stort och krångligt. Att fördela verifikat går dock 
bra. Det går inte skicka folk på utbildning och sedan tro att man kan systemet, det är omöjligt. 
Utbildningen måste läggas upp i etapper, så att man kan träna / jobba lite mellan 
utbildningarna. Det är mycket lättare att ta till sig information när systemet känns lite bekant 
och inte helt nytt. 
Svar: Det vanligaste felet är att det görs för svåra projektupplägg. Enkelhet efterlyses vid alla 
utbildningar. 
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Har inte lyckas göra egna rapporter, alltså välja vad jag vill se i rapporten. Om detta beror på 
att jag inte gått kurs eller inte kan programvaran eller om programvaran inte har den 
funktionen vet jag inte. Egna rapporter skulle jag vilja göra eftersom varje projekt faktureras 
på olika projekt, en del löpande en del fasta priser och en del både och osv. Likaså tycker jag 
att det är konstigt att man ska behöva fylla i läge. Aktivitet och resurs även om man angett på 
lägsta nivå, dvs. resurs. Då borde ju datorn kunna fylla i läge och aktivitet själv. 
Svar: Rapporten Projektstatus kommer i ver. 2.4. Då först kan man göra egna rapporter. 
 
För krångligt att använda ute på arbetsplatserna. Datormognad olika hos personalen. Tar för 
lång tid att göra avstämningar i Styr. 
Svar: För att få ut det måste man kunna programmet, Windows och byggstyrning. 
Svarstiderna vid avstämning är oacceptabla i ver. 2.35. Åtgärdat i ver. 2.4. 
 
Ett mer klumpigt program får man leta efter, jag skulle gärna vilja att någon skulle vilja 
förklara för en PC utan större datorvana hur han skall kunna sköta sin ekonomi på projektet 
med hjälp av Styr. Det kräver en massiv insats från andra som antagligen har fullt upp med 
annat för att det skall kunna fungera. 
Svar: Vissa förkunskaper är nödvändiga. För att få ut det man vill måste man kunna 
programmet, Windows och byggstyrning. 
 
Mer utbildning. 
Svar: Kontakta din handledare eller oss på förvaltningen. 
 
För omfattande program för normalprojektet även om det går att begränsa lägen, aktiviteter, 
resurser. Varför inte ett förenklat program. För mindre och normalstora projekt som är enklare 
att använda. Det skulle spara tid. 
Svar: I Styr kan man göra allt från enkla till avancerade upplägg. Att förenkla programmet 
kostar extra. 
 
För trögt att jobba i. Vid avstämning t.ex. i budget respektive återstående del så skall varje 
post sparas efter inskrivning. Skriv in alla värden spara när du är klar. 
Svar: Din idé till lösning finns i ett lösningsförslag framtaget av en utvald grupp. Lösningen 
är ännu ej beställd. 
 
5.1.3 Tiden 
Av de svarande hade 24,8 %  åsikter om svarstiden i programmet. Någon åsikt avsåg 
uppstarten av programmet, för övrigt var det uteslutande i Avstämning / prognos som åsikter 
om att långa väntetider förekommer. 
 
5.1.4 Negativa 
 
Av de svarande var 30,5 % allmänt negativa till programmet. Mest kritik riktades mot att 
programmet inte är användarvänligt. En hel del ansåg även att programmet är för stort. 
 
5.1.5 Utbildning 
 
Av de svarande saknar 26,2 % utbildning på ett eller annat sätt. Många har fått utbildning i en 
tidigare version av programmet. Många glömmer bort handhavandet mellan gångerna. 
Avstämningarna görs i regel en gång i månaden. 
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5.1.6 Supportfråga 
 
Av svaren var 5 % en ren supportfråga ställd till systemförvaltaren. 
 
5.1.7 Kreativa åsikter 
 
Förslag till förbättringar gavs av 15,6 % av antalet som besvarade enkäten. Det var formulerat 
som kritik mot en viss funktion eller konkreta förslag till förbättringar. 
 
Nedan redovisas några av problemen och i vissa fall hur de ansågs bli åtgärdade av 
systemadministratören. 
 
