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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: En stor del av projekten som genomförs överskrider de ramar som finns vad gäller 
budget, tid och kvalitetsspecifikationer. De problem som uppstår vid ekonomistyrning av projekt 
kan troligtvis till viss del härledas till att projekt genomförs i olika miljöer och således utsätts för 
olika grad av osäkerhet. Detta, i kombination med varje projekts unikhet, leder till antagandet att 
alla projekt inte kan styras på samma sätt, utan istället måste sannolikt ekonomistyrningen 
anpassas till det enskilda projektets förutsättningar. 
 
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen utformas samt även hur den bör 
utformas i projekt som kännetecknas av olika grad av osäkerhet. 
 
Genomförande: Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie och den empiriska 
informationen samlades in genom fyra intervjuer på lika många företag som arbetar med olika 
sorters projekt. De undersökta projekten är ett implementeringsprojekt, ett byggprojekt och två 
utvecklingsprojekt. 
 
Resultat: Vi har konstaterat att implementeringsprojektet uppvisar minst osäkerheter medan 
utvecklingsprojekten är mest osäkra och även oförutsägbara. Den främsta osäkerheten i samtliga 
projekt kan härledas till kunden och dennes preferenser. Vidare skiljer sig ekonomistyrningen åt i 
de olika projekten, bl a genom budgetens och tidsplanens upprättande och användning samt 
acceptansen av avvikelser från planen, vilket påvisar att alla projekt inte kan styras på samma sätt. 
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Abstract 
Background: Many of the accomplished projects exceed the budget, timeframe and quality 
specifications. Part of the problems that arises in the management control process can probably be 
explained by the fact that projects are being performed in different surroundings and accordingly 
are being exposed to different degrees of uncertainty. This, in combination with every project’s 
uniqueness, leads to the assumption that all projects can not be controlled in the same way, instead 
the management control process probably must be adjusted to the conditions of the specific project.
 
Purpose: The purpose is to describe and analyse how the management control process is being 
worked out and also how it should be worked out in projects that is characterised by different 
degrees of uncertainty. 
 
Method: The examination is a case study and the empirical information was gathered through four 
interviews at companies that work with different kinds of projects. The projects examined are one 
installation project, one construction project and two development projects.  
 
Results: We have found that the installation project shows the least uncertainties, while the 
development projects are the most insecure and unpredictable ones. The principal uncertainty in 
all projects can be derived from the client and his preferences. Further, the management control 
process is different in the projects, for instance through the shaping and application of the budget 
and timetable and the acceptance of deviations from the plan, which indicate that all projects can 
not be controlled in the same way. 
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1 INLEDNING 
 
Med detta första kapitel önskar vi ge dig som läsare en introduktion till det 
ämne som vi har för avsikt att behandla i denna uppsats. Kapitlet inleds 
med en allmän bakgrundsbeskrivning om projekt. Därefter följer en 
problemdiskussion, i vilken vi för ett resonemang kring vårt valda 
problemområde som slutligen mynnar ut i två frågeställningar och 
uppsatsens syfte. Avslutningsvis finns en disposition över uppsatsens 
upplägg, i syfte att åskådliggöra uppsatsens olika delar.  
 
 

1.1 BAKGRUND 
 

Sedan tidernas begynnelse har individer grupperats i olika former för att 
med sina samlade kunskaper arbeta mot ett förutbestämt mål och 
gemensamt förverkliga en vision. Resultatet av deras arbete finns ännu idag 
att beskåda i form av bl a de egyptiska pyramiderna och andra historiska 
byggnadsverk. Denna arbetsform med ovan nämnda karaktäristika är vad 
man med dagens termer skulle kunna benämna ett arbete organiserat i 
projektform. (Wisén & Lindblom, 1999) Trots det faktum att projekt 
således har bedrivits i århundraden är det först efter andra världskriget som 
denna typ av arbetsform verkligen har kommit i blickpunkten för den 
vetenskapliga forskningen, genom exempelvis utvecklandet av olika 
tekniker för koordinering och planering av arbetet. (Macheridis, 2001) 
 
Arbetsformen projekt kan urskiljas från det traditionella arbetssättet inom 
organisationer och företag genom att den uppvisar vissa specifika särdrag, 
vars förekomst utgör grundläggande förutsättningar för att denna 
arbetsform överhuvudtaget ska få benämnas projekt. Till att börja med ska 
det finnas ett uppdrag som anger projektets mål, vilket exempelvis kan vara 
att utveckla en ny produkt. Därutöver ska även projektet vara av 
engångskaraktär och genomföras inom en bestämd tidsram samt med 
särskilt avsatta resurser som kommer till uttryck i en projektbudget. Det 
sätts också upp ramar för det förutbestämda projektmålet utifrån de tre 
olika parametrarna, tid, kostnad och kvalitet, och slutligen utförs själva 
projektarbetet av en temporär organisation, vilken upplöses då målet 
uppnåtts och projektet anses därmed vara avslutat. (Lewis, 2001; Wisén & 
Lindblom, 1999; Macheridis, 2001)  
 
Varje projekt kan betraktas som unikt och variera i såväl storlek som 
omfattning men gemensamt för dem alla är att de erbjuder förenklade 
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beslutsprocesser genom kortare beslutsvägar, en förstärkt lagkänsla, 
motivation och engagemang samt en tydligare ansvars- och 
arbetsfördelning. Dessa faktorer leder till organisatorisk flexibilitet och 
kreativitet, vilket är värdefullt för företagets överlevnad på dagens 
konkurrensutsatta marknad. (Wisén & Lindblom, 1999) 
 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang om projektets särdrag och 
karaktäristika torde det kunna fastställas att styrningen av projekt skiljer sig 
från den traditionella styrningen av organisationer och företag (Anthony & 
Govindarajan, 2001). Detta då styrningens primära syfte under projektets 
livscykel är att uppnå projektmålet inom de förutbestämda tids-, resurs- och 
kvalitetsramarna, vilket borde innebära att planeringsfasen mer eller mindre 
innehar en grundläggande och avgörande betydelse samt att kraven på 
uppföljning och kontroll är stora för realiserandet av själva projektmålet. 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) tenderar även projektplanerna att 
löpande ändras under projektets gång, framkallat av oförutsedda betingelser 
relaterade till omgivningen, vilket också får konsekvenser för styrningen. 
Detta är i överensstämmelse med de Falco & Macchiarolis (1998) 
resonemang som menar att projekt har ett ökat behov av kontroll och 
styrning eftersom de är dynamiska i sin natur samt då projektarbetet 
bedrivs i en föränderlig omvärld inbegripande många osäkerheter.  
 
De Falco & Macchiaroli (1998) hänvisar vidare i sin artikel Timing of 
control activities in project planning till en undersökning som visar att 33 
% av alla projektmisslyckanden beror på brister i organisation och ledning 
och att 15 % av misslyckandena kan härledas till undermålig planering och 
kontroll. Resultatet anser de vara tecken på att det trots den fortlöpande 
utvecklingen inom projektledningsområdet samt behovet av styrning för att 
uppnå effektivitet och produktivitet i projektet än idag råder brist på 
lämpliga metoder för projektstyrning. Även Engwall (1999) är av den 
uppfattningen att projektstyrning hittills är ett relativt outforskat område av 
forskare trots det faktum att det idag utgör ett viktigt inslag i verksamheten 
hos många organisationer och företag. Istället menar han att utvecklingen 
och spridningen av idéer inom området främst har drivits på av praktiskt 
verksamma projektledare och deras rådgivare.  
 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
I den traditionella projektlitteraturen antas ofta alla projekt vara 
fundamentalt lika, varför det i denna också i regel enbart presenteras en 
styrningsprocess för alla projekt (Shenhar & Dvir, 1996). I verkligheten 
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finns dock många olika slags projekt med avseende på deras syften och 
grad av unikhet varför det i enlighet med contingencyteorin, inte är rimligt 
att tro att dessa kommer att styras på samma sätt. Istället är det sannolikt att 
ekonomistyrningsmodellerna måste anpassas till projektets specifika 
förutsättningar och utformas därefter. 
 
Osäkerheter av olika slag är en företeelse vi ideligen utsätts för, såväl i vår 
vardag som i vår arbetssituation, och då inte minst i arbetsformen projekt, i 
vilken de utgör ett oundvikligt inslag om än i olika grad (De Meyer et al, 
2002). Dessa osäkerheter kan enligt Kerzner (1994) kategoriseras som 
antingen interna, såsom exempelvis kassaflödesproblem och osäkerheter 
relaterade till medlemmarna i projektgruppen, eller externa i form av t ex 
politiska interventioner och marknadsförändringar. En alternativ 
utgångspunkt är att klassificera osäkerheterna efter grad av påverkbarhet i 
enlighet med Wisén och Lindblom (1999) som delar in osäkerheterna i 
påverkbara respektive opåverkbara. 
 
Problem som kan uppstå i samband med projektstyrningen kan härledas till 
att projekt genomförs i olika miljöer, vilket i sin tur innebär att de ställs 
inför olika osäkerheter beroende på vilken typ av projekt det är 
(Christensen & Kreiner, 1997). Christensen & Kreiner (1997) menar vidare 
att vissa projekt, såsom exempelvis ett traditionellt byggprojekt med 
standardiserade specifikationer och hög grad av förutsägbarhet möter 
förhållandevis få osäkerhetsfaktorer som samtidigt är av relativt liten 
dignitet, medan andra projekt, t ex utvecklingsprojekt, istället bedrivs i en 
osäkrare miljö och följaktligen också utsätts för större risker. Med hänsyn 
till de skilda projekten och deras osäkerheter borde det således medföra att 
speciella krav ställs på ekonomistyrningen. 
 
Trots det faktum att forskningen inom projektområdet har resulterat i att 
olika modeller och tekniker har vuxit fram, med avsikt att hjälpa 
projektledaren i sitt arbeta att planera projektarbetet samt förutsäga resultat 
och undvika misslyckanden, så har ändå de mest skickliga projektledarna 
svårigheter att hantera osäkerheterna inom projektet. Till följd av detta 
menar De Meyer et al (2002) att många projekt slutar med överskridande 
av såväl budget- som tidsramar samt med nödvändigheten att kompromissa 
om de kravspecifikationer som ställts upp för projektet. Det tycks idag 
dock finnas en tendens till en allmän acceptans av att projekt inte håller sig 
inom sina givna tidsramar utan drar ut över tiden, vilket i sin tur bl a leder 
till att projektbudgeten överskrids. Då detta troligtvis får negativa effekter 
på företagets ekonomiska situation borde det emellertid finnas en 
målsättning att hålla budgeten, vilket stärker uppfattningen om att 
ekonomistyrningen, och då framför allt planeringen, är betydelsefull för att 
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hålla projektet inom dess tids- och kostnadsramar. Detta aktualiserar i sin 
tur frågan om hur projektbudgeten fastställs och hur avvikelser från denna 
hanteras. I detta sammanhang är det också intressant att notera att 
projektledare sällan har ekonomisk utbildning och således kan antas sakna 
ett uttalat ekonomiskt tänkande, vilket skulle kunna vara en bidragande 
orsak till de eventuella bristerna i ekonomistyrningen av projekt.  
 
Vid ekonomistyrningen av ovan exemplifierade projekt med osäkerheter av 
varierande omfattning är det därför betydelsefullt att utforma de olika 
ekonomistyrningsdelarna planering, genomförande och uppföljning av 
projektet utifrån dess osäkerhetsnivå för att därmed öka chansen till 
framgång. Det faktum att undersökningar visar att en stor del av de 
genomförda projekten överskrider budgeten ger stöd för att det råder vissa 
brister beträffande ekonomistyrningen av projekt, vilket är vår 
utgångspunkt i undersökningen. Slutligen bör det även i samband med detta 
tilläggas att det finns förhållandevis lite skrivet och analyserat om 
ekonomistyrning av projekt under osäkerhet. Dessutom menar Shenhar & 
Dvir (1996) att den stora spridningen av projekt som arbetsform inte har 
åtföljts av en motsvarande utveckling i projektlitteraturen.  
 
Med utgångspunkt från den hittills förda diskussionen om projekt och 
ekonomistyrning har vi kommit fram till följande två frågeställningar som 
vi ämnar besvara i uppsatsen.   
 
•  Vilka osäkerhetsfaktorer kan identifieras i olika typer av projekt? 
•  Hur utformas ekonomistyrningen, d v s planeringen, genomförandet och 

uppföljningen, i projekt som utsätts för olika grad av osäkerhet? 
 
 

1.3 SYFTE 
  
Syftet är att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen utformas samt 
även hur den bör utformas i projekt som kännetecknas av olika grad av 
osäkerhet. 
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1.4 DISPOSITION 
 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel, varav vi nu har kommit 
fram till slutet på det första inledande kapitlet och som vi 
ämnar avsluta med att ge en kort presentation av 
innehållet i uppsatsens resterande sex kapitel.  
 
I uppsatsens andra kapitel, metodkapitlet, redogörs för vår 
syn på vetenskapen och utifrån vilken undersöknings-
ansats vi har valt att angripa problemet. Därutöver 
beskrivs vårt tillvägagångssätt och kapitlet avrundas med 
en diskussion runt den valda metoden. 
 
Kapitel tre utgör den första delen av uppsatsens 
referensram, i vilken det ges en teoretisk bas om projekt. 
Projektbegreppet definieras och följs därefter av en 
redogörelse över projektets olika faser. Avslutningsvis 
diskuteras osäkerheter i samband med projekt.  
 
I kapitel fyra presenteras den andra, och sista, delen av 
referensramen. Kapitlet består huvudsakligen av en 
redogörelse för hur ekonomistyrningen utformas i projekt, 
med avseende på planering, genomförande och 
uppföljning.  
 
I det femte kapitlet presenteras den empiriska information 
som vi har samlat in genom intervjuer på fyra olika 
fallföretag. Kapitlet är indelat efter de företag som har 
studerats.  
 
Det empiriska materialet tolkas och analyseras därefter i 
det sjätte kapitlet. Analysen är uppdelad i två huvuddelar, 
varav den första redogör för de olika projekttyperna och 
deras osäkerheter. Utifrån detta resonemang behandlas 
sedan ekonomistyrningens utformning i olika projekt.  
 
I uppsatsens avslutande kapitel ges inledningsvis en kort 
sammanfattning av de identifierade osäkerheterna i 
respektive projektkategori. Därefter följer våra 
reflektioner över hur ekonomistyrningen kan och bör 
utformas i projekt som är mindre och mer osäkra till sin 
natur, vilket beskrivs i form av en tabell.   

2  
Metod 

1  
Inledning 

3  
Projekt 

4  
Ekonomi-

styrning av 
projekt 

5  
Empiri 

6  
Analys 

7 
Avslutande 
reflektioner 
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2 METOD 
 
Vid allt vetenskapligt arbete bör forskaren redovisa sina olika val i 
forskningsprocessen samt det metodiska tillvägagångssättet för att 
därigenom ge undersökningen trovärdighet. Med detta kapitel avser vi 
därför att redogöra för vår syn på vetenskapen samt hur vi praktiskt har 
gått tillväga för att genomföra studien. Kapitlet avslutas sedan med en 
diskussion om vår valda metod och vad som i denna kan betraktas som 
kritiskt för undersökningens tillförlitlighet.  
 
 

2.1 VÅR SYN PÅ VETENSKAPEN 
 

”Vetenskap är ett förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd 
att kreativt och kritiskt ompröva nuvarande sanningar, 
uppfattningar och metoder.” 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991, s 135) 
 
Ovanstående definition tycker vi ger en tydlig bild av hur man som 
forskare bör förhålla sig till vetenskapen, vilket även vi har försökt att ha i 
åtanke under vår uppsatsprocess. Inom vetenskapsfilosofin finns emellertid 
en mängd olika tankar kring hur forskning ska bedrivas och vad som är att 
betrakta som ett vetenskapligt verk. Holme & Solvang (1997) menar dock 
att den samhällsvetenskapliga forskningen inte kan vara helt neutral och 
värderingsfri, vilket enligt dem således leder till att det inte existerar någon 
slutgiltig sanning. Istället så tror vi, i likhet med Holme & Solvang (1997), 
att det finns flera sanningar och att våra egna personliga referensramar och 
värderingar påverkar de val vi gör samt hur vi tolkar information.  
 