Lättöverskådliga rapportutskrifter samt att kunna välja innehåll.  
Det kommer att vara åtgärdat med rapportgeneratorn DIREKT som kommer att vara 
installerad i servern från och med januari 2002. Även en modul som heter Rapport 
Projektstatus blir installerad. Då blir det lättare att välja vad man vill ha med på utskriften, 
samt att andra också kan få tillgång till informationen.  
 
Önskemål om ett Styr ”Light” finns till mindre projekt. 
Kostnadsfråga att utveckla ett nytt program och hålla support. 
 
Avsaknad av överskådlighet när man arbetar i programmet.  
 
Önskemål om att programmet bara borde finnas i serverversion.  
StyrC 2.4 är en serverversion. 
 
Önskemål om en femte dimension, [läge, tidplanaktivitet, byggdel, aktivitet, resurs]. 
 
I avstämningen borde alla värden kunna sparas när man är klar, inte som nu efter varje 
avstämd post.  
Finns lösningsförslag på. Men ej beställt.  
 
Saknas genvägar till slutlägesprognos. 
 
Utveckla en mall för en projektbudget som snabbt kan läsas in vid start av nya projekt. 
 
De resurser och lägen som ligger till grund i produktionskalkylen ska med automatik 
komma upp när jag klickar på rullmenyn i okonterat läge. Som det är nu måste man gå 
till kalkylen eller till avstämning för att se vad man kan skriva in, alternativt ha en 
utskrift av kalkylen att bläddra i. 
 
Borde gå att stuva om aktiviteter så att man får färre. 
Inläsning från Map kan förbättras.  

 
Man vill inte ha en färdig kontoplan när man ska lägga upp en resultatenhet, som man 
ändå får göra om. 
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Figur 5. Procent inkomna svar på IT - enkäten om Styr av NCC. 
 
 
 
5.1.8 Sammanfattning av företagets egen enkät 
 
I nya versionen 2.4 är svarstiden åtgärdad. Förslagen till förbättringarna är till största delen 
också åtgärdade i version 2.4. I de övriga fallen kan utläsas att det är avsaknad av utbildning. 
Många har gått kurser men kanske inte riktigt uppsnappat allt. En del kanske inte vågar att 
testa funktioner i programmet innan dom vet exakt vad som ska göras. Med rätt utbildning 
och framför allt uppföljning kan de flesta negativa åsikter bli positiva. När något är svårt och 
intresset lågt så ser nog de flesta av oss människor att det är ett hinder i vad vi nu än gör. Det 
leder till att förmodligen många av oss bara hittar fel.  
 
Den mesta kritiken ligger på Avstämning / Prognos. Det finns förslag på förbättringar 
framtagna men ej beställda hos programtillverkaren.  
 
På grund av den låga användningsgraden av projektstyrningsprogrammet Styr har 
systemägarråd Entreprenad satstat på att förbättra och underlätta prognosarbetet i Styr 2.4. 
Styr Förvaltning har identifierat följande problemområden med hjälp av enkäten på vad som 
ska rättas till.  
1. Svarstider (Hur fort programmet svarar på kommandon.) 
2. Utbildning 
3. Förenklingar 
 
Svarstiderna har förbättras med den nya versionen 2.4. 
 
Svaren på enkätens frågeställningar visade att utbildningen i systemet var dålig. 
Kombinationen av bristande byggstyrningsutbildning och ibland avsaknad av Windows- 
kompetens gör hanteringen mycket svår. Styr Förvaltning ska därför arbeta hårdare med att 
utbilda personal som ska ansvara för att slutanvändaren blir utbildad. 
 
En så kallad förenklingsgrupp med representanter från verksamheten har tagit fram förslag till 
förenklingar i Styr. (Svanberg, 2001) 
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5.2 Versionerna Lokal och Central 
 
5.2.1 Nuvarande version, Styr 2.35 SR1 (Lokal) / Windows 95 
 
Idag används till största delen version 2.35 lokalt som är installerad under Windows 95. Ingen 
certifiering finns för Windows 2000 då det skulle bli för kostsamt ute i regionerna. Med 
uppgraderingar som följd. 
Man har istället satsat på en ny version som heter 2.4 och kom ut hösten 2001. I den finns 
förbättringar av 2.35. 
 