Grundläggande är också att allt vetenskapligt arbete bedrivs med 
målsättningen att generera ny kunskap, vilket förutsätter att vi som 
individer har förmågan att bearbeta och tolka den information som vi 
mottar och på så sätt även omvandla den till kunskap (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1991). Tolkning är således en betydelsefull egenskap i 
själva forskningsprocessen (Holme & Solvang, 1997). Holme & Solvang 
(1997) menar vidare att vetenskaplig kunskap skiljer sig från andra former 
av kunskap genom det sätt som den har insamlats på, vari skillnaden består 
i en ökad systematisering och strukturering medelst en djupare 
teoriutveckling och det valda metodologiska tillvägagångssättet.  
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2.1.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen förekommer i huvudsak två 
dominerande vetenskapsideal, hermeneutik och positivism, vilka ger 
riktlinjer för hur man ska förhålla sig till forskningen, varvid vi 
företrädesvis ansluter oss till den hermeneutiska läran, vars huvudsyfte är 
att tolka och förstå (Lundahl & Skärvad, 1999). Med utgångspunkt från sin 
förförståelse och genom tolkning av olika fenomen utvecklar en 
hermeneutiker ny kunskap och ökad förståelse om en viss företeelse 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Det primära i den hermeneutiska metoden 
är att få en helhetsförståelse och ökad insikt, vilket enligt Gilje & Grimen 
(1992) uppnås genom att fenomenen sätts in i sitt sammanhang där det 
sedan sker en växelverkan mellan delarna och helheten.   
 
Hermeneutiken uppstod som en reaktion mot det strikta positivistiska 
vetenskapsidealet, enligt vilket endast det iakttagbara bör vara föremål för 
observationer (Thurén, 1996). Forskaren ska enligt detta ideal förhålla sig 
objektiv och analytisk till forskningsobjektet och alla vetenskapliga 
slutsatser måste verifieras med empiriska data, som i största möjliga 
utsträckning ska vara kvantifierbar och statistiskt behandlad. Positivistens 
mål är att förklara och finna kausalitetssamband som i likhet med 
naturlagarna inom naturvetenskapen ska vara generaliserbara. (Lundahl & 
Skärvad, 1999)  
 
Enligt vår hermeneutiska föreställningsram tolkar och förstår individer 
omvärlden på olika sätt beroende på deras subjektiva tankar, erfarenheter 
och kunskap. Det är med andra ord svårt för oss att stödja positivismens 
krav på en objektiv verklighet. Vidare menar Thurén (1996) att det 
insamlade datamaterialet utifrån den positivistiska vetenskapssynen bör 
vara kvantifierbart, säkert och precist. Dessa kriterier har vi inte haft för 
avsikt att uppfylla i vår undersökning, då vi har sökt efter en djupare 
förståelse och därför använt oss av den kvalitativa metoden, vilket vi 
redogör för under avsnitt 2.3. Denna metod lämpar sig enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1991) istället väl för den hermeneutiska forskaren, 
varför vi med utgångspunkt från ovanstående resonemang i vår uppsats till 
största delen anser oss ha ett hermeneutiskt synsätt på vetenskapen. 
 
Våra egna subjektiva förförståelser präglar följaktligen vårt närmande av 
undersökningsobjektet. Enligt Holme & Solvang (1997) betraktas 
förförståelsen som en given utgångspunkt för det egna forskningsarbetet, 
vilket medför att forskningen aldrig kan betraktas som helt objektiv. 
Förförståelsen grundar sig på de uppfattningar som vi har bildat oss om en 
viss företeelse, utifrån bl a våra egna erfarenheter, utbildningar samt 
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tidigare vetenskaplig forskning inom området. Denna förförståelse bildar 
vår personliga referensram, vilken i sin tur styr de val vi gör samt hur vi 
bedriver vårt forskningsarbete (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 
Holme & Solvang (1997) menar vidare att det är en omöjlighet att helt 
frigöra sig från de subjektiva referensramarna, varför inte heller den 
förförståelse som vi erhållit från vår utbildning i egentlig mening kan 
beskrivas som helt objektiv.  
 
Vår personliga förförståelse anser vi främst har sin grund i vår utbildning 
på det internationella ekonomprogrammet, vilken har givit oss kunskap 
inom ett flertal ekonomiska ämnen och då bl a ekonomistyrning som vi 
behandlar i denna uppsats. Vad gäller förförståelsen av projekt var den 
innan uppsatsens början emellertid relativt ringa då vi varken har läst några 
projektkurser under utbildningens gång eller erhållit någon djupare 
projekterfarenhet under våra respektive arbeten. Med anledning av detta 
ansåg vi det därför nödvändigt att genomföra en form av förstudie om 
projektarbete för att öka vår förförståelse initialt sett och för att på så sätt 
även kunna formulera och angripa vårt problemområde.  
 

2.1.2 Objektivitet 
 
Vad beträffar kravet på objektivitet i vetenskaplig forskning ansluter vi oss 
även här till Holme & Solvangs (1997) argumentering och ställer oss 
frågan om det överhuvudtaget är möjligt och eftersträvansvärt att uppnå 
fullständig objektivitet i en samhällsvetenskaplig studie på det sätt som den 
framställs av positivisterna. Av föregående resonemang om vår subjektiva 
referensram och förförståelse följer också att strikt objektivitet ur ett 
hermeneutiskt perspektiv mer eller mindre anses som en omöjlighet.  
 
Vi har i vår undersökning emellertid eftersträvat det som Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1991) benämner begränsad objektivitet i syfte att skapa 
trovärdighet för vår studie. Med detta begrepp avser de att undersökningen 
ska vara av relevans för fler än forskaren själv och att slutsatserna ska vara 
rimliga och väl underbyggda. Vi är av den åsikten att ekonomistyrning av 
projekt under osäkerhet rimligtvis borde intressera fler än enbart oss båda 
som författare, såväl i den praktiska som i den teoretiska världen. Detta då 
projekt har blivit en allt vanligare arbetsform och då vi har uppmärksammat 
att det finns relativt lite skrivet om hur osäkerheterna i projektet påverkar 
ekonomistyrningen. Genom att tydligt beskriva de ställningstaganden vi 
gjort under uppsatsarbetet och redogöra för vårt metodiska 
tillvägagångssätt vid datainsamlingen är vår förhoppning också att studiens 
resultat och slutsatser ska bedömas som trovärdiga.  
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Därutöver inbegriper begränsad objektivitet även att forskaren ska vara 
neutral i sin analys av det empiriska materialet och varken framhålla eller 
undanhålla fakta på ett medvetet sätt som antingen överensstämmer med 
eller strider mot den egna uppfattningen. Vidare bör vi som undersökare för 
att leva upp till kriterierna för den begränsade objektiviteten visa på en 
medvetenhet om att problem kan uppfattas och lösas på flera olika sätt. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991) Det faktum att vi har varit två som 
har granskat allt material menar vi har bidragit till en ökad neutralitet då vi 
har kunnat kontrollera och komplettera varandra. Detta har också 
medverkat till flera olika synsätt och lösningar på problemet i den mening 
att vi utifrån vår förförståelse har tolkat och uppfattat det empiriska 
materialet på olika sätt.  
 
 

2.2 UNDERSÖKNINGENS ANSATS 
 
Inom forskningsmetodiken går det att urskilja en mängd olika ansatser, 
utifrån vilka undersökningsproblemet skulle kunna angripas. En av dessa 
alternativa forskningsstrategier utgörs Enligt Yin (1994) av 
fallstudieansatsen, som enligt honom främst används i syfte att få en 
helhetsförståelse och ökad insikt om det problemområde som studeras. 
Andra möjliga angreppssätt för att samla in och analysera empiriska data 
skulle kunna ta sig uttryck i form av exempelvis en surveyundersökning 
eller genom ett experiment. Mot bakgrund av att samtliga ansatser har sina 
respektive för- och nackdelar samt att den valda ansatsen lägger grunden 
för undersökningens utformning bör forskaren sålunda utifrån studiens 
syfte och problemformulering noga överväga vilken metod som anses mest 
lämplig för att närma sig det aktuella problemområdet (Merriam, 1994). 
  
Då vi med vår undersökning avser att fördjupa oss i och söka kunskap om 
hur ekonomistyrning av projekt med olika grad av osäkerhet utformas anser 
vi det som mest lämpligt att ta vår utgångspunkt i fallansatsen och sålunda 
genomföra vår undersökning på ett fallstudieliknande sätt. Enligt Yin 
(1994) karaktäriseras en fallstudie av att ett eller ett fåtal fall studeras på 
djupet och i flera olika dimensioner, ofta med hjälp av frågor av typen 
”hur” och ”varför”, i syfte att erhålla en ökad förståelse för specifika 
situationer, vilket vi tycker överensstämmer med vår studie. Lekvall & 
Wahlbin (2001) menar vidare att en god fallstudie bör bedrivas under en 
längre tidsperiod och att forskaren under denna bör etablera ett förtroende 
hos sina fall för att på så sätt få access till information, varför vi med 
hänvisning till våra begränsade tidsramar emellertid inte kan göra anspråk 
på att genomföra en fullständig fallstudie. 
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Keating (1995) menar i sin tur att en fallstudie kan klassificeras med 
utgångspunkt från dess teoretiska bidrag inom ett eller flera av den 
teoretiska utvecklingsprocessens i tre stadier; ”theory discovery”, ”theory 
refinement” samt ”theory refutation”. En fallstudie inom det första stadiet, 
theory discovery, anser Keating (1995) vara lämplig vid studier av 
outforskade områden eller då forskaren söker efter nya perspektiv och 
förklaringar till redan existerande teorier. Fallstudien har därför enligt 
honom som mål att kartlägga dynamiska och komplexa fenomen som i den 
befintliga teorin antingen har ignorerats helt eller endast givits undermåliga 
förklaringar. Då teorierna inom området näst intill är obefintliga och 
således inte kan vägleda forskaren kännetecknas denna typ av fallstudie 
också ofta av en mycket öppen karaktär.  
 
Den andra typen av fallstudier, som klassificeras inom stadiet theory 
refinement, har, i jämförelse med fallstudier inom kategorin theory 
discovery, ett mer uttalat syfte och utgår i högre grad från den existerande 
teoribildningen. Den delas av Keating (1995) i sin tur in i de två 
underkategorierna theory illustration och theory specification. Med den 
förstnämnda har forskaren som mål att påvisa en teoris tillämplighet, vilket 
kan ske genom att den aktuella teorin appliceras på ett problem för att 
därigenom belysa och bevisa dess användbarhet jämfört med andra 
alternativa teorier. I fallstudier av typen theory specification är syftet 
däremot att med hjälp av de empiriska studierna vidareutveckla redan 
existerande teorier och modeller inom området. (Keating, 1995) 
 
Fallstudier som räknas till det sista och tredje stadiet i den teoretiska 
utvecklingsprocessen, theory refutation, syftar slutligen till att testa väl 
etablerade teorier och har dessutom som mål att falsifiera dem medelst 
bevis och argument mot deras giltighet. (Keating, 1995) 
 
I regel är forskningen fokuserad på ett av de tre stadierna men det 
förekommer också fallstudier, som genom sin omfattning täcker in flera av 
de olika utvecklingsstadierna (Keating 1995). Vi bedömer emellertid att vår 
fallstudieansats sett till den teoretiska utvecklingsprocessens olika stadier 
främst kan klassificeras som en theory refinement, då projekt och 
ekonomistyrning ur ett isolerat perspektiv inte kan betraktas som några helt 
outforskade områden. I kombination med varandra och med tillägg av 
osäkerhetsaspekten anser vi däremot att forskningen och teoribildningen 
inom området är relativt begränsad, varför vi med vår undersökning önskar 
ge ett visst bidrag samt stöd och incitament för en vidareutveckling av den 
rådande teoribildningen, vilket är i överensstämmelse med kriterierna för 
theory specification.  
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Fallstudien kan slutligen bestå av ett eller flera fall, som kan utgöras av 
exempelvis en individ, en organisation eller en händelse (Yin, 1994). Den 
stora skillnaden mellan studier av ett eller flera fall visar sig enligt 
Normann (1976) i möjligheten att skapa typologier. Genom val av antal 
undersökningsobjekt har forskaren även enligt Merriam (1994) möjlighet 
att i viss grad styra bredd och djup i studien och därmed också 
generaliserbarheten. Mer än ett fall som studieobjekt ger enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1991) fördelar på så sätt att jämförelsemöjligheter 
tillfogas undersökning men de menar samtidigt att det finns en risk för att 
studien tunnas ut då fler undersökningsobjekt leder till en minskning av 
avsatt tid för varje enskilt fall. 
 
Vi har i vår studie valt att inhämta kunskap och förståelse om 
ekonomistyrningen av projekt utifrån fyra olika fallföretag som bedriver 
projekt av olika slag. Detta har medfört att undersökningen har erhållit en 
viss bredd då de olika fallen har valts i tron om att de möter olika grad av 
osäkerhet, vilket vi återkommer till under avsnitt 2.4.1 som behandlar val 
av fallföretag. Genom att i vår empiriska undersökning studera mer än ett 
fall har vi även haft för avsikt att få en bredare och djupare förståelse 
medelst möjligheten att jämföra de olika fallen med varandra samt genom 
att jämföra dem med befintliga teorier, då jämförelsemöjligheter enligt 
Normann (1976) är av avgörande betydelse för att ny teori ska kunna 
utvecklas från fallstudien.  
 

2.2.1 Generalisering vid fallstudier 
 
Med anledning av vårt val av en fallstudieansats vill vi också behandla 
generaliseringsmöjligheten vid kvalitativa fallstudier då den av många 
forskare brukar ifrågasättas och framföras som en begränsning och svaghet 
vad gäller den kvalitativa fallstudieansatsen i jämförelse med kvantitativa 
studier (Alvesson & Sköldberg, 1994). Yin (1994) menar dock att 
generaliseringar kan vara av olika karaktär och instämmer därmed i andra 
forskares uppfattningar om att en fallstudie inte kan generaliseras ur ett 
statistiskt hänseende, men menar samtidigt att det är möjligt att generalisera 
undersökningens resultat i teoretisk mening, vilket i Yins terminologi 
kallas för analytiska generaliseringar. Dessa uppstår till följd av att det 
empiriska underlaget ställs mot och jämförs med de befintliga teorierna för 
att på så sätt möjliggöra för forskaren att urskilja mönster och tendenser 
inom forskningsområdet, som i sin tur kan ligga till grund för teoretiska 
utvidgningar. (Yin, 1994) Även Normann (1976) antar ett liknande synsätt 
och menar att generella slutsatser kan dras alltifrån ett enda fall och uppåt, 
varför vi i vår undersökning med utgångspunkt från våra fyra fall anser oss 
ha goda förutsättningar för att göra analytiska generaliseringar.  
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2.3 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 
 
Fallstudien kan enligt Eisenhardt (1989) genomföras utifrån såväl en 
kvantitativ som en kvalitativ datainsamlingsmetod, vars huvudsakliga 
skillnad enligt Holme & Solvang (1997) består i användandet och 
betydelsen av siffror och statistik. Holme & Solvang (1997) menar vidare 
att då även dessa båda metoder för med sig såväl fördelar som nackdelar 
bör forskaren också vid detta ställningstagande överväga med utgångspunkt 
från undersökningens syfte och problemställning vad denne främst avser att 
få fram med sin studie och välja metod därefter.  
 
Vår datainsamlingsmetod kan beskrivas som kvalitativ till sin karaktär. Vi 
har i vår intervjusituation och genom våra frågor eftersträvat en så öppen 
dialog som möjligt med stort utrymme för egna reflektioner och åsikter för 
att på så sätt erhålla en djupare förståelse av det problemområde som vi 
studerar, vilket är i överensstämmelse med Holme & Solvangs (1997) 
resonemang om kvalitativ metod. De menar att den kvalitativa ansatsen 
primärt tillämpas i syfte att uppnå en ökad förståelse och att forskaren och 
dennes förmåga att tolka och bearbeta informationen står i förgrunden. Vi 
har genom vårt val av en fallstudieliknande ansats också haft för avsikt att 
se till helheten och därmed önskat införskaffa oss så rikhaltig information 
som möjligt om våra fyra studieobjekt, vilket Holme & Solvang (1997) 
menar bäst erhålls genom ett kvalitativt tillvägagångssätt där utförlig 
information samlas in från ett mindre antal undersökningsenheter.  
 
Den kvalitativa metoden som sådan kännetecknas även enligt Holme & 
Solvang (1997) av en marginell formaliseringsgrad, vilket skiljer den från 
det kvantitativa angreppssättet där formalisering och strukturering är av 
stor betydelse. I en kvantitativ undersökning är frågorna dessutom relativt 
preciserade och har ofta bundna svarsalternativ för att på så sätt möjliggöra 
en statistisk bearbetning av det insamlade materialet. Våra frågor är 
emellertid av typen beskriv, förklara, hur etc, varför vi menar att de svar 
som vi eftersträvar med dessa frågeställningar kan vara svåra att erhålla 
genom en kvantitativ metod. Vi har därtill också haft som målsättning att få 
en helhet och ett sammanhang i vår undersökning, varför möjligheten att 
kunna ställa följdfrågor vid behov har ansetts som värdefull, vilket den 
kvalitativa ansatsen inbjuder till (Holme & Solvang, 1997). 
 
Därutöver anser vi även att vårt val av ett kvalitativt tillvägagångssätt är i 
överensstämmelse med vårt hermeneutiska betraktelsesätt då 
hermeneutiker enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) ser på den 
kvalitativa metoden som mer användbar i jämförelse med positivisterna, 
vilka istället förespråkar den kvantitativa metoden.  
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2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Då vi hittills har redogjort för vår syn på vetenskapen samt vårt val av 
undersökningsansats går vi nu vidare i metodkapitlet med att beskriva det 
praktiska tillvägagångssättet.  
 
I uppsatsens inledningsskede fann vi det lämpligt att studera olika 
sekundära källor, i form av artiklar och befintlig litteratur inom projekt- 
respektive ekonomistyrningsområdet, i syfte att få en ökad kunskap och 
insikt om framför allt vårt aktuella problemområde men även om själva 
ämnesområdet i stort, för att därigenom kunna avgränsa och precisera 
undersökningsproblemet. Parallellt med denna litteraturstudie genomförde 
vi även i detta skede en typ av förstudie under vilken vi ringde runt till 
olika företag för att på så sätt få en möjlighet att diskutera 
problematiseringen med praktiskt verksamma inom området och därmed 
även kunna väcka ett intresse samt säkerställa att det fanns ett problem att 
undersöka empiriskt. Efter ytterligare fördjupning och sammanställning av 
olika teorier, vilka presenteras i kapitel tre och fyra, övergick vi sålunda till 
vår egna primärundersökning.  
 

2.4.1 Val av fallföretag 
 
Genom vårt val av kvalitativ metod är enligt Holme & Solvang (1997) 
varken statistisk generalisering eller representativitet av central betydelse 
vid urvalsförfarandet av fallföretag. Istället betonar de vikten av att göra ett 
genomtänkt urval som kan ge relevant och rikhaltig information och 
därmed lägga grunden för en djupare och mer fullständig förståelse om 
undersökningsproblemet, vilket förklarar varför urvalet med fördel inte bör 
ske slumpmässigt utan utgå från vissa förutbestämda kriterier.  
 
Vi har vid vårt val av fallföretag haft som utgångskriterium att hitta företag 
belägna inom regionen, vars verksamhet helt eller delvis är organiserad i 
projektform. Därutöver avsåg vi att studera olika typer av projekt då vår 
uppfattning var, med hänvisning till den litteratur vi hade studerat, att olika 
slags projekt karaktäriserades av skiftande grad av osäkerhet. Vi utgick 
således från vår egen kännedom och uppfattning om företagen och 
kontaktade de som vi kunde tänka oss bedriva någon av de projekttyper 
som vi sökte efter och som vi ansåg skulle kunna belysa våra 
frågeställningar på ett lämpligt sätt och därigenom bidra med kunskap inom 
området. Av uppsatsens fyra fallföretag, som utgörs av ett 
mjukvaruföretag, ett medicintekniskt företag, ett fastighetsbolag samt ett 
elektronikföretag, kom vi emellertid i kontakt med tre redan under vår 
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förstudiefas och hade på så sätt redan introducerat dem för vårt 
uppsatsämne och hört oss för om deras lämplighet som fallföretag. Det 
fjärde företaget, mjukvaruföretaget, kontaktade vi slutligen efter att vår 
handledare hade tipsat oss om en viss typ av projektverksamhet som detta 
företag skulle kunna tänkas bedriva.  
 
Detta tillvägagångssätt vid urvalet anser vi ligger närmast det som Glaser & 
Strauss (ur Eisenhardt, 1989) benämner ”theoretical sampling”, vilket 
enligt dem innebär att fallen till skillnad från det statistiska förfarandet 
istället väljs utifrån ett teoretiskt övervägande. Målet med ett teoretiskt 
urval är enligt författarna följaktligen att välja fall som genom sin särart 
kan bidra till en utveckling av redan existerande teorier samt till att ny teori 
genereras.  
 
Efter val av fallföretag ska även respondenterna väljas, vilket vi har 
överlåtit åt respektive företag då vi anser att de, med utgångspunkt från vår 
syftesbeskrivning, har de bästa förutsättningarna att välja rätt person för att 
besvara våra frågor. Detta har emellertid resulterat i att intervjupersonerna 
vid de olika fallföretagen inte har haft samma befattning, vilket vi dock inte 
ser som något överhängande problem eftersom vårt huvudsakliga mål har 
varit att få våra frågor besvarade på bästa möjliga sätt. Sammanlagt 
intervjuade vi fem personer, d v s en person på respektive företag i tre av 
fallen och på det fjärde företaget deltog två personer under intervjun. 
Intervjupersonerna hade följande befattningar; projektledare, huvud-
projektledare, projektadministratör, projektledningschef samt projekt-
controller.  
 

2.4.2 Insamling och bearbetning av empiriskt material 
 
För insamlandet av uppsatsens empiriska material har vi valt att använda 
oss av personliga intervjuer, som enligt Yin (1994) är en av flera lämpliga 
metoder vid fallstudier och således även vid kvalitativa studier. Fördelarna 
med personliga intervjuer består främst av den flexibilitet som kan uppnås 
vid intervjuerna då frågorna kan varieras för olika respondenter samt att 
följdfrågor, som anses lämpliga vid det specifika tillfället, kan ställas, 
vilket ökar chansen för att viktig information fångas upp (Kvale, 1997). Då 
dessa fördelar sannolikt även leder till att utförlig information om ämnet 
erhålls samtidigt som en närhet till respondenten kan skapas var personliga 
intervjuer ett självklart val för oss.  
 
Efter valet av intervjumetod är det lämpligt att påbörja arbetet med att 
utforma intervjuguiden, se bilaga 1, i vilken det redogörs för de ämnen som 
ska behandlas i intervjun samt den ordning i vilken dessa ska tas upp under 
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intervjuns gång (Kvale, 1997). Intervjuguiden utarbetades utifrån 
referensramens upplägg och innehåll och vi fann det lämpligt att inleda 
intervjun med ett antal frågor relaterade till företagets projekt, exempelvis 
längden på projektet och tillvägagångssättet vid valet av projektledare. 
Därefter följer ett par frågor om osäkerheter i projektet, medan den 
övervägande delen av intervjuguiden behandlar ekonomistyrningen av 
projektet med tonvikt på planering, genomförande och uppföljning.  
 
Intervjuguidens utseende påverkar i sin tur klassificeringen av intervjuerna 
utifrån den grad av standardisering och strukturering de visar. Våra 
intervjuer var semistandardiserade, vilket betyder att en stor del av frågorna 
var bestämda på förhand genom intervjuguiden, men att utrymme även 
gavs för uppföljningsfrågor så att respondenten fick möjlighet att utveckla 
sitt svar. (Lundahl & Skärvad, 1997) Vad gäller struktureringen av 
intervjuerna var denna låg då de flesta frågor var av karaktären 
”Beskriv…” och ”Hur…”, vilket gav respondenten ett fritt svarsutrymme 
(Patel & Davidsson, 1994). Intervjuguiden är förhållandevis detaljerad, 
vilket kan ge ett intryck av tämligen strukturerade intervjuer. I verkligheten 
hade den dock främst en stödjande funktion med syftet att påminna oss om 
att täcka in alla viktiga områden i våra frågor.  
 
Under de sammanlagt fyra intervjuer som genomfördes var vi båda 
närvarande och delade på arbetet med att driva intervjun framåt samt att 
försäkra oss om att alla områden i intervjuguiden behandlades. Intervjuerna 
varade mellan 50 och 70 minuter och ägde rum på respektive företags 
kontor. Efter överenskommelse med respondenten spelades intervjuerna in 
på band, vilket säkerställde att ingen viktig information gick förlorad 
samtidigt som vi, istället för att anteckna, kunde koncentrera oss på de svar 
som avgavs och fortsättningen av intervjun. En tänkbar nackdel med 
inspelningen av intervjuerna är den hämmande effekt som bandspelaren 
kan ha på respondenten och dennes svar. Vi menar dock att den risken är i 
det närmaste obefintlig för vår del då ingen av respondenterna tvekade vid 
vår förfrågan samt att vi tidigare hade kommit överens om att inte nämna 
företagets namn i uppsatsen, vilket vi diskuterar vidare i ett senare avsnitt. 
Efter att intervjun avslutats försäkrade vi oss om  möjligheten att 
återkomma till respondenten för ytterligare upplysningar eller 
förtydliganden, vilket vi sedan utnyttjade i tre av fallen.  
 
Det insamlade materialet bearbetades direkt efter intervjuerna genom att 
dessa renskrevs i stort sett ordagrant och därefter skrevs ut. Nästa steg var 
att avgöra hur intervjuerna skulle presenteras i det empiriska avsnittet av 
uppsatsen och vi bestämde oss för att dela upp empirin på fyra avsnitt som 
behandlar de olika fallföretagen och sedan strukturera innehållet i dessa 
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efter intervjuguiden, vilken i sin tur speglar referensramens innehåll. När 
respektive empiriavsnitt var färdigskrivet skickades det ut till respondenten 
för att denne skulle få chans att komma med synpunkter och rätta till 
eventuella felaktigheter samt även godkänna den för användning i 
uppsatsen. Detta visade sig fördelaktigt då vi fick kompletterande uppgifter 
från samtliga fallföretag.  
 
I arbetet med vetenskapliga studier blir vanligtvis etiska frågeställningar 
aktuella och då framför allt vid insamlandet av information och vid 
presentationen av resultatet (Merriam, 1994). I vårt fall aktualiserades den 
etiska frågan om anonymitet då vi kontaktade de valda fallföretagen och 
bad om en intervju. Patel & Davidsson (1994) skiljer mellan begreppen 
anonymitet, vilket betyder att forskaren inte känner till respondentens 
identitet, och konfidentialitet, med innebörden att enbart forskaren har 
information om respondentens identitet. Då vi genomförde personliga 
intervjuer blev anonymitet en omöjlighet, men däremot ställde tre av 
företagen kravet att undersökningen och presentationen av materialet skulle 
behandlas konfidentiellt, d v s att företagens namn inte skulle nämnas eller 
publiceras. Detta krav såg vi inte som ett problem då det främst var 
företagets projekt vi var intresserade av och vi valde därför att benämna 
företagen efter den bransch de verkar inom. En fördel med detta förfarande 
menar vi dock är att respondenterna kan känna sig mindre hämmade och 
därmed ge utförligare information än om namnet på företaget och 
respondenten hade varit offentliga. 
 
 

2.5 METODKRITIK  
 
Inom all vetenskaplig forskning torde målsättningen vara att man genom 
sin undersökning ska kunna presentera ett resultat, som av läsaren ska 
betraktas som både giltigt och trovärdigt, vilket med andra ord innebär att 
det under forskningsprocessen därmed eftersträvas såväl en hög validitet 
som reliabilitet (Merriam 1994). Detta föranleder oss att diskutera vår egen 
undersökning och kritiskt granska det valda tillvägagångssättet, för att 
därigenom visa på en medvetenhet om eventuella problem och brister, men 
även för att ge dig som läsare möjlighet att ta ställning till undersökningens 
tillförlitlighet. 
 
Som redan nämnts i samband med vår redogörelse om fallstudieansats och 
kvalitativ metod är möjligheten till generaliseringar en av de vanligaste 
invändningarna mot kvalitativa fallstudier. Vi menar dock med hänvisning 
till det tidigare resonemanget om generalisering och med stöd av bl a Yin 
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(1994) att vårt resultat är generaliserbart så till vida att vi ur vår fallstudie 
kan se mönster och skillnader, utifrån vilka det sedan är möjligt att 
åstadkomma en utvidgning av den teoretiska ramen. Merriam (1994) menar 
i sin tur att generaliserbarheten även till viss del är avhängigt av hur typiskt 
det utvalda fallet är för den kategori det är tänkt att representera. Detta är 
något som vi i vårt urvalsförfarande har försökt att ha i åtanke i den mening 
att vi i vårt urval har eftersträvat att få så typiska fall som möjligt. Utifrån 
de förutsättningar vi har haft, med avseende på bl a tid och resurser, anser 
vi oss i samtliga fyra fall ha uppnått en god representativitet, om än i något 
mindre grad vad gäller fastighetsbolagets byggprojekt. Detta har vi 
emellertid försökt att ta hänsyn till under analysarbetets gång, vilket medför 
att vi ändå är av den uppfattningen att vårt urval kan beskrivas som 
representativt och därmed också i högre grad vara föremål för analytiska 
generaliseringar.  
 
I en fallstudie är det vidare fördelaktigt att studera objektet under en längre 
tidsperiod, varför det optimala i vårt fall givetvis hade varit att följa ett 
projekt under hela dess livscykel, d v s ända från den tidpunkt då idén till 
projektet föds till det skede då projektet anses vara avslutat. Mot bakgrund 
av att de projekt som vi har studerat har löpt under en tidsperiod från sex 
månader upp till fyra år och det faktum att vår uppsats ska genomföras 
inom en tidsram på tio veckor faller det sig självklart att en studie över 
tiden är en omöjlighet för oss, vilket skulle kunna ses som en invändning 
mot vår undersökningsansats. Vi har dock aldrig gjort gällande att vi 
genomför en fallstudie i strikt mening utan mer framställt det som att vårt 
arbetssätt kan beskrivas utifrån ett fallstudieliknande förfarande.  
 
Vad gäller fallstudiers validitet och reliabilitet är de enligt Merriam (1994) 
och Yin (1994) möjliga att stärka medelst triangulering vid 
datainsamlingen, vilket innebär att information samlas in genom flera olika 
metoder, såsom exempelvis intervjuer, studier av dokument och 
observationer. Den ökade validiteten och reliabiliteten i en sådan fallstudie 
frambringas enligt Yin (1994) av att ett och samma fenomen belyses ur 
flera olika perspektiv genom en mångsidig datainsamling. Vi har emellertid 
under vår datainsamling i stor utsträckning enbart använt oss av en metod i 
form av personliga intervjuer för att samla in information, då vi inte har 
ansett oss ha den tiden som skulle ha behövts för en mer omfattande 
datainsamling, vilket således utgör en negativ aspekt för vår undersöknings 
giltighet och tillförlitlighet.  
 
Ytterligare ett sätt för att uppnå hög validitet i fallstudier är genom att låta 
respondenterna granska och godkänna intervjuunderlaget (Merriam, 1994), 
vilket är en metod som vi har tillämpat i vår undersökning i syfte att 
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förbättra giltigheten i svaren. Genom att försäkra oss om att vi inte har 
missförstått eller tolkat det empiriska materialet på ett felaktigt sätt ökar 
enligt vår mening trovärdigheten i undersökningens resultat. Även det 
faktum att samtliga intervjuer bandades och bearbetades direkt efter 
avslutad intervju anser vi med stöd av bl a Patel & Davidsson (1994) bidra 
till en ökad trovärdighet och korrekthet såväl vad beträffar citering av 
respondenterna som den totala sammanställningen av intervjuerna, då vi 
vid otydligheter har haft möjlighet att återgå till bandinspelningarna för att 
klargöra vad som egentligen sades.  
 