Styr 2.4 kan installeras lokalt eller centralt. Med lokal installation menas att programmet är 
installerat i den egna datorn. Den centrala versionen är webbaserad, det vill säga att 
programmet ligger på en server och är åtkomligt via en Web-bläddrare.  
 
 
5.2.2 Kommande version, StyrC (central) /ver. 2.4 / Windows 2000 
 
Styr produktionssattes i servermiljö i mitten på december 2001. 
 
Den gällande versionen 2.4 innehåller en rad förbättringar. Fördelarna är, snabbare svarstider, 
automatiska backuper, automatisk uppdatering av transaktioner, flera samtidiga inloggade på 
kontona, centrala uppgraderingar, snabbare och bättre support. Det finns också en 
rapportgenerator, som ger ansvariga möjlighet till fritt rapportuttag med bättre möjligheter till 
utdata. Databaserna ligger centralt och är säkrade vid eventuellt stöld på arbetsplatsen. 
Åtkomst för användarna till Styr sker via Internet Explorer. Behovet att skaffa kraftfulla 
datorer finns inte längre, vad avser Styr, då ingen installation krävs lokalt. (Svanberg, 2002) 
 
5.2.3 Styr lokalt / 2.4 / Windows 2000 
 
Detta är det sista lokala paketet som ska distribueras ut. Programmet ligger lokalt installerad i 
datorn och är tänkt för arbetsplatser med undantagsvis undermålig kommunikation. 
Förbättringar har skett i 2.4 jämfört med 2.35. Stort sett det som har skett är att programmets 
svarstider har kraftigt förbättrats. (Styr förvaltning, 2002) 
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6. Resultat 
 
 
6.1 Min enkät 
 
Min enkät skickades ut till 11 st. platschefer som arbetar under affärschef Hossein Kabiri i 
Linköping. Kontoret i Linköping är huvudkontor för avdelning hus, region öst. 
 
1. Hur mycket tid tillbringar du framför datorn som är relaterat till Styr?  (% per vecka.) 
 
2. Känns arbetet med Styr relevant till projektet?  (Tid kontra jobb) 
 
3. Skulle du behöva utb./ mer kurser i Styr eller i data för övrigt?  (Gärna egna funderingar.) 
 
4. Ser du datorn som ett verktyg eller ett måste? 
 
5. Vad tycker du är dumt i Styr 2.35 och borde förändras? 
 
6.1.1 Enkätsvar 
 
Av 11 stycken enkäter inkom 6 svar. 
 
Svar: 
1. Tiden som platscheferna tillbringar i snitt framför datorn är 10 % av deras arbetstid. 
2. På frågan om arbetet med Styr känns relevant till projektet var det delade meningar. Allt 

från tja till absolut. Men ett medel är ändå ett ja. 
3. Behovet av kurser i Styr eller data för övrigt var stort med något undantag. 
4. Om datorn är ett måste eller ett verktyg svarade hälften både och. Den andra hälften 

svarade verktyg. 
5. Det som inte är bra med Styr svarade alla som jobbar i 2.35 att det tar för lång tid med 

avstämningen.  
 
6.1.2 Utvärdering av min enkät 
 
En platschef nämnde även att han fick ta med sig datorn hem för att göra avstämningar etc. 
hemma för att det inte fanns tid till det på jobbet. 
 
Förslag fanns på att träffa andra användare och utbyta erfarenheter med varandra. För att 
bland annat att lära sig nya saker och möjligheter i programmet. Önskemål om utbildning i att 
planera och utforma projektets produktionskalkyl så att det på bästa sätt stödjer metoden 
platschefen vill använda för att hantera projektet i Styr. Platscheferna borde ha mer kunskap 
och tid till att upprätta en väl genomtänkt och genomarbetad produktionskalkyl från början. 
Mer tid med kalkylatorerna skulle vara önskvärt. Då blir hela Styrarbetet och avstämningar 
mycket lättare och förmodligen blir även resultatet mer träffsäkra prognoser.  
 