Avslutningsvis vill vi i detta sammanhang även beröra den kritik som kan 
riktas mot oss som uppsatsförfattare, då vi genom vårt val av intervjuer 
som huvudsaklig datainsamlingsmetod innehar en mer påverkande roll i 
jämförelse med om vi hade genomfört en statistisk undersökning. Detta då 
det i en intervjusituation föreligger en större risk för att vi såväl medvetet 
som omedvetet försöker att styra och påverka respondenternas svar i en 
önskvärd riktning. Dessutom har vi även möjlighet att påverka resultatet 
genom vår senare tolkning av intervjusvaren. För att i största möjliga mån 
minimera den styrning och påverkan som kan komma från oss har vi under 
varje intervjutillfälle arbetat utifrån en intervjuguide i syfte att säkerställa 
att svar erhölls inom de uppställda områdena, men även för att ledande 
frågor skulle undvikas. Det faktum att samtliga respondenter även fick läsa 
igenom intervjusammanställningen menar vi slutligen borgar för att vi 
tolkat informationen rätt och inte lagt in några egna värderingar i det 
empiriska materialet.  
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3 PROJEKT 
 
Kapitlet Projekt utgör det första av uppsatsens två teoretiska kapitel. Vår 
intention med detta kapitel är att ge en teoretisk bas om projekt som 
arbetsform, vilket vi anser relevant för att få en ökad förståelse för det 
område som vi avser att studera. Först ges en allmän beskrivning av vad 
projekt är och själva begreppet definieras. Därefter redogörs för projektets 
styrparametrar, tid kostnad och kvalitet, följt av en beskrivning av 
projektets fyra faser. Vidare behandlas olika typer av projekt och deras 
särdrag och kapitlet avslutas med ett avsnitt om osäkerhet i projekt. 
 
 

3.1 VAD ÄR ETT PROJEKT? 
 
Själva ordet projekt, som härstammar från det latinska verbet projicere med 
betydelsen kasta fram, är idag ett flitigt använt begrepp, såväl i vår vardag 
som i mer formella sammanhang (Wisén & Lindblom, 1999). Vi bedriver 
projekt av olika slag, alltifrån små privata projekt, såsom att renovera om 
sitt hus, till stora omfattande projekt i form av exempelvis byggandet av 
Öresundsbron. Som arbetsform har projekt blivit allt vanligare i företag och 
organisationer och projekt har under de senaste årtiondena spridit sig inom 
alla typer av verksamheter. De traditionella organisationsformerna har fått 
en allt mer underordnad roll för att ge plats åt tillfälliga 
projektorganisationer, vilka erbjuder en effektivare lösning av olika 
problem i jämförelse med de gamla traditionella strukturerna. (Engwall, 
1999) 
 
I takt med att projektfenomenet har blivit allt aktuellare och fått en ökad 
utbredning har också definitionerna av vad projekt är blivit allt fler. I 
projektlitteraturen finns en flora av olika definitioner, vilka dock har 
ungefär samma andemening. Nedan följer tre traditionella definitioner som 
på ett tydligt sätt beskriver projektets olika karaktäristika.  
 
Enligt Nordqvist (2002) är den klassiska definitionen av projekt: 
 

”Ett projekt är en arbetsprocess, som ska leda till på förhand 
bestämda mål beträffande omfattning och kvalitet, kostnad och 
färdigtid.”  

(Nordqvist, 2002, s 26) 
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Lewis (2001) definierar projekt på ett liknande sätt. 
 

”A project is a one-time, multitask job with a definite starting 
point, definite ending point, a clearly defined scope of work, a 
budget, and usually a temporary team.”  

(Lewis, 2001, s 5) 
 
Som tredje definition har vi valt den som Hagman (2002) presenterar som 
den standardiserade definitionen enligt ISO.  
 

”Ett projekt är en unik process, bestående av ett antal 
samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutstadium, 
initierat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, 
inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser.”  

(Hagman, 2002, s 21) 
 
Utifrån dessa tre definitioner kan man fastställa att projekt är ett komplext 
fenomen som bör uppvisa en mängd olika särdrag för att klassificeras som 
ett sådant, vilket överensstämmer med flera andra författares 
projektuppfattningar (se bl a Andersen et al, 1994; Wisén & Lindblom, 
1999; Christensen & Kreiner, 1997). Projektuppdraget bör enligt dem ha ett 
tydligt mål och bl a betraktas som unikt, men enligt Christensen & Kreiner 
(1997) också vara av sådan komplexitet att det krävs involvering av 
medarbetare från olika delar av organisationen samt en insats av viss 
resursmässig signifikans för att en organisering i projekt som arbetsform 
ska vara meningsfull. Författarna menar vidare att tidsbegränsningen av 
projektet leder till att det kan betraktas som en tillfällig organisatorisk 
skapelse genom att projektorganisationen vanligtvis upplöses vid projektets 
fullbordan, vilket särskiljer den från den löpande verksamheten. En annan 
viktig faktor i projektet och som också omnämns i samtliga tre definitioner 
utgörs av de tre variablerna tid, kostnad och kvalitet, vilka vi återkommer 
till under avsnitt 3.2.  
 
Berggren & Lindkvist (2001) tillför ytterligare en dimension till begreppet 
projekt. De menar att det kan tolkas utifrån två olika perspektiv, dels 
leverantörens och dels beställarens perspektiv. I det första fallet är det 
själva uppdraget och genomförandet som står i fokus och resurstillgång och 
tidsram är viktiga faktorer. Detta skiljer sig från det andra perspektivet, 
d v s beställarens, där det istället är resultatet av uppdraget och dess 
funktionalitet som utgör det centrala. (Berggren & Lindkvist, 2001) Varje 
projekt har följaktligen en uppdragsgivare som i många fall utgörs av en 
intern medarbetare eller grupp inom organisationen, men uppdraget kan 
även vara initierat från externt håll i form av en beställning. Projekt kan 
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dock även uppstå utan att det finns någon direkt beställare. (Nytell & 
Nytell, 1996) 
 
Projektarbetsformen används ofta i syfte att uppnå en ökad effektivitet och 
produktivitet i arbetet och motiven för när den anses fördelaktig framför 
andra organisationsformer är många. Exempelvis är det lämpligt att 
organisera arbetet i projekt då uppdraget är av hög komplexitet och ställer 
stora krav på samordning och expertis från flera enheter inom 
organisationen, men även från externa samarbetspartners. Vidare är 
arbetsformen passande när uppdraget är tidsbegränsat och 
kostnadskrävande, då det i dessa fall ställs speciella krav på uppföljning. 
(Nytell & Nytell, 1996; Wisén & Lindblom, 1999) Dessa två sistnämnda 
betingelser, kostnad och tid, knyter an till tidigare resonemang om 
projektets särdrag, vilket även leder oss vidare till nästkommande avsnitt.  
 
 

3.2 PROJEKTETS TRE PARAMETRAR 
 
Projektets tre parametrar, kostnad, tid och kvalitet, utgör såväl mål- som 
styrvariabler för projektet, vilket i projektlitteraturen brukar illustreras i 
form av en triangel (Engwall, 1999), se figur 3-1, även benämnd den 
gyllene triangeln (Gardiner & Stewart, 2000) och järntriangeln (Atkinson, 
1999). Utifrån måluppfyllelsen av faktorerna tid, kostnad och kvalitet är det 
enligt Atkinson (1999) sedan möjligt att följa upp och utvärdera projektet 
för att därefter avgöra huruvida det är att betrakta som framgångsrikt, vilket 
gör att dessa tre parametrar även kan ses som framgångsfaktorer för 
projektet.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-1: Projektets tre styrparametrar – tid, kostnad och kvalitet 
(Källa: Berggren & Lindkvist, 2001, s 17) 
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Dessa tre parametrar är inbördes beroende av varandra på så sätt att en 
ändring av en variabel i regel får effekter även på de andra variablerna. 
Exempelvis skulle kortare projekttid troligtvis leda till ett ökat resursbehov 
och kanske även till sänkta kvalitetsambitioner. Detta gör att det vid 
projektets målformulering med avseende på kostnad, tid och kvalitet är 
nödvändigt att kompromissa mellan de tre variablerna. (Engwall, 1999) 
Lewis (1999) och Nordqvist (2002) inkluderar även begreppet omfattning i 
diskussionen och Lewis (1999) ser kostnaden som en funktion av 
omfattning, tid och kvalitet. Mellan kostnad och tid sker ofta en s k trade-
off, genom att såväl en ökning som minskning av projekttiden sker på 
bekostnad av kostnadsvariabeln. Kostnaden ökar vid kortare projekttid 
p g a ett ökat resursbehov och vid längre projekttid förorsakas 
kostnadsökningen av ineffektivitet i projektet. (Lewis, 1999) Tyngdpunkten 
mellan de olika variablerna kan slutligen variera beroende på typ av 
uppdrag men även ändras under projektets genomförande. Under de 
inledande faserna är ofta funktions- och kvalitetsaspekterna av störst 
betydelse, medan tids- och kostnadsaspekterna först hamnar i fokus ju mer 
projektet närmar sig sin avslutning. (Engwall, 1999)  
 
 

3.3 PROJEKTETS LIVSCYKEL 
 
Med projektets livscykel avses den tidsperiod över vilken projektet 
utsträcker sig. Denna period omfattar i regel inte enbart den tid under 
vilken det konkreta projektet pågår utan inbegriper även tiden innan 
igångsättandet av projektet samt tiden efter det att själva projektet har 
fullbordats. (Macheridis, 2001) Traditionellt sett brukar projektets livscykel 
delas in i fyra olika faser, vars benämningar kan variera mellan olika 
författare, men innebörden i dem är principiellt sett densamma (Chapman 
& Ward, 1997). Därefter bryts enligt Ögård & Gallstad (1999) faserna ned i 
ett antal etapper som i sin tur består av olika aktiviteter. Vi har valt att 
beskriva projektslivscykelns olika faser utifrån Engwalls (1999) 
terminologi i form av målformuleringsfas, planeringsfas, genomförandefas 
och till sist avslutningsfas.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-2: Projektets livscykel 
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Projektets livscykel och fasindelning är enligt Macheridis (2001) av 
väsentlig betydelse för projektledningen vid utformning och organisering 
av bl a projektets ekonomistyrning, organisation och tidsplanering. Detta då 
samtliga aktiviteter som ska genomföras under projektets gång samt den 
resursförbrukning som är förknippad med själva projektet antas vara 
förbunden med dess livscykel och även variera beroende på i vilken fas 
projektet befinner sig. Indelningen av projektet i olika faser medför vidare 
fördelar i form av att olika delmål kan formuleras, vilka i sin tur kan följas 
upp under projektgenomförandet, samt att administration och 
dokumentation av projektet underlättas. (Macheridis, 2001) 
 
Hur denna fasindelning emellertid kommer till stånd och vad som bör tas i 
beaktande och uppmärksammas under respektive fas med avseende på bl a 
strukturering av aktiviteter och tidsplanering kan variera beroende på vad 
det är för typ av projekt som ska genomföras samt synen på projektets 
livscykel, vilken enligt Macheridis (2001) kan betraktas utifrån det 
mekanistiska alternativt det organiska synsättet. Ett mekanistiskt synsätt 
innebär att projektets fyra faser följer efter varandra i logisk ordning, där 
den tidigare fasen ligger till grund för den efterföljande. Ett organiskt 
synsätt skiljer sig från det mekanistiska i det hänseendet att det utgår från 
att såväl projektprocessen som dess omvärld oupphörligen är i förändring, 
vilket gör att kraven på anpassning och flexibilitet under de olika faserna 
blir större samt att faserna pågår parallellt med varandra och gränserna dem 
emellan utraderas. (Macheridis, 2001)  
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika fasernas innebörd. Dock 
berör vi inte under detta avsnitt de ekonomiska styrningsaspekterna vid 
respektive fas då detta kommer att beskrivas utförligt under nästkommande 
kapitel, vilket behandlar ekonomistyrning av projekt.  
 

3.3.1 Målformuleringsfasen 
 
Den första fasen i projektlivscykeln, målformuleringsfasen, avser 
tidsperioden innan projektet påbörjats och innan något kontrakt mellan 
beställare och uppdragstagare har upprättats (Macheridis, 2001). Under 
denna fas utförs ofta någon form av förstudie, i syfte att bl a klarlägga 
möjliga metoder för att genomföra projektet, vilka kompetenser som 
fordras samt identifiera yttre och inre restriktioner för projektets 
realiserande. Därutöver bör även projektets ekonomi tas i beaktande och 
likaså sammansättning av eventuell projektgrupp. Förstudien ska sedan i 
sin tur utgöra beslutsunderlag för huruvida uppdraget ska antas, vilket 
således får till följd att målformuleringsfasen ofta utmynnar i ett kontrakt 
mellan beställare och uppdragstagare. (Ögård & Gallstad, 1999) 
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Under målformuleringsfasen fastställs det följaktligen genom kontraktet 
vad som ska uppnås med projektet och detta projektmål utgör enligt 
Christensen & Kreiner (1997) grunden för det fortsatta arbetet inom 
projektet. De menar vidare att målformuleringen utgör ett utslagsgivande 
fundament under denna fas för att skapa motivation och medvetenhet om 
projektet och dess värde hos företagsledning, projektledare, intressenter 
och kommande projektmedarbetare. 
 

3.3.2 Planeringsfasen 
 
I livscykelns andra fas, planeringsfasen, fortskrider projektarbetet med 
utgångspunkt från det i föregående fas bestämda projektmålet till att nu 
under planeringsfasen fastställa hur det ska förverkligas, vilket sker genom 
planering av projektets olika aktiviteter med avseende på bl a ordningsföljd 
och tidsperiod. (Christensen & Kreiner, 1997) 
 
Planeringens detaljeringsgrad bestäms i sin tur utifrån typ av projekt. De 
projekt som karaktäriseras av tydliga mål och konkreta specifikationer är 
till sin natur enkla att bedöma tids- respektive resursbehovet för, vilket 
möjliggör en omfattande planering med relativt hög detaljnivå som 
samtidigt underlättar styrning mot olika delmål. Detta är i 
överensstämmelse med planering utifrån det mekanistiska synsättet, vilken 
förutsätter angivande av projektets samtliga riktlinjer redan under denna fas 
och som anses lämplig vid repetitiva projekt med distinkta mål. Projekt 
vars uppdrag snarare kan beskrivas i form av en vision som utvecklar sig 
och antar en mer konkret art under projektets progress är svårare att planera 
i förväg, då osäkerheten om deras mål är betydande. Det organiska 
synsättet att planera med större tyngdpunkt på själva projektprocessen 
förespråkas vid planering av dessa projekt, vilka exempelvis kan vara s k 
utvecklingsprojekt. (Macheridis, 2001) 
 

3.3.3 Genomförandefasen 
 
Under genomförandefasen är det tänkt att projektet ska förverkligas genom 
att de upprättade tids- och aktivitetsplanerna omsätts till handling 
(Macheridis, 2001). Resursförbrukningen är oftast hög, varför en 
arbetsprocess inriktad mot olika delmål som kan följas upp förespråkas 
(Andersen et al, 1994). Nya förutsättningar och förändrade villkor 
föranledda av såväl omvärlden som olika intressenter bör även tas i 
beaktande i enlighet med det organiska synsättet, vilket betonar vikten av 
projektledning. I det mekanistiska synsättet är uppföljnings- och 
övervakningssystem det primära. (Macheridis, 2001)  
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I övrigt handlar denna fas till stor del om att styra och kontrollera 
arbetsprocessen, vilket vi återkommer till under avsnitt 4.3.2. 
 