Idéer om vad avstämningen borde göras omfanns också. ”Man borde kunna arbeta med flera 
poster för att sedan spara alla på en gång som i den dagliga hanteringen. Nu så sparas en i 
taget vilket tar lång tid.” Det ska nämnas att den som sa det jobbar i 2.35 och där går det 
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sakta. Men i 2.4 går sparandet på bara en bråkdel av vad det tar i 2.35 om användaren har 
ställt in automatsparning under Arkivmenyn / Inställningar.  
 
6.2 Nyheter i Styr  
 
Systemförvaltarna har gett ut en lista på vad som är nyheterna i den nya versionen. Fördelarna 
är, snabbare svarstider, automatiska backuper, automatisk uppdatering av transaktioner, flera 
samtidiga inloggade på kontona, centrala uppgraderingar, snabbare och bättre support. Det 
finns också en rapportgenerator, som ger ansvariga möjlighet till fritt rapportuttag med bättre 
möjligheter egna rapporter. 
 
Delmodul  Titel   Kommentar 
Uppdrag  Anpassning av påslag för faktureringsrutinen  Hämtas från moderuppdraget  
Uppdrag  Anpassning av kundkonto för PDB  Ska ej ha radbrytning  
Uppdrag  I uppdragsjournalen är DU anpassad mot faktureringsdelen  
Uppdrag  I ekonomirapporten har nu en rapportgrupp med summa konterat  
Uppdrag  Kontor/företag hämtar adressuppgifter med automatik. Möjlighet att lägga in egna 

adressuppgifter Uppdrag Hämtning och lämning av arbetsorder med WAP  
Uppdrag  Automatisk uppdatering av intäkts-PK  
Uppdrag  Bank för hantering av resurser Uppdrag Bank för hantering av recept/á-priser  
Uppdrag  Uppföljning - kostnader  
Uppdrag  Arbetsorder  
Uppdrag  Nya rapporter och möjligheter att filtrera  
Uppdrag  Ny Beräkningsmodul 2 olika kalkyleringsmöjlighet för beläggning och övriga  
Uppdrag  Export av kalkyl till Excel  
Uppdrag  Import från Excel till kalkylmodulen  
Uppdrag  Kalkylspecifikation till Intäktsspec Går att hämta kalkylspec från intäktsspecifikation   
Faktureringen  Samfaktureringsprojekt (Fakturering på mer än ett projekt)  
Faktureringen  Tidsvarningar på projektnivå  
Faktureringen  Flagga att kommentar finns på DU om ingen kommentar på FU  
Faktureringen  Gul lapp för Kommentar/Spec i skapa DU/FU.  
Faktureringen  Skapa faktura tillhörande flera uppdrag  
Faktureringen  Ny påminnelse – Godkända DU Användaren kan själv ställa in vilka påminnelser som ska visas  
Faktureringen  Byt namn FU till Faktura  
Faktureringen  Visa interimskundnr på Egenskaper Kund  
Faktureringen  Uppdelade summor i Egenskaper Uppdrag Inkluderar FU med flera uppdrag  
Faktureringen  Slå ihop konteringsrader Om en användare vill kontera netto eller moms                                                

på flera olika resurskonton eller uppdrag  
Faktureringen  Fyll i uppdrag i konteringsraders underkonto Möjlighet att ha underkonto=uppdrag i fakturan 
Faktureringen  Belopp i nedkant av flerradiga specifikationer på DU och FU  
Faktureringen  Ny utskrift FU, Original  
Faktureringen  Anpassa ekonomisk rapport för delade FU  
Faktureringen  Visa information om alla underordnade uppdrag  
Faktureringen  Visa flagga om kommentar finns för detaljrad  
Faktureringen  Hantering innestående direkt i BP  
Faktureringen  Möjliggör flerradiga detaljrader på DU  
Faktureringen  Skriva ut flera DU på samma gång  
Faktureringen  Lyft uppdragsspecifikation  
Faktureringen  Jobba utan mus  
Faktureringen  Specifikation lyft index Mängdkontrakt  
Faktureringen  Kommentar i betalningsplanen  
Faktureringen  Kopiera betalningsplan från annat projekt  
Faktureringen  Lagra uppdrag på skapade intäktsföljesedlar  
Faktureringen  Kostnadsslagsgrupper per projekt  
Faktureringen  Visa resursbenämningar på DU med löpande kostnader  
Faktureringen  Kopiera gruppering/påslag  
Faktureringen  Exportera rapporter  
Faktureringen  Nya ekonomiska rapporter  
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Faktureringen  Automatiskt spara och skriva ut alla DU på FU  
Faktureringen  Datum på detaljrad för utskrift DU löpande timmar  
Faktureringen  Summering timmar på utskrift DU löpande timmar  
Rapporter  Ekonomisk projektstatus  
Övrigt  Flytta projekt Flytta projekt mellan lokal miljö och central miljö  
Övrigt  Prestandaförbättringar i hela systemet  
 
För att upptäcka de flesta förändringarna krävs att man är väl insatt i programmet.  
(PDB, 2002) 
 
6.3 Egen jämförelse mellan versionerna 2.35 och 2.4. 
 
För att starta programmet i den lokala versionen 2.35 utnyttjas en ikon som finns på 
skrivbordet och i startmenyn. Nätversionen av 2.4 startas med hjälp av Internet Explorer. 
Först skrivs namnet på servern in i adressfältet. Då framträder en sida som aktiveras genom 
ett klick på valet anslut. I det nya fönstret dyker en inloggningsruta upp där användarnamn 
och lösenord ska anges. Efter det kommer ett nytt skrivbord upp på dataskärmen. Fast nu är 
det serverns skrivbord och inte datorns man har framför sig. Där startar man Styr precis som 
med den lokala versionen.    
 
Vid en första anblick syns ingen större skillnad mellan de båda versionerna. Vid en 
noggrannare jämförelse så kan iakttas att ikonerna har ändrats lite i projektskedslisten. 
Kopplingen till kalkylprogrammet Map och tidsplaneringsprogrammet Plan Con har 
försvunnit. En ny ikon har tillkommit som är en genväg till rapportgeneratorn Direkt. På 
startsidans nedre fält kommer de senaste uppdateringarna som skett från Projektdatabasen vad 
gäller verifikationer etc. upp, detta sker per automatik i StyrC. Till skillnad från StyrL där 
användaren måste koppla upp sig mot servern för att hämta en fil med informationen till 
datorn och sedan importera till Styr. 
 
I rullisterna går det att finna under Arkiv / Egenskaper projekt / resultatenhet att det går att 
registrera flera användare till samma projekt. Där går att lägga in behörighet för de olika 
användarna. Om tillexempel platschefen tycker att entreprenadchefen inte ska kunna göra 
ändringar eller misstag i projektet så läggs entreprenadchefen in som ”granska”. Det vill säga 
att entreprenadchefen kan gå in och ta ut rapporter när han vill och även titta runt bland 
siffrorna men inte ändra på dem. Under rullisten Verktyg / Visa inloggade användare går det 
att se vilka som är inloggade för stunden. 
 
Den absolut största skillnaden mellan de båda versionerna är svarstiderna. Låsa/låsa upp eller 
ladda produktionskalkyl, spara och låsa vid avstämning går oerhört fort. Det som tar 10 
sekunder i 2.35 tar endast 1-2 sekunder i 2.4.  
 
6.3.1 Egna frågor och svar om Styr 
 
Då det är första gången någon prövar utbildningsprogrammet i StyrC version 2.4 så dyker 
både problem och frågor upp.  
 
!"Det går ej att spara rapporterna på diskett eller liknande. 
Frågan om att kunna spara rapporterna skickade jag vidare till systemförvaltaren Irene 
Stenlundh. Hon konstaterade att så var fallet och att det var ett val från projektets sida en 
gång. Men är det intressant skulle hon ta upp frågan igen. 
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!"På Styrs rapport som man hittar under ikonen Rapporter så står det Direkt i 
menylisten. Under ikonen Direkt där rapportgeneratorn finns får man upp 
rapporter som också har denna menylist. Varför är det så? 