3.3.4 Avslutningsfasen 
 
I projektlivscykelns sista fas, avslutningsfasen, sker själva överlämnandet 
av projektresultatet och en upplösning av projektgruppen kommer till 
stånd. Tidslängden på denna fas är till stor del avhängigt av uppdragets 
karaktär och slutproduktens komplexitet. Vid större och mer omfattande 
projekt är behovet av information och utbildning i samband med 
överlämnandet av större dignitet och olika kommunikationskanaler bör 
etableras för att på ett effektivt sätt kunna tillhandahålla stöd och support. 
(Macheridis, 2001) 
 
Då projekt ofta har en låg grad av förutsägbarhet finns det också ett behov 
av att under avslutningsfasen genomföra en bedömning och utvärdering av 
det genomförda projektet med utgångspunkt från kontraktet och de 
specifikationer som ställts upp (Christensen & Kreiner, 1997). Hormozi et 
al (2000) menar dessutom att upplösning av projektet måste finnas med 
som ett alternativ under hela projektlivscykeln, då ändrade förutsättningar 
under projektets gång kan aktualisera frågan huruvida projektet är värt att 
fullfölja. Inför varje beslut om att fortsätta eller avbryta projektet måste 
hänsyn tas till typ av projekt, då värdet av ett ej fullbordat projekt och 
kostnaderna för att avsluta det i förtid skiljer sig åt beroende på projektets 
karaktär. Ett halvfärdigt byggprojekt är exempelvis av inget eller lågt värde 
och kostnaderna för att avbryta det är normalt höga, vilket kan motivera att 
fortsätta projektet trots ändrade förutsättningar.  
 
 

3.4 OLIKA TYPER AV PROJEKT 
 
Projekt kan vara av många olika slag, vilket kan visa sig i form av bl a vitt 
skilda mål, tidsomfattning, resursanspråk och organisationsformer 
(Macheridis, 2001). Det finns olika synsätt på hur projekt kan 
kategoriseras, varav vi har valt att använda oss av Berggren & Lindkvists 
(2001) indelning i fyra olika typer av projekt; installationsprojekt, 
anläggningsprojekt, utvecklingsprojekt samt forskningsprojekt. Detta då vi 
tycker att denna projektindelning även kan betraktas ur ett 
osäkerhetsperspektiv med hänvisning till Christensen & Kreiners (1997) 
resonemang om olika projekts förutsägbarhet. Christensen & Kreiner 
(1997) menar bl a att mer traditionella genomförandeprojekt är av större 
förutsägbarhet än vad som är fallet med utvecklingsprojekt, varför nedan 
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beskrivna kategorisering därmed även kan anses visa på en uppställning av 
olika projekttyper med stegrande osäkerhetsgrad.  
 
Ett installationsprojekt kan enligt Berggren & Lindkvist (2001) exempelvis 
utgöras av ett projekt som har som syfte att konstruera eller installera ett 
nytt datasystem. Specifikt för dessa typer av projekt är att samspelet mellan 
den systemtekniska utformningen och behoven hos den befintliga 
verksamheten med de slutgiltiga användarnas krav är av relativt hög 
komplexitet.  
 
Anläggningsprojekt har som mål att konstruera och bygga anläggningar av 
olika slag, såsom fabriker, vägar och broar (Berggren & Lindkvist, 2001). 
Till denna kategori inkluderas vanligtvis även byggprojekt i såväl större 
som mindre omfattning (Nordberg, 2000). Utmärkande för denna typ av 
projekt är att det i regel krävs samordning och inblandning av många olika 
aktörer under projektets skilda faser för dess fullbordan. Därutöver präglas 
även själva projektresultatet av relativt sett lång varaktighet. (Berggren & 
Lindkvist, 2001) Engwall (1999) anser i sin tur att benämningen repetitiva 
projekt kan användas för traditionella byggprojekt, då dessa projekt, trots 
det faktum att varje anläggning och byggnad kan betraktas som mer eller 
mindre unik, i regel realiseras genom en välutvecklad och standardiserad 
byggprocess.  
 
Den tredje typen av projekt, utvecklingsprojekt, inbegriper enligt Wisén & 
Lindblom (1999) de projekt, vars mål är av visionär karaktär och som 
bedrivs med avsikt att utveckla en ny verksamhet, produkt eller metod. 
Christensen & Kreiner (1997) menar vidare att utvecklingsprojekt 
innehåller större osäkerhetselement i jämförelse med de två tidigare 
beskrivna projekttyperna, då osäkerhet råder huruvida projektuppdraget 
överhuvudtaget är realiserbart. Även det repetitiva inslaget är enligt 
författarna starkt begränsat, vilket leder till en inskränkning av det 
erfarenhetsmässiga underlaget.  
 
Ett forskningsprojekt karaktäriseras slutligen av ännu högre grad av 
osäkerhet i jämförelse med de tre tidigare kategorierna och har som primärt 
mål att skapa kunskap inom ett visst område. Denna typ av projekt kan 
föregå ett utvecklingsprojekt under förutsättning att forskningsprojektet har 
varit framgångsrikt och resulterat i lärdomar, vilka kan ligga till grund för 
utveckling av exempelvis en ny produkt. Denna koppling mellan 
forsknings- och utvecklingsprojekt gör att de båda i vissa fall kan betraktas 
som två delprojekt inom ett och samma överordnande projekt. (Berggren & 
Lindkvist, 2001) 
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3.5 PROJEKT OCH OSÄKERHET 
 
Osäkerhet utgör ett ofrånkomligt inslag inom allt projektarbete och strävan 
efter att reducera och styra dess förekomst bildar en väsentlig del av alla 
projekt. Meredith & Mantel (2000) menar att majoriteten av alla beslut som 
fattas under projektstyrningens gång i själva verket fattas under mycket stor 
osäkerhet, då fullständig information saknas vad beträffar såväl de yttre 
som inre förutsättningarna för projektgenomförandet. Enligt Ward & 
Chapman (2001) kan osäkerheterna å ena sidan betraktas som hot då de kan 
ge upphov till ogynnsamma konsekvenser, men de kan å andra sidan även 
vara av positiv karaktär och medföra oförutsedda möjligheter. Författarna 
menar att det går att urskilja en betydelseskillnad mellan de båda begreppen 
risk och osäkerhet, då risk oftast enbart associeras till negativa följder. Vi 
kommer emellertid inte att göra någon åtskillnad mellan de båda termerna 
utan de kommer fortsättningsvis att användas synonymt.  
 
En osäkerhet uppstår följaktligen enligt oss till följd av samtliga händelser 
och faktorer som kan inträffa under projektets gång och där det finns en 
sannolikhet för att denna händelse eller faktor ska påverka projektets 
kostnad, tidsplanering och kvalitet i någon riktning.  
 
Enligt Jaafari (1999) är osäkerheterna i de projekt som bedrivs i en stabil 
miljö som störst under livscykelns första fas för att därefter bli allt mer 
avtagande under planerings- och genomförandefasen, vilket även stöds av 
Meredith & Mantel (2000). Detta gör i enlighet med Ward & Chapmans 
(2001) uppfattning att behovet av att upptäcka och förstå osäkerheterna är 
som mest betydelsefullt under projektlivscykelns tidiga skeden för att 
styrningen under livscykelns olika faser ska kunna utformas. Emellertid är 
detta inte giltigt för alla typer av projekt då Jaafari (1999) menar att det vid 
komplexa projekt som genomförs i en föränderlig omvärld inte 
nödvändigtvis behöver vara fallet att osäkerheten avtar under projektets 
gång. Alla projektvariabler är inte alltid identifierbara vid projektets början 
utan variabler kan uppdagas under hela projektprocessen. För dessa typer 
av projekt är det istället av vikt att kontinuerligt känna av och bemöta 
osäkerheterna. (Jaafari, 1999)  
 
Ett sätt att identifiera och hantera kritiska osäkerheter i projektet är genom 
en riskanalys, vilken vanligtvis består av fyra olika steg, varav det första 
går ut på att identifiera osäkerheterna i projektet, där en analys av 
misslyckanden i tidigare projekt kan vara en bra utgångspunkt. 
Osäkerheterna uppträder i regel inom projektets samtliga områden, av vilka 
riskerna relaterade till marknaden respektive sociala faktorer ofta är 
underskattade. Andra typiska osäkerheter kan exempelvis relateras till 
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projektets storlek och verksamhetens förutsättningar med avseende på 
tidigare erfarenheter och kunskap samt till problem som kan uppstå i 
relationen med beställaren. Utöver dessa mer generella osäkerheter finns 
det emellertid också andra specifika risker i varje enskilt projekt som bör 
identifieras. Nästa steg i riskanalysen är att bedöma de olika osäkerheterna 
och rangordna dem efter effekt på projektet och dess tre parametrar för att 
därefter utarbeta åtgärder, vilket kan göras på två olika sätt. Det ena 
alternativet går ut på att försöka reducera konsekvensen av osäkerheten 
medan man i det andra fallet försöker eliminera orsaken. Som sista steg i 
riskanalysen införs sedan de olika åtgärderna. (Lindstedt & Burenius, 1998)  
 
De Meyer et al (2002) urskiljer fyra olika typer av osäkerheter; variation, 
förutsedd osäkerhet, oförutsedd osäkerhet och kaos, vilka förekommer i 
nästan varje enskilt projekt i någon kombinationsform. Med variation avses 
den typ av osäkerhet som är förknippad med mindre variationer i 
kostnadsnivå, tidsmål och prestationsstandard, men som dock sker i en 
förutsägbar riktning. Exempelvis är det svårt att fastställa exakt tidsåtgång 
för varje aktivitet i projektet, utan den uttrycks istället i form av ett 
tidsintervall där spännvidden mellan kortast och längst tid skapar en viss 
grad av osäkerhet. Individuellt sett är dessa variationer oftast för små att 
planera för men dess totala effekt på kostnad och tid bör beaktas under 
projektplaneringen och buffertar i form av exempelvis en budgetreserv eller 
extra kapacitet bör läggas in på strategiska ställen i projektet. Så länge 
variationerna håller sig inom ett accepterat intervall behövs inte någon 
direkt korrigering men vid signifikanta avvikelser utanför intervallet bör 
åtgärder vidtagas.  
 
Förutsedda osäkerheter utgörs av ett mindre antal identifierbara effekter 
men som man inte med säkerhet vet om de kommer att inträffa eller ej. Till 
skillnad från variationer, vilka uppkommer genom en kombination av flera 
små influenser, är förutsedda osäkerheter av mer distinkt karaktär. 
Utveckling av nya läkemedel är ett typexempel på projekt som har 
inbyggda förutsedda osäkerheter i form av de bieffekter som eventuellt kan 
uppstå. Vid hantering av dessa osäkerheter är det viktigt att ha en 
beredskapsplan utifall att de skulle inträffa. (De Meyer et al, 2002)  
 
Den tredje typen av osäkerhet, oförutsedd osäkerhet, kan inte identifieras 
och förutsägas under planeringsstadiet, vilket således medför att det inte är 
möjligt att upprätta någon plan B. Dessa osäkerheter behöver dock inte 
enbart orsakas av helt oanade händelser utan kan även uppstå genom en 
interaktion av flera händelser av förutsedd karaktär. Oförutsedd osäkerhet 
är vanligt förekommande i projekt som bedrivs på en ny eller bara delvis 
känd marknad. (De Meyer et al, 2002)  
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Projekt som möter den sista typen av osäkerhet, kaos, har enligt De Meyer 
et al (2002) redan från projektets början obeständiga mål och en 
projektplan vars basstruktur är av osäker karaktär, vilket ställer höga krav 
på flexibilitet. Kaos som är helt oförutsägbar leder mestadels till 
fullständigt omkullkastade mål och planer, vilket gör att dessa projekt ofta 
slutar med ett resultat som är till fullo olikt det ursprungliga syftet med 
projektet.  
 
Ett alternativt synsätt är att betrakta osäkerheterna utifrån Christensen & 
Kreiners (1997) indelning i operationell respektive kontextuell osäkerhet. 
Med operationell osäkerhet avser de den typ av osäkerheter, som kan 
relateras direkt till projektet i form av målformulering, resurstillgång etc 
och som uppstår genom det glapp som finns mellan nödvändig och 
tillgänglig informationsmängd vid själva beslutspunkten, vilket i sin tur 
påverkar effektiviteten i projektet. Denna typ av osäkerhet är oftast hög i 
början av projektet och elimineras främst genom en systematisk och 
realistisk planering samt genom att buffertar byggs in i projektet, vilket 
minskar behovet av nödvändig information men med en ökning av 
projektets kostnad som följd. (Christensen & Kreiner, 1997) 
 
Utöver den operationella osäkerheten finns i projekten även en varierande 
grad av kontextuell osäkerhet, vars omfattning till stor del beror på 
projektuppgiftens karaktär samt i vilken omgivning projektet befinner sig. 
Den kontextuella osäkerheten ökar med andra ord i takt med 
projektuppgiftens utvecklingsgrad samt omgivningens turbulens och ligger 
därmed långt utanför projektets räckvidd och auktoritet, vilket gör att den 
inte kan påverkas och reduceras i samma utsträckning som den 
operationella osäkerheten. Projektresultatet kommer på grund av den 
kontextuella osäkerheten därför med stor sannolikhet att utvärderas utifrån 
andra premisser och kunskaper än vad det planerades på, varför skillnaden 
mellan omgivningens villkor i planeringsstadiet och de rådande villkoren i 
avslutningsstadiet således utgör projektets kontextuella osäkerhet. 
(Christensen & Kreiner, 1997) 
 
Avslutningsvis redogör Nordqvist (2002) för att projekt har en inre och 
yttre problematik, varav den inre problematiken till viss del kan likställas 
med Christensen & Kreiners (1997) operationella osäkerhet och den yttre 
med deras kontextuella, då projektledningen enligt Nordqvist (2002) har 
störst möjlighet att påverka och styra den inre problematiken. Med yttre 
problematik avser han dessutom påverkan från utomstående faktorer, 
exempelvis från leverantörer, kunder och andra intressenter. Den yttre och 
inre problematikens konsekvenser för projektet menar Nordqvist (2002) i 
sin tur ger upphov till en projektutveckling, illustrerad i figuren nedan, som 
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visar sig i form av ett lägre kostnadsutfall än budgeterat under projektets 
tidiga skeden. Under projektets gång ändras emellertid kostnadskurvan med 
resultatet att projektet slutar med såväl kostnadsöverskridande som 
försening, vilket enligt Nordqvist (2002) belyser problematiken med att 
styra projekt under osäkerhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-3: Kostnadsutveckling under projektets gång 
(Källa: Nordqvist, 2002, s 23) 
 
Utifrån ovanstående teoretiska redogörelse om osäkerhet i samband med 
projektverksamhet kan konstateras att osäkerheterna kan vara av mycket 
skiftande karaktär och även ha olika stor influens beroende på typ av 
projekt. Den tidigare beskrivna projektindelningen i avsnitt 3.4 skulle med 
avseende på projektens osäkerhetsgrad rimligtvis kunna jämföras med De 
Meyer et als (2002) osäkerhetsklassificering, i den mening att de projekt 
som enligt Christensen & Kreiner (1997) är av mer förutsägbar natur i 
större utsträckning borde kännetecknas av osäkerheter i form av variation 
och förutsedd osäkerhet. Detta i jämförelse med utvecklings- och 
forskningsprojekt som i sin tur istället borde ha större inslag av De Meyer 
et als oförutsedda osäkerheter och kaos. Då Nordqvists (2002) resonemang 
även visar på svårigheterna med att styra projekt med avseende på såväl tid 
som kostnad borde det under ekonomistyrningens utformning vara lämpligt 
att ta hänsyn till typ av projekt, vilket är en av flera aspekter som kommer 
att diskuteras i det följande kapitlet, som behandlar ekonomistyrning av 
projekt.  
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4 EKONOMISTYRNING AV PROJEKT 
 
Detta andra kapitel i den teoretiska referensramen behandlar 
ekonomistyrningen av projekt och kapitlet inleds med en förklaring av 
ekonomistyrningsbegreppet samt en diskussion om ekonomistyrning och 
contingencyteori. Därefter diskuterar vi hur ekonomistyrningen kan sägas 
vara en del av begreppet project management samtidigt som vår definition 
av ekonomistyrning av projekt presenteras. Därpå följer en beskrivning av 
hur arbetet med ekonomistyrningens olika delar, vilka benämns planering, 
genomförande och uppföljning, kan utföras. Kapitlet avslutas med en 
presentation av skillnader som går att se vad gäller projektstyrning och 
styrning av den löpande verksamheten.   
 