Irene Stenlundh berättade även att om man väljer rapporter i Styr så är det en minivariant 
av programmet Direkt för att köra rapporten. Ikonen Direkt ger tillgång till hela programmet 
Direkt, som är en rapportgenerator för att skapa egna rapporter. 
 
!"På det stationära kontoret finns ett snabbt nätverk, men på arbetsplatsen finns 

ISDN. Frågan är fungerar det lika bra ute på arbetsplatsen. 
Vid ett test ute på arbetsplatsen var jag uppkopplad via ett ISDN modem. Jag fann att det var 
ingen nämnvärd skillnad vad gäller svarstiderna i programmet på grund av 
uppkopplingshastigheten. Därför bör det fungera bra på arbetsplatsen. 
 
!"Hur gör man med den lokala skrivaren som inte är kopplad till något nätverk då 

man jobbar mot servern. 
Den lokala skrivaren ska man koppla in på datorns port Lpt 1 och väljer i listan datorn man 
ska använda sig av. 
 
 
!"För att starta en övning så måste man börja med att klicka på Starta nytt projekt 

och lägga in data, för att kunna ladda in Map-kalkylen. Vilket skiljer sig mot den 
lokala versionen. 

 
!"Transaktionerna ska föras in med automatik. Men det gjorde det inte i början så 

systemförvaltaren fick gå in och lösa detta. Så nu fungerar det. 
 
!"Det uppstod även några mindre fadäser under testet. Tex. när ett nytt läge för lön till 

yrkesarbetare skulle läggas in så sa programmet ifrån. Då fick jag göra en omstart 
av programmet.    
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7. Fallgropar för införandet av nya program 
 
Programmen kan vara oerhört tekniskt utvecklade och bra, men det fungerar inte alltid för det. 
För det är trots allt människor som ska använda dem. Andersen, Gruve och Haug har visat var 
fallgroparna kan finnas i ett projekt. (Andersen et. al. 1994) I det här fallet kan man likställa 
NCC som uppdragsgivare, linjeledarna är affärschef eller entreprenadchefen samt 
projektledaren är IT-samordnare eller övrig handledare inom Styr. 
 
7.1 Brister i fundamentet 
 
Förhållandet mellan uppdragsgivare och projektledning kan vara en fallgrop för hela 
projektet. Uppdragsgivarens inställning och det förarbete som är utfört när projektet startas 
utgör projektets fundament. Om det finns brister i detta fundament och svag förankring kan 
det ödelägga hela projektarbetet. Projektet mål måste överensstämma med den riktning som 
man vill att verksamheten ska utvecklas i. Dessutom måste de uppgifter som projektet arbetar 
med ha hög prioritet. Det är dessvärre inte helt ovanligt att ett projekt startas utan att man 
bedömer om det bidrar till att utveckla verksamheten i den riktning verksamhetens ledning 
vill att verksamheten ska gå. I just dataprojekt har införandet av data stora konsekvenser för 
både människor och arbetsuppgifterna i verksamheten. Ingen ledningsteknik eller 
projektstyrningsmetod kan rädda ett projekt som arbetar med något som inte är förankrat i 
organisationen. Ett projekt utan förankring kan krascha på ett dramatiskt sätt. Om det går upp 
för ledningen att projektet befinner sig på kollisionskurs med viktigare planer, kan projektet 
bli nedlagt eller dramatisk omgjort. Ännu vanligare är det att då ledningen är likgiltig inför 
projektet kvävs det långsamt genom att det inte tillförs nödvändiga resurser. I alla 
resursdiskussioner kommer projektet – om det inte är förankrat – att förlora kampen om 
resurserna. Projektet kan ändå leva vidare, men utan hopp om att kunna realisera de planer 
som ursprungligen drogs upp. Projektet kan tillexempel överleva därför att några personer går 
in och utför arbeten som borde utföras av andra. Detta beror på att användarna inte prioriterar 
projektet så högt att de avsätter resurser för det. Resultatet blir därför ett datasystem utan 
användarförankring. 
 
7.2 Uppföljning i projektet 
 
För att kunna utföra bra uppföljningar i projektet krävs att projektledaren har auktoritet, stark 
personlighet och vilja eller sådan position att denne får gehör för projektet. Annars kan det bli 
så att projektledaren arbetar mer med uppgifter som dennes närmaste chef anser är mer 
viktiga. Uppföljningen får inte gå till på det viset att det sker över en kopp kaffe med frågan 
”hur går det?” besvarade med ”det går bra” utan det måste till schematiskt inbokade möten 
med genomtänkta uppföljningspunkter. Om det inte sker mister medarbetarna respekten för 
uppföljningsarbetet. Uppföljning bedrivs inte för att bestraffa dem som inte klarar av att följa 
planen eller för att belöna en bra insats. Uppföljningen görs för att man ska få möjlighet att 
korrigera kursen medan det ännu finns tid till detta. 
 
7.2.1 Rapportering och uppföljning 
 
I många projekt betyder rapportering att projektmedarbetaren skriver några bevingade ord 
med statusinformation till projektledaren, eller förlänger några sträck på ett diagram för att 
visa hur långt arbetet har kommit. Projektledaren kanske läser det han får, varefter han 
arkiverar rapporten noggrant, men så mycket mer händer inte. Rapporteringen har en tendens 
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att bli en exercis som görs för att man fått order för att göra det, men det är en aktivitet som 
ingen tar särkilt allvarligt på. Man måste förstå att uppföljning är en central uppgift i 
projektet. En seriös uppföljning innebär att man värderar konsekvenserna från planen och 
handlar därefter. 
 
7.3 Organisation 
 
Man bör organisera sig på ett sådant sätt att den önskade arbetsuppgiften fås utförd på enklast 
möjliga sätt. Valet av organisationsform bör styras av vilka problem man står inför. Den 
traditionella projektorganisationen med styrgrupp, projektledare och projektgrupp ger en 
hierarkisk uppbyggnad och efterliknar en vanlig linjeorganisation. Den kan vara bra i ett 
projekt där alla är heltidengagerade, men det är ju vanligtvis inte fallet. De flesta 
medarbetarna måste normalt dela sin tid mellan projektet och den vanliga 
linjearbetsuppgiften. Det kan medföra att det blir en ond cirkel. Nyckelpersonerna måste ta av 
sin fritid för att utföra sin del av projektet. Det är lätt att förstå att detta inte skapar någon 
vidare motivation. Det uppstår en motvilja mot hela projektet.  
 
7.3.1 Ledarna i linjeorganisationen 
 
Hos enskilda linjeorganisationsledare kan det också förekomma en djupare motvilja mot 
projektet. Initiativet till projektet kanske har kommit från en högre ort. Det är viktigt att man 
förstår linjeledningens situation. Linjeledarna har sin uppmärksamhet riktad på den dagliga 
driften. De har ofta liten erfarenhet av utvecklingsarbete och har en kluven inställning till det 
– de accepterar att förbättring av verksamheten är linjeledarens ansvar, men hur ska man få 
tid, krafter och medel för det? 
 
7.3.2 Projektledaren 
 
Den sista fallgropen för att projektet ska bli ett misslyckande är att fel person väljs till 
projektledare. Det är inte ovanligt att goda teknokrater blir projektledare- trots att de inte 
passar för det. 
En duktig teknokrat behärskar de flesta tekniska spörsmålen bättre än sin medarbetare, men 
har svårt att delegera. Han tycker oftast att det går fortare och bättre om han gör arbetet själv. 
Resultatet kan bli en katastrof. Projektledaren försummar sina ledningsuppgifter och arbetar 
nästan ihjäl sig med alla uppgifter som han eller hon tagit på sig. 
 