 

4.1 VAD ÄR EKONOMISTYRNING? 
 
När ett företag formulerar sin strategi, vilken är en långsiktig plan för 
företagets verksamhet, läggs utgångspunkten för hur den fortsatta 
verksamheten ska bedrivas. Ekonomistyrning är enligt Kullvén (2001) en 
av de många processer som pågår i ett företags verksamhet med syfte att 
implementera den formulerade strategin. Organisation och kultur är 
exempel på andra processer som är tätt kopplade till ekonomistyrningen 
och som har samma syfte. Den formulerade strategin kan sägas utgöra en 
gräns för ekonomistyrningen då det som inte framgår av strategin inte 
heller ska genomföras i ekonomistyrningen, men samtidigt bör den 
ekonomiska styrningen täcka all verksamhet som innefattas i strategin. 
(Kullvén, 2001) 
 
I Ax et al (2001) beskrivs ekonomistyrning på ett liknande sätt, nämligen 
med innebörden att den ska få företaget att sträva mot uppställda 
ekonomiska mål. Det poängteras dock att ekonomiska mål kan vara såväl 
finansiella som icke-finansiella, vilket innebär att även arbetet mot mål som 
hög kvalitet och nöjda kunder innefattas av ekonomistyrningen. Detta 
förklaras exempelvis med att nöjda kunder vanligtvis har en positiv 
inverkan på lönsamheten och därmed även på de finansiella målen. 
 
Aktiviteterna i ekonomistyrningen består bl a av utarbetandet av de planer 
som behövs för att garantera den formulerade strategins genomförande och 
för att nå de uppsatta målen (Anthony, 1990). Anthony (1990) delar vidare 
in den ekonomiska styrprocessen i fyra olika faser, bestående av 
verksamhetsplanering, budgetframställning, utförande och utvärdering, 
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vilkas samband kan illustreras genom den cybernetiska modellen nedan. 
Karaktäristiskt för modellen är att de olika faserna avlöser varandra i ett 
cykliskt förlopp; när verksamhetsplaneringen är färdig tar budgetarbetet 
över o s v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-1: Den ekonomiska styrningens faser 
(Källa: Anthony, 1990, s 93) 
 

4.1.1 Contingencyteori och ekonomistyrning 
 
Vi har tidigare diskuterat de olika osäkerheter som projekt utsätts för samt 
hur dessa kan hanteras i projektarbetet. I det här avsnittet kommer vi istället 
att diskutera hur organisationers styrning och struktur enligt 
contingencyteorin påverkas av den givna situationen.  
 
Contingencyteorin hävdar att det inte finns ett idealiskt sätt att strukturera 
och styra organisationer på utan istället ska den organisatoriska designen 
återspegla den miljö i vilken organisationen verkar (Berry et al, 1995). 
Enligt Berry et al (1995) har många studier gjorts inom detta område, bl a 
en av Burns & Stalker där man skiljer mellan två olika slags organisationer, 
den mekanistiska, som verkar i en stabil miljö med känd teknologi, och den 
organiska, runt vilken miljön är mer osäker. Burns & Stalker menar att 
dessa två organisationer, p g a deras olikheter vad gäller den externa 
miljön, kräver olika slags strukturer och styrningsmetoder. I den 
mekanistiska organisationen är en byråkratisk struktur som styrs av regler 
att föredra medan den organiska organisationen kräver en mer flexibel 
struktur och styrning. (Berry et al, 1995)  
 
Även Hofstede (1981) har studerat contingencysynsättet och menar att 
olika ekonomistyrningsmodeller lämpar sig olika väl beroende på hur 
organisationens aktiviteter förhåller sig till fyra kriterier. Dessa kriterier är 
huruvida aktiviteternas mål är entydiga, outputs är mätbara, huruvida 

Budgetering

 Utförande 

 Utvärdering 

Verksamhets- 
planering 

Åtgärd

Budget- 
revidering 



Ekonomistyrning av projekt 
 

33 

interventionernas effekter är kända samt om aktiviteterna är repetitiva. För 
att cybernetiska modeller ska kunna appliceras vid ekonomistyrningen bör 
alla fyra kriterier vara uppfyllda, men modellen kan även användas om tre 
kriterier är uppfyllda. I det sistnämnda fallet kan dock enbart kriteriet 
repetitivitet alternativt kriteriet kännedom om interventionernas effekter 
vara ouppfyllda för att en cybernetisk modell ska vara applicerbar. I övriga 
fall krävs mer komplexa styrningsmodeller som inte är lika förutbestämda.  
 
Contingencyteorin menar följaktligen att styrsystemen måste anpassas till 
den aktuella organisationens speciella situation, vilken vanligtvis påverkas 
av ett antal osäkerhetsfaktorer som kan aktualiseras. De vanligaste av dessa 
faktorer har identifierats som miljö, organisationsstruktur, teknologi, 
strategi och kultur. Den externa miljön har bl a inverkan på 
ekonomistyrningen genom organisationens konkurrens samt dess kunder 
och ägare, vilka i sin tur påverkar den osäkerhet som organisationen utsätts 
för i samband med verksamheten. (Berry et al, 1995) Vad gäller 
ekonomistyrningens anpassning menar Berry et al (1995) att organisationer 
som utsätts för stora osäkerheter exempelvis kräver en subjektivare 
uppföljningsprocess än den mer standardiserade finansiella uppföljningen. 
Detta stöds också av Anthony & Govindarajan (2001), som även påpekar 
att budgetens användning skiljer sig åt beroende på miljöns osäkerhet. I 
miljöer där osäkerheten är stor har budgeten en mindre betydelse och ses 
som ett kortsiktigt planeringsverktyg istället för ett viktigt 
styrningsverktyg, vilket är vanligare i en säkrare miljö.  
 
I denna uppsats aktualiseras contingencyteorin främst genom det faktum att 
olika typer av projekt, i vårt fall projekt som utsätts för olika grad av 
osäkerhet, inte kan styras på ett och samma sätt. I stället bör 
ekonomistyrningen anpassas till det specifika projektets situation för att 
vägen till de uppsatta målen ska bli så effektiv som möjligt. 
 
 

4.2 EKONOMISTYRNING SOM EN DEL AV PROJECT 
MANAGEMENT 

 
Project management, eller projektledning, kan, enligt Lewis (2001), sägas 
vara ett samlingsnamn för alla aspekter och alla de aktiviteter som sker 
inom ett projekt. För att fånga hela projektet är det viktigt att fråga sig vad 
som ska göras, med andra ord vad uppgiften går ut på, men även hur 
uppgiften ska utföras, d v s hur processen bör se ut. Processen innefattar 
bl a hur projektgruppen fungerar vad gäller kommunikation och 
interaktion, konfliktlösning och beslutsfattande. Målet med project 
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management är att underlätta planeringen, genomförandet och 
uppföljningen av alla de aktiviteter som måste utföras för att projektets 
uppsatta mål ska kunna nås. 

 
Lewis (2001) väljer att beskriva project management utifrån en pyramid 
bestående av sju olika delar. Den första delen, som bygger upp resten av 
pyramiden, utgörs av den humana och visar på betydelsen av 
projektledarens förmåga att arbeta med människor. Denne måste kunna 
motivera projektgruppen, kommunicera med projektmedlemmarna och 
bygga en teamkänsla annars ökar risken för att projektet misslyckas. På 
nästa nivå i pyramiden finns de tre delarna kultur, organisation och metod. 
Begreppet kultur innefattar de värderingar, attityder, traditioner och 
beteenden som präglar organisationen, medan organisation beskriver hur 
såväl projektet som företaget är organiserat, vad gäller exempelvis 
individuellt ansvar. Metoden indikerar istället de olika verktyg som 
används i projektarbetet, i vilka bl a planeringsmetoder och riskanalys 
ingår. På den tredje och fjärde nivån i pyramiden återfinns de delar av 
project management som vi har valt att inkludera i ekonomistyrningen av 
projekt, nämligen planering, information och uppföljning. Enligt Lewis 
(2001) utgör planeringen grunden för uppföljningen då planen meddelar i 
vilket skede projektet borde befinna sig medan uppföljningen innebär en 
jämförelse mellan planen och det verkliga utfallet. Informationen är en 
betydelsefull del i projektets samtliga faser då historisk information kan var 
till hjälp vid planeringen och då statusinformation är nödvändig vid 
uppföljningen av projektet. Detta resonemang leder fram till den definition 
av ekonomistyrning av projekt som vi har valt att utgå från och som även 
präglar återstoden av den teoretiska referensramen. 
 
Då ekonomistyrning av projekt är ett stort område som innefattar såväl det 
ekonomiska arbetet som interaktionen mellan medlemmarna i projektet och 
projektledarens agerande har vi i denna uppsats avgränsat området något. 
Vi har valt att utgå från Anthony & Govindarajans (2001) uppdelning av de 
olika faser som projektet genomgår, vilka är planering, genomförande och 
uppföljning, för att sedan undersöka ekonomistyrningen utifrån dessa. En 
stor del av diskussionen kommer att ha de tre styrparametrarna tid, kostnad 
och kvalitet som utgångspunkt då dessa är karaktäristiska för 
ekonomistyrningen av projekt samtidigt som de flesta aktiviteter inom 
projekt kan härledas till dem. 
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4.3 EKONOMISTYRNINGENS OLIKA DELAR 
 
De delar som vi har valt att inkludera i ekonomistyrningen av projekt är, 
som nämnts ovan, planeringen av projektarbetet, under vilken tidsplan, 
budget och kvalitetsplan upprättas, genomförandet av projektet, där 
statusinformation och uppföljning utgör viktiga delar, samt uppföljningen, i 
vilken projektet utvärderas och de upptäckta avvikelserna analyseras. Det 
är svårt att sätta precisa gränser mellan de olika faserna då projektledaren 
ofta, ibland dagligen, växlar mellan planerings- och uppföljningsaktiviteter. 
Exempelvis är arbetet med att övervaka dagens aktiviteter inom projektet 
en del av uppföljningen medan arbetet med att förutse problem och vidta 
åtgärder för att motverka dem är en del av planeringen, vilket även figuren 
nedan ämnar illustrera. Under alla dessa faser har projektledaren en viktig 
roll, då denne är ansvarig för att projektet går som planerat och att de 
uppsatta målen nås. (Anthony, 1990) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 4-2: Ekonomistyrningens olika delar 
 

4.3.1 Planering 
 
Planeringen ses som mycket betydelsefull i ekonomistyrningen av de allra 
flesta projekt då dessa löper under en relativt kort tidsperiod samtidigt som 
resurserna är begränsade, vilket kräver såväl en formell som en detaljerad 
planering (Kerzner, 1995). Anthony (1990) delar in planeringsfasen i två 
delar där strategisk planering är det som sker från det att idén till ett projekt 
föds och fram till det att projektet har godkänts, då projektplaneringen 
istället tar över. Kerzner (1995) menar att planeringen av projekt har fyra 
huvudsakliga mål, nämligen att reducera eller avlägsna osäkerheter som 
finns inom projektet, att förbättra effektiviteten i det operativa arbetet, att 
erhålla en ökad förståelse för målen med projektet samt att förse 
projektledaren med en bas för uppföljning och kontroll av arbetet. Lööw 
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(2001) nämner även samordnandet av resurser och försäkrandet om att rätt 
resurser utnyttjas som viktiga syften med projektplaneringen. 
 
Planeringsprocessen kan sägas bestå av olika delar där de första stegen 
kräver ett stort engagemang från ledningen och där förhållandevis grova 
beräkningar gällande bl a tidsåtgång och kostnader utförs. De senare stegen 
karaktäriseras istället av ett större deltagande av projektets medlemmar och 
här sker även budgetframställningen samt en mer precis avstämning vad 
gäller omfattningen av projektet, schemat och kostnaderna. Vidare sker 
sannolikt ändringar i projektets omfattning under planeringens fortgående, 
vilket i sin tur har effekter såväl på kostnaderna som på schemat. (Anthony, 
1990) Planeringsprocessen leder fram till den slutliga projektplanen, vilken 
enligt Lööw (2001) kan betraktas som projektets viktigaste styrmedel. 
Anthony (1990) i sin tur menar att den består av de tre besläktade delarna 
omfattning, schema och kostnad där omfattningen utgörs av 
specifikationerna för aktiviteterna inom projektet, vilken vi därmed menar 
kan likställas med projektets kvalitet enligt teorin om projektets tre 
parametrar. Schemat anger istället den tid som uppskattats för de olika 
aktiviteterna och förhållandet dem emellan, exempelvis i vilken ordning de 
ska genomföras. Projektets schema kan utformas på olika sätt där PERT-
diagrammet (Program Evaluation and Review Technique) är ett exempel. 
Den tredje delen, kostnad, anges i projektbudgeten, som åskådliggör 
projektets beräknade kostnader. 
 
Tid 
Tidsplaneringen kan ses som ett projekts grundläggande styrinstrument 
eftersom den ligger till grund för såväl kostnadsplanen som kvalitetsplanen. 
Detta då tidsplanen tillhandahåller alla de aktiviteter som krävs för att nå 
uppsatta mål, styra kvaliteten i önskvärd riktning samt beräkna den totala 
kostnaden för projektet, vilken erhålls genom en summering av de olika 
aktiviteterna. (Gallstad & Ögård, 1999)  
 
Det finns flera tekniska metoder för att upprätta en tidsplan och två av de 
relativt nya metoderna är PERT-diagrammet och CPM (Critical Path 
Method), vilka utvecklades i USA i slutet av femtiotalet. Både PERT och 
CPM är nätverksplaneringsmetoder och trots att de har något olika 
utgångspunkter uppfattas de idag så lika att de vanligtvis ses som en metod. 
Ett nätverk består i det här sammanhanget av projektets aktiviteter, som tar 
tid och resurser i anspråk, momentana händelser som anger aktiviteternas 
start- och slutpunkter samt sambanden eller beroendeförhållandet mellan de 
olika aktiviteterna. (Engwall, 1999) Nätverksplaneringen sker sedan i ett 
antal olika steg och till att börja med bör tidsåtgången för de identifierade 
aktiviteterna uppskattas för att sedan följas av fastställandet av sambanden 
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eller beroendeförhållandet dem emellan (Anthony & Govindarajan, 1998). 
Dessa förhållanden bildar tillsammans ett nätverk och när detta är upprättat 
bör projektets kritiska linje kartläggas, d v s den ordningsföljd av 
aktiviteterna som tar längst tid och därmed fastställs projektets totala 
genomförandetid (Engwall, 1999).  
 
Vid användandet av CPM förutsätts att den tid som behövs för att utföra en 
aktivitet är beroende av resurserna som sätts in och därmed kan en 
kostnadsfunktion bestämmas för varje aktivitet. Antagandet som då görs är 
att ju större resursinsatsen är, desto snabbare fullbordas aktiviteten. 
Utgångspunkten vid analysen är den första beräkningen av projektets totala 
genomloppstid som gjorts och denna minskas sedan successivt genom att 
resursinsatsen för aktiviteterna på den kritiska linjen ökas. Villkoret under 
hela processen är att kostnadsökningen ska bli så liten som möjligt och till 
slut finner man den resursförbrukning och tidsåtgång där de totala 
kostnaderna för projektet är optimala. Även PERT bygger på att en av de 
tre variablerna tid, kostnad och kvalitet hålls konstant medan laborationer 
sker med de två övriga, t ex genomförandetiden och genomförande-
kostnaden, med målet att finna den optimala tidsplanen för projektet. Detta 
betyder att ingen av metoderna exempelvis tillåter tidsbesparingar på 
bekostnad av kvalitetsnivån på slutresultatet. (Engwall, 1999) Kerzner 
(1995) menar att PERT främst används i utvecklingsprojekt där risken för 
att beräkna de olika aktiviteternas tidsåtgång har en hög variabilitet medan 
CPM istället används i anläggningsprojekt som är resursberoende och 
baserade på precisa tidsuppskattningar. 
 
Kostnad  
Kostnadsdelen i projektplaneringen innefattar uppskattningen och 
beräkningen av de kostnader och resurser som krävs för att genomföra 
projektet och således nå det uppsatta målet (Ögård & Gallstad, 1999). 
Kostnaderna konkretiseras och styrs genom projektets budget, som anger 
projektets maximala kostnader och som mer eller mindre bygger på 
gissningar om hur projektet och därmed dess kostnader kommer att 
utveckla sig (Greve, 1996). Kerzner (1995) menar att budgeten är resultatet 
av planeringsfasen och därmed det sista som görs under denna, vilket 
Anthony (1990) förklarar med att på det sättet garanteras att budgeten 
innehåller den allra senaste informationen vad gäller tidsplanen och 
kvaliteten, resultatet av kostnadsanalyser och data om exempelvis löner och 
materialpriser. Därmed undviks in i det sista att arbete utförs, som sedan 
visar sig vara baserat på föråldrad och i vissa fall felaktig information. 
 
Projektbudgeten upprättas av projektledaren och bygger på den förkalkyl 
som i ett tidigare skede har formulerats beträffande projektets kostnader. 
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Budgeten innefattar i sin tur kostnaderna för alla de åtgärder och aktiviteter 
som ingår i projektet, oavsett i vilken fas de uppkommer och vilken 
avdelning som orsakat dem. Detta betyder att projektbudgeten vanligtvis 
inte sammanfaller med företagets vanliga budgetperiod utan kan användas 
under flera budgetperioder och räkenskapsår utan att den behöver 
omförhandlas. Istället gäller den från och med upprättandet under 
planeringen och fram till projektets avslutning. (Engwall, 1999)  
 
Budgeten ses som en mycket viktig del av projektarbetet då exempelvis ett 
överskridande av denna kan betyda stora förluster för såväl 
uppdragsgivaren som det utförande företaget och som en konsekvens av 
detta har de allra flesta företag en välutvecklad budgeteringsteknik som 
även används vid upprättandet av projektbudgeten (Roman, 1986). Den 
största kostnaden i projektet utgörs vanligtvis av de direkta 
lönekostnaderna och Roman (1986) menar vidare att företag i realiteten 
hanterar hotet om ett överskridande av budgeten genom att till viss del 
överskatta projektets kostnader i planeringen.  
 
Kvalitet 
Projektets kvalitet är den tredje och sista delen i Anthonys (1990) 
projektplan och även den tredje parametern utifrån vilken projektet styrs 
under genomförandefasen och uppföljningen. Enligt Ögård & Gallstad 
(1999) möter projektledaren två kvalitetsdimensioner som denne också 
ansvarar för, nämligen produktkvaliteten, med innebörden att produktens 
kvalitet bör överensstämma fullständigt med kundens krav, och 
processkvaliteten, d v s att styra projektprocessen så att ständiga 
förbättringar och maximal effektivitet uppnås. I arbetet med att nå den 
önskvärda projektkvaliteten spelar kvalitetsplaneringen en betydelsefull 
roll då denna ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet. 
 
Den första delen av kvalitetsplaneringen bör enligt Kerzner (1995) 
innefatta fastställandet av den produkt eller tjänst som projektet ska 
resultera i samtidigt som organisationens kunder och deras krav bör 
identifieras. Detta är en del av projektplanen, vilken skapas av 
projektledaren och medlemmarna i projektet genom att målet bryts ned till 
mindre delmål. Även projektets aktiviteter bryts ned till lägre nivåer tills 
dess att specifika kvalitetsåtgärder avseende de olika aktiviteterna kan 
identifieras. Projektledaren har sedan ansvaret för att åtgärderna 
dokumenteras och implementeras på ett sätt som möter kundens krav och 
förväntningar. Denna dokumentation möjliggör att projektledaren kan 
försäkra kunden om att det finns en ”karta” för hur leveransen av en 
kvalitetsprodukt eller service som tillfredsställer kundens behov kan ske. 
En bra kvalitetsplan ska, enligt Kerzner (1995), förutom att identifiera 
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organisationens alla externa och interna kunder, även designa en process 
som producerar efter kundens behov, göra organisationen uppmärksam på 
förändrade kundbehov samt bevisa att processen fungerar och att 
kvalitetsmålen möts. 
 

4.3.2 Uppföljning under genomförandet 
 
Som ett resultat av planeringsprocessen kan nästan alla projekt därefter 
uppvisa en tidsplan, en budget och en kvalitetsplan, mot vilka 
projektgruppen ska arbeta under projektets gång. Karaktäriserande för 
genomförandefasen är en löpande rapportering av verklig tids- och 
kostnadsförbrukning, vilken sedan jämförs med den planerade åtgången. 
(Ögård & Gallstad, 1999; Anthony, 1990) Jämförelsen, som även benämns 
uppföljning, kan exempelvis utföras med ett angivet tidsmellanrum eller då 
en aktivitet har slutförts i projektet.  
 
Under projektets gång är projektledaren huvudsakligen intresserad av tre 
olika frågeställningar, nämligen huruvida projektet kommer att vara färdigt 
vid angivet datum, om det kommer att uppfylla kundens krav och 
förväntningar samt huruvida arbetet kommer att kunna utföras inom de 
budgeterade kostnadsramarna. Om dessa frågor inte alltid kan besvaras 
med ett ja under projektets lopp måste projektledaren undersöka 
anledningen till de förestående överskridandena och detta kan göras med 
hjälp av de rapporter som skrivs under projektet. Rapporterna innehåller i 
huvudsak information av tre olika typer, varav den första utgörs av 
ekonomiska rapporter vilka beskriver projektets aktuella kostnadsläge. 
Rapporter om problem redogör såväl för problem som redan uppstått, till 
följd av exempelvis leveransförseningar, som för framtida problem som 
kan förutses. Denna information bör snarast användas för korrigerande 
åtgärder så att effekten av problemen minimeras. I rapporterna om 
framsteg jämförs planerad tid och kostnad med den verkliga åtgången och 
på så vis kan exempelvis prisavvikelser och förseningar identifieras och 
även mätas kvantitetsmässigt. (Anthony, 1990)  
 
De ovan diskuterade rapporterna ligger sedan till grund för den uppföljning 
som projektledaren måste utföra (Anthony, 1990). Uppföljningen mot 
budget, tidsplan och kvalitetsplan kan sägas ha två huvudsakliga syften, för 
det första ska den verifiera huruvida de mål som satts upp i planeringsfasen 
har kunnat översättas till standards som på ett adekvat sätt kan mäta 
prestationer samt att dessa standards är användbara för det aktuella 
projektet. Det andra syftet är att fungera som verktyg vid beslutsfattandet. 
Uppgifter som framkommer vid jämförelsen mellan planerad tids- och 
kostnadsåtgång och den verkliga förbrukningen ger feedback till 
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projektledningen, de som gjort planeringen samt till projektmedlemmarna, 
vilket möjliggör att åtgärder kan vidtas tidigt i projektet och på så vis 
minimeras även resursförlusten. (Kerzner, 1995) Enligt Kerzner (1995) är 
möjliga kostnadsreduceringar vanligare i projektets tidiga faser och här är 
även kostnaden för förändringar relativt låg. Denna stiger dock under 
projektets gång medan möjligheten till kostnadssänkningar samtidigt 
sjunker, vilket kan studeras i figuren nedan. Kerzner benämner detta som 
ett exempel på ”isbergssyndromet”, i vilket problem i projekt 
uppmärksammas allt för sent för att de ska kunna lösas utan en kraftig 
kostnadsökning som följd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-3: Analys av kostnadsreducering 
(Källa: Kerzner, 1995, s 804) 
 
Kerzner (1995) menar vidare att jämförelserna mellan planerad tid, kostnad 
och kvalitet och det verkliga utfallet inte ska ske individuellt utan istället 
bör faktorerna jämföras som en grupp. Detta då det faktum att projektet 
håller sig inom budgeten vid en viss tidpunkt inte räcker om det visar sig 
att kvalitetsnivån endast är 75 % av den planerade. 
 

4.3.3 Uppföljning efter avslut 
 
Detta tredje avsnitt om ekonomistyrningens olika delar behandlar det som 
sker i projektets slutskede och efter det att projektet är avslutat. Som 
tidigare nämnts kan det vara svårt att sätta en gräns mellan de aktiviteter 
som utförs under projektets gång och det som sker efter projektets avslut då 
dessa är snarlika. I båda fallen skrivs rapporter och uppföljning sker mot de 
existerande planerna, bl a med hjälp av avvikelseanalys. Tidigare avsnitt 
har behandlat rapportskrivning och uppföljningen under projektets gång 
och i denna del fortsätter det resonemanget, dock med en tonvikt på 
avvikelseanalys och utvärdering av projektet. 
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Även i projektets slutskede sker uppföljning mot uppsatta mål. 
Projektledaren kan då, beroende på vilken typ av projekt det är, behöva 
utvärdera projektet såväl ur ett internt som ur ett externt perspektiv för att 
bestämma huruvida målen gällande tid, kostnad och kvalitet har uppnåtts. 
Därefter skrivs vanligtvis en slutlig rapport till uppdragsgivaren och 
samtidigt försäkrar sig projektledaren om att kunden är nöjd med projektets 
utgång. (Roman, 1986) 
 
När projektet väl är avslutat sker även då uppföljning, men i form av 
utvärdering och en analys av projektets arbetsgång och dess resultat (Ögård 
& Gallstad, 1999). Utvärderingen kan inte förbättra projektresultatet, utan 
har istället som mål att ge lärdomar om projektarbetet och även leda till en 
förbättring av sättet att arbeta med liknande projekt. Den kan också påverka 
bedömningen av cheferna vilket i sin tur har effekter på deras belöning och 
tillsättandet av personal i framtida projekt. (Anthony, 1990) 
 
Roman (1986) menar att då projekt uppvisar stora olikheter, bl a vad gäller 
omfattning och den miljö inom vilken projektet genomförs, så finns också 
flera olika utvärderingsmodeller som kan anses vara mer eller mindre 
passande för varje enskilt projekt. Modellerna kan variera från att ha en 
enkel till en mycket komplex uppbyggnad och på så sätt reflektera 
projektets natur samt företagsklimatet. Ett exempel på en relativt enkel 
modell är att utvärdera projektet genom att betygsätta arbetet med olika 
framgångsfaktorer i projektet, vilket kan göras utifrån en graderad skala. 
Exempel på faktorer som kan vara intressanta att betygsätta är 
måluppfyllelsen med avseende på tid, kostnad och kvalitet, uppnådd 
kundnöjdhet och effektiv användning av material och personal. En annan 
metod för granskning av projektet är att enbart utvärdera ett antal valda 
operativa områden inom projektet. Roman (1986) föreslår fem områden, 
vilka utgörs av tekniska mål, kostnad och budget, personal, orsaker till 
projektets upphörande samt ledningens och de tekniska 
projektimplikationerna. En viktig del i arbetet med den här metoden är att 
identifiera de element inom de fem områdena som har störst betydelse för 
det aktuella projektets framgång, vilket också kan vara till hjälp i framtida 
projekt.  
  
Vad beträffar kostnadsförbrukningen och budgeten menar Roman (1986) 
att det i stort sett är omöjligt för ett projekt att konsumera sina medel exakt 
enligt den plan som gjorts. Orsaken till de avvikelser som uppstår finns ofta 
att finna i de olika osäkerheter som projekt utsätts för, exempelvis kan 
prisförändringar medföra att planerade kostnader antingen överskrids eller 
underskrids, vilket innebär att avvikelserna kan vara både positiva och 
negativa. Det viktiga är istället storleken på avvikelserna och enligt Roman 
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(1986) sätts vanligtvis en gräns för hur stora budgetavvikelserna får vara 
utan att en vidare undersökning av dem blir nödvändig. I ett projekt 
karaktäriserat av relativt låg osäkerhet och noggrann planering kan denna 
gräns vara förhållandevis låg, vilket innebär att redan budgetavvikelser 
mellan 5 och 10 % uppmärksammas och undersöks. I projekt som utsätts 
för större osäkerhet och där planeringen inte är så säker utan istället till viss 
del består av gissningar och spekulationer, som exempelvis i ett 
forskningsprojekt, får budgetavvikelserna ett större utrymme och gränsen 
kan fastställas vid 10-20 % av de planerade kostnaderna. (Roman, 1996) 
Projekt anses slutligen enligt Anthony (1990) vara framgångsrika då de 
slutförs enligt den planerade tidsåtgången, till budgeterad kostnad och med 
en tillfredsställande kvalitet.  
 

4.3.4 Projektledarens roll 
 
Projektledaren är av stor betydelse vad beträffar den ekonomiska 
styrningen av ett projekt då denne är ansvarig för att projektet planeras, 
leds och även avslutas på ett sätt som gör att de uppsatta målen nås. För att 
lyckas med dessa uppgifter behöver projektledaren besitta gedigna 
kunskaper beträffande såväl den bransch och det område inom vilka 
projektet genomförs som arbetet med att leda en grupp. (Macheridis, 2001) 
 
Vid valet av projektledaren krävs således en noggrann övervägning av 
vilka kompetenser som behövs inom det aktuella projektet beroende på typ 
av projekt, dess längd och de tekniska målen (Roman, 1986). Kerzner 
(1995) menar att en projektledare sällan har all den tekniska, administrativa 
och marknadsmässiga expertis som krävs för att ensam handha projektet, 
men att detta inte heller är vare sig önskvärt eller nödvändigt. 
Projektledaren bör dock ha en förståelse för tekniken samtidigt som 
administrativa kunskaper och erfarenheter vad gäller exempelvis planering, 
personaltillsättning och budgetering är väsentliga i arbetet med att driva 
projektet framåt. Vidare menar Roman (1986) att även 
projektledarkandidatens personliga egenskaper bör tas i beaktande då dessa 
troligtvis influerar projektarbetet. Hamburger (1986) hävdar dessutom i sin 
artikel ”Three perceptions of project cost” att projektledarens färdigheter 
är utomordentligt viktiga då det sätt på vilket denne planerar och genomför 
projektet kan förbättra företagets lönsamhet. Detta sker genom 
projektledarens inverkan vad beträffar projektets utgifter, kassaflödet samt 
rapporteringen av intäkterna och kostnaderna, vilket Hamburger (1986) 
menar stärker den åsikten att en riktigt effektiv projektledare måste vara väl 
bevandrad i företagets kalkylerings- och budgeteringsmetoder. 
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4.4 SKILLNAD TRADITIONELL STYRNING OCH 
PROJEKTSTYRNING 

 
Vi har tidigare diskuterat projekts speciella egenskaper, vilka har som följd 
att projekt skiljer sig från den löpande verksamheten inom organisationer. 
Dessa skillnader medför även att arbetet med att styra projekt måste 
anpassas till den givna situationen och således uppstår skillnader även vad 
gäller ekonomistyrningen av projekt jämfört med ekonomistyrningen av 
löpande verksamhet. I detta avsnitt presenteras några av dessa 
projektegenskaper samt effekterna de har på ekonomistyrningen. 
 
Det faktum att projekt endast pågår under en begränsad tidsperiod 
samtidigt som alla projekt är unika medför begränsade möjligheter för 
projektmedlemmarna att skaffa sig lärdomar såväl från tidigare projekt som 
pågående projekt, vilket kan försvåra ekonomistyrningen av projekten. 
Detta till skillnad mot den löpande verksamheten där likartade aktiviteter 
ständigt återkommer och där således chansen till inlärning från tidigare 
erfarenheter är större. (Dahlgren & Söderlund, 2002) I samband med detta 
menar också Jacobowsky (1991) att inslaget av exempelvis ny kunskap och 
inverkan av okända faktorer vanligtvis är större i projektverksamheten, 
vilket medför en högre risknivå som ställer krav på styrningen.  
 
Skillnader kan även urskiljas med avseende på vad projektstyrningen 
respektive styrningen av den löpande verksamheten fokuseras på. I projekt 
är målet att producera en produkt eller tjänst som tillfredsställer kunden 
samtidigt som produktionen ska ske inom den angivna tiden och till 
optimal kostnad. Styrningen fokuseras således på dessa tre parametrar, 
medan styrningen i löpande verksamhet istället fokuserar på de aktiviteter 
som sker under en viss tidsperiod och på de produkter som hanteras under 
den givna perioden. Detta leder till att intresset i löpande verksamhet 
främst ligger på kostnaderna och både kvalitets- och tidsaspekten kommer 
lite i skymundan, vilket medför skillnader i styrningen av den löpande 
verksamheten jämfört med projektstyrningen. (Anthony, 1990) 
 
Vad gäller budgetarbetet i löpande verksamhet respektive i projekt menar 
Meredith & Mantel (2000) att svårigheterna är mycket större i utarbetandet 
av projektbudgeten än i den löpande verksamheten och att detta har sin 
grund i att den löpande verksamheten i större utsträckning kan förlita sig på 
historiska siffror. Projekt däremot har sällan några tidigare budgetar att 
använda som bas eller, i bästa fall, finns budgetar och rapporter från 
liknande projekt tillgängliga, men dessa innehåller vanligtvis endast grova 
riktlinjer. Orsaken till detta finns i det faktum att alla projekt är unika och 
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att budgeten baseras på prognoser vad beträffar resursutnyttjandet och de 
därmed förknippade kostnaderna, vilket medför att uppskattningen av 
kostnaderna är mer riskfylld i ett projekt än i den löpande verksamheten.  
 
Jacobowsky (1991) menar därutöver att löpande verksamhet inte alltid 
planeras och följs upp lika noga och på samma tydliga sätt som i 
projektarbetet, med andra ord tillmäts ekonomistyrningens olika delar 
större betydelse i projekt, vilket kan vara en förklaring till att synliga 
avvikelser från de uppsatta målen är vanligare i projektverksamhet än i 
löpande verksamhet.  
 
Enligt Anthony (1990) ligger dock den viktigaste skillnaden mellan 
styrning av löpande verksamhet och projektstyrning i det faktum att 
löpande verksamhet pågår i det oändliga medan projekt har ett väldefinierat 
slut. Detta illustreras i figur 4-4, vilken visar att delarna i styrningen av 
löpande verksamhet regelbundet återkommer; exempelvis leder 
årsplaneringen till utförandet av de bestämda aktiviteterna o s v på ett både 
föreskrivet sätt och vid en logisk tidpunkt. Trots att vissa av aktiviteterna 
kan ändras under året fortsätter dock många av dem relativt oförändrat år 
efter år. Som en motsats till detta kan arbetet med projekt ses, vilket går 
från en fas till en annan för att sedan avslutas. Under livstiden upprättas 
planer, som sedan genomförs och utvärderas efter att resultaten är 
uppnådda. Utvärderingarna sker regelbundet och kan leda till en revidering 
av planerna, vilket också styrker vår egen modell i inledningen i avsnitt 4.3, 
som påvisar att projektstyrningens olika delar går in i varandra och att det 
därför kan vara svårt att sätta fasta gränser dem emellan. 
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A. I en organisation med löpande verksamhet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. I ett projekt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4-4: Ekonomistyrningens olika faser i löpande verksamhet och i projekt 
(Källa: Anthony, 1990, s 137) 
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5 EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör vi för den empiriska information som har samlats in 
genom våra intervjuer med fyra fallföretag. Kapitlet är indelat i fyra 
avsnitt där varje avsnitt representerar ett projekt. Inom de olika avsnitten 
presenteras informationen med utgångspunkt från intervjuguiden, vilket 
betyder att den första delen behandlar projektet och företaget. Därefter 
beskrivs de osäkerheter som projektet utsätts för och avslutningsvis 
redogörs för utformningen av ekonomistyrningen i de olika projekten, med 
avseende på planering, genomförande och uppföljning.    
 
 

5.1 MJUKVARUFÖRETAGETS PROJEKT 
 
Det aktuella mjukvaruföretaget arbetar med olika sorters projekt som alla 
har anknytning till företagets produkt, vilken utgörs av ett affärssystem. 
Först genomförs ett försäljningsprojekt, då produkten säljs till kund, och 
detta följs av ett implementeringsprojekt, i vilket produkten anpassas till 
kunden och även installeras hos denne. Därefter följer ett 
förvaltningsprojekt som pågår under en längre tid och innefattar skötseln av 
systemet efter installationen. Av dessa projekt har vi valt att närmare 
undersöka implementeringsprojektet då detta bäst överensstämde med våra 
urvalskriterier. Implementeringsprojektet har ofta en extern 
uppdragsgivare, men mjukvaruföretaget arbetar även med interna projekt 
och inom dessa sker främst vidareutveckling av produkten. 
 
Vad gäller implementeringsprojektens omfattning så varierar den beroende 
på vilken typ av uppdragsgivare det är. Är denne ett litet företag kan 
projektet genomföras av 3-4 personer, medan det kan krävas 15-20 
personer i ett större projekt och runt 100 personer då kunden är ett företag 
med världsomspännande verksamhet. Längden på projekten är generellt 
mellan 6 och 12 månader. 
 
Vår respondent på mjukvaruföretaget innehar rollen som 
huvudprojektledare och har därmed det totala ansvaret för projektet. Till 
hjälp har han och övriga projektledare en person med titeln project 
executive, som har en tät kontakt med uppdragsgivarens ledningsgrupp. 
Denna funktion anses vara betydelsefull, främst i stora projekt, där mycket 
resurser och många människor är inblandade och kräver en omfattande 
samordning. För de personer som vill bli projektledare finns en karriärplan 
inom företaget som innebär att man börjar på en viss nivå och erhåller efter 
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hand såväl utbildning som erfarenhet. Projektledarrollen fordrar sedan en 
viss erfarenhet av projektarbete, genomförda kurser samt framgång i 
arbetet med tidigare projekt. Många projektledare inom företaget är 
civilingenjörer eller civilekonomer, men vår respondent menar att 
utbildningen inte är viktigast, istället läggs stor vikt vid personens övriga 
egenskaper, exempelvis förmågan att kunna agera som arbetsledare och 
koordinator för projektet, att kunna prata med såväl kollegor som kund, att 
ha ordningssinne samt att kunna hantera de frågeställningar som 
uppkommer under projektets gång. Projektledaren utses vanligen av 
ledningen i företaget, men kunden kan även ha önskemål, som grundas på 
exempelvis tidigare erfarenheter, och då kan istället valet av projektledare 
ske utifrån dessa önskningar. 
 

5.1.1 Osäkerheterna i projektet 
 
Enligt vår respondent karaktäriseras osäkerheterna i mjukvaruföretagets 
implementerings-projekt främst av kundens möjlighet att sätta till den tid 
som är nödvändig för projektet. Ofta ska kundens projektmedlemmar 
arbeta med projektet utöver sitt vanliga arbete och de blir sällan avlastade i 
det ordinarie arbetet, vilket leder till en pressad arbetssituation som kan få 
effekter på projektets framgång.  
 

”Det är ganska vanligt att vi klarar våra antaganden när det 
gäller att göra saker och ting, men kundens möjlighet att sätta 
tid till projektet brukar vara det som är mest vanligt vad gäller 
risk.” 

 
Den budget som upprättas åskådliggör hur många timmar 
mjukvaruföretaget ska lägga ned samt vilka kostnader som kommer att 
genereras, men även hur mycket tid kunden ska lägga ned för att projektet 
ska nå de uppsatta målen. Detta påvisar betydelsen av att kunden har 
möjlighet att sätta till tid för projektet, men även den risk som detta utgör. 
En annan osäkerhet har att göra med förväntningarna på projektet och i 
detta sammanhang är det viktigt att klarlägga att kunden och företaget har 
samma förväntningar när det gäller resultat och sätt att arbeta och att dessa 
skrivs ned så att båda parter är överens om dem. 
 
Ytterligare en osäkerhet som vår respondent uppger vara en problematik är 
det faktum att konsulterna i projektet egenhändigt ska rapportera in sin 
arbetade tid i projektredovisningssystemet och detta är nödvändigt för att 
uppföljning och avvikelseanalys ska kunna ske mot den upprättade 
budgeten. En del konsulter sköter detta bra och rapporterar veckovis eller 
till och med dagligen, medan andra behöver påminnas. 
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Vår respondent uppger dock att han anser att de flesta osäkerheter som 
implementeringsprojekten utsätts för är påverkbara och möjliga att styra. 
Däremot är yttre osäkerheter som exempelvis lagändringar svåra att 
påverka och de kan också fördröja vissa delar av projektet.  
 

5.1.2 Ekonomistyrning av projektet 
 
Implementeringsprojektet föregås, som tidigare nämnts, av ett 
försäljningsprojekt och den blivande projektledaren för 
implementeringsprojektet är vanligtvis närvarande under avslutningsfasen 
av försäljningsprojektet i syfte att få en insyn i händelseförloppet och de 
förutsättningar det får för de fortsatta relationerna med de inblandade 
personerna. Därefter sker en officiell överlämning av projektet och då 
meddelar säljarna den nya projektledaren vad man kommit överens med 
kunden om, vilken syn kunden respektive företaget har på arbetet samt 
vilka förutsättningar och eventuella problem som kan uppstå under 
projektet.  
 
Planering 
Från det att implementeringsprojektet startar så sker arbetet utifrån en 
implementeringsmetod, en modell, som företaget har utarbetat och som 
åskådliggörs i figur 5-1. Denna modell delar in projektet i fem olika faser 
som alla avslutas med en milstolpe, vid vilken projektet stannar till för att 
få en uppfattning om hur arbetet går. Den första fasen benämns 
positionering och under den går företaget igenom kundens verksamhet och 
undersöker vilka processer denne har, vilka strukturer som finns vad gäller 
kunder, leverantörer och produkter samt utreder hur IT-strukturen fungerar. 
Inom positioneringen skapas också en projektdefinition som innefattar 
projektets omfattning, målen, ansvarsfördelningen - vad kunden respektive 
mjukvaruföretaget ska göra, vilka mätetal som ska användas etc. 
Projektdefinitionen börjar komma fram redan under försäljningsprojektet, 
men när implementeringsprojektet startar träffas projektledarna från de 
båda parterna och kommer överens om dess exakta utseende. 
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Figur 5-1: Mjukvaruföretagets projektstyrningsmodell 
 
Under denna fas utarbetas även budgeten och en riskanalys, i vilken 
riskerna för det aktuella projektet åskådliggörs och bedöms. Budgeten 
upprättas utifrån en budgetmall där även ett förslag på ett medelprojekt 
finns och således kan valet göras mellan att utarbeta budgetmallen själv 
eller ta hjälp av tidigare erfarenhet. Vidare är budgetmallen uppdelad i 
olika delar, exempelvis order fulfillment, projektledning, teknik och 
produktion, med syfte att separera kostnaderna för de olika områdena. Då 
maskinerna idag är förhållandevis billiga utgörs de största kostnaderna i ett 
implementeringsprojekt av konsulternas arbetstimmar.  
 
Implementeringsprojekten kan ske utifrån två olika typer av kontrakt, 
nämligen kontrakt på löpande räkning eller fast kontrakt. Vid löpande 
räkning arbetar man mot en budget och följer denna mycket väl genom att 
ha en tät och noggrann uppföljning av projektet. Vid ett fast kontrakt 
preciseras istället priset väldigt tydligt samtidigt som en marginal som 
skydd mot en eventuell förlust läggs till. Då man löpande måste bevaka vad 
som ingår och inte ingår i det preciserade priset kräver detta förfarande 
enligt vår respondent en kraftfull administration. Ett tredje alternativ är att 
utgå från ett målpris, men respondenten uppger att han föredrar kontrakt på 
löpande räkning. 
 

”Jag tycker att det är två vinnare om man arbetar med löpande 
räkning och förtroendet finns mellan parterna, men detta är 
kundens beslut.”  

 
Enligt vår respondent är positioneringsfasen viktig, då det är här de båda 
parterna lär känna varandra och får en inblick i hur respektive företag 
fungerar beträffande bl a traditioner och personal. Utifrån dessa lärdomar är 
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det sedan projektledarnas uppgift att sätta samman ett bra lag med lämpliga 
konsulter som ska fortsätta arbetet med projektet. När den första milstolpen 
sedan nås finns en plan för hur arbetet ska fortsätta, kundföretagets struktur 
och processkartor, som beskriver företagets karaktäristika och hur man 
arbetar, samt eventuellt även en budget. Nästa fas i 
implementeringsmodellen är designfasen och under denna bryts 
processkartorna och strukturen ned ytterligare med följden att en lösning 
kommer allt närmare. Slutpunkten för fasen är en teoretisk lösning på hur 
processerna och strukturen kommer att se ut hos just den här 
uppdragsgivaren.   
 
Vad beträffar betydelsen av de tre faktorerna tid, kostnad och kvalitet under 
planeringen av projektet menar respondenten att god kvalitet ses som en 
förutsättning. Om projektledaren tror att kvaliteten kommer att bli dålig bör 
denne försöka ändra förutsättningarna så att kvaliteten till slut blir bra. De 
andra faktorernas betydelse är mer beroende av kundens åsikter. 
 

”Man förutsätter att man har god kvalitet. De andra faktorerna 
beror lite på kunden - vissa kunder är mycket kostnadskänsliga 
medan andra säger att det kan kosta ganska mycket bara det 
blir färdigt till en viss tidpunkt.” 

 
Genomförande 
Under projektets löptid genomgås de tre sista faserna i 
implementeringsmodellen, nämligen konfiguration, implementering och 
driftstart. I konfigurationsfasen genomförs pilottester för att se att flödet 
fungerar bra samtidigt som data körs på kundens material med syfte att 
testa systemet. Under implementeringsfasen får uppdragsgivarens 
slutanvändare av systemet utbildning och därefter sker driftstarten, som 
varar ungefär en vecka, under vilken ett antal personer från 
mjukvaruföretaget undersöker att allt är klart. 
 
Vår respondent menar att det under projektets gång är av stor betydelse att 
hålla en tät kontakt med kunden och projektledaren försöker varje eller 
varannan vecka göra en veckorapport som diskuteras med kunden. Denna 
visar den nedlagda tiden samt behandlar vad som gjorts under veckan och 
vad som ska ske nästa vecka, vilka problem som uppstått och vilka som 
kan förväntas.  
 

”Det är viktigt att hålla tät kontakt med kunden. Jag brukar se 
till att prata med projektledaren åtminstone en gång i veckan.” 
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Det sker även löpande uppföljning mot budget och tidsplan genom 
återkommande projektmöten och den kan ha effekten att visionen som 
fanns från början måste justeras p g a att kunden har fått nya insikter 
samtidigt som företaget har fått ökad vetskap om kunden. Om så är fallet 
görs en justerad projektdefinition och möjligtvis även en ny budget. 
Huvuduppföljningen av projektet sker däremot i styrgruppsmötet efter 
varje fas och detta är, enligt respondenten, nödvändigt. 
 
Inom implementeringsmodellen finns även två erfarna kvalitetsrevisorer, 
en på mjukvaruföretaget och en hos kunden, som inte är involverade i det 
aktuella projektet. Minst ett revisionsmöte hålls under varje fas och 
lämpligen inför styrgruppsmötena och då gås kvaliteten inom projektet 
igenom, bl a med avseende på kundens resurser, den ekonomiska 
uppföljningen och projektets genomförande. 
 
Då avvikelser upptäcks under den löpande uppföljningen menar vår 
respondent att man måste komma överens med kunden om hur dessa ska 
hanteras. I det fallet att mjukvaruföretaget kan sägas vara ansvarig för 
avvikelsen sker inte sällan en kreditering till kunden i de fall faktureringen 
redan har gått igenom. Vid ett överdragande av tidsplanen försöker 
konsulterna helt enkelt att arbeta fortare och även sätta till mer resurser. 
Ibland kan en mycket erfaren person tas in i projektet för att styra upp 
verksamheten under några dagar. 
 
Mjukvaruföretaget har ingen uttalad gräns