Vem ska då vara projektledare? Ska det vara en teknisk expert eller en användare? Den sista 
frågan är ovidkommande. Det är personen, inte hans bakgrund, som är det väsentliga. Det 
behövs en person som, (Andersen et. al., 1994) 
 
!"Har tid 
!"Kan leda planerings- och organiseringsarbetet 
!"Kan följa upp projektarbetet metodiskt 
!"Kan inspirera och motivera andra att arbeta 
!"Kan kommunicera på ett bra sätt både med linjen och med projektmedarbetarna 
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8. Diskussion och slutsats 
 
 
8.1 Sammanfattning av att använda Styr 
 
Styr är ett grafiskt snyggt program där man lätt kan följa gången i ett projekt. Det krävs dock 
en del datorvana för att hantera det. Fast ändå är det kunskapen i byggstyrning och hur NCC 
vill ha det från anbud till överlämnande av uppdraget som är det viktigaste. Författaren som 
tillhör generationen som är uppväxt med datorer har inte upplevt svårigheter med att förstå 
själva  programmet, utan har haft större svårigheter att förstå hur byggstyrningen går till. 
 
Vid test av programmen kan frustration förstås som finns hos vissa användare, detta på grund 
av versionen 2.35 har väldigt långa svarstider. Även den som testar programmet i en övning 
med i princip hur mycket tid som helst kan bli irriterad. Platschefen har utöver detta även 
ansvaret för att projektet ska fungera. StyrC är verkligen en förbättring för platscheferna. 
Förhoppningsvis innebär de kortare svarstiderna att det ger en positivare inställning till 
programmet och användningsgraden ökar. 
 
8.2 Slutsats 
 
Ledningen, från VD och nedåt bör betona vikten av att använda Styr mer än vad som sker 
idag. Det måste beslutas och följas upp att rapporter ska in och det ska ske med hjälp av 
programmet Styr. Det vill säga att NCC måste passa på och vara handlingskraftiga och 
tydliga, nu när det har kommit en acceptabel version av Styr. 
 
Om platschefen saknar kunskap måste det till utbildning. Handledarna i Styr måste även 
själva ta initiativ och verkligen åka ut med jämna mellanrum och hjälpa till och stötta i arbetet 
samt ge tips och utbildning fortlöpande. Utbildarna måste i sin tur ha full uppbackning av 
affärscheferna. Det blir mycket jobb i ett initialskede, om det går bra kan det avta successivt.  
 
Om det däremot finnes ovilja att använda sig av NCC tillhandahållna arbetsredskap, så måste 
det till mer drastiska åtgärder. I andra branscher än bygg omplaceras personal om de inte 
klarar sina arbetsuppgifter och det borde även gälla ett stort företag som NCC.  
 
Det kan bli tandlöst om inte alla är på samma linje och jobbar efter NCC kvalitetspolicy. Det 
investeras stora resurser i projektet Styr som ska vara ett hjälpmedel på bygget. Men i 
dagsläget är det bara de som vill som använder sig av det. 
 
8.2.1 Framtidsvision 
 
Dataprogrammen kommer säkert inte bli mycket mer användarvänliga i framtiden och det blir 
mer och mer användare av datorer. Personalen blir bättre och bättre på att använda sig av 
dataprogram. Om en till två generationer kommer med all sannolikhet alla platschefer 
använda sig av tillhandahållna dataprogram för byggproduktionen. De kommande 
platscheferna kommer med all sannolikhet inte vara sämre på byggteknik jämfört med dagens 
på grund av dataanvändningen.  
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Om samtliga platschefer och liknande produktionspersonal använde sig av Styr samt att all 
rapportering blev likandan. Så skulle personalen vid huvudkontoret kunna gå in i servern och 
se hur företaget ligger till ekonomiskt för dagen och agera efter det. 
 
 
8.2.2 Kvalitetsutveckling 
 
För att integreringen av programmet ska nå ut till all berörd personal måste det till planering, 
organisering och uppföljning. Likt PDCA cykeln. NCC måste styra rätt från ledningen ned till 
Styr. 
 
 

Studera Gör 

Planera Lär 

Figur 2. Demings PCDA-cykel. Planera, gör, studera, lär. 
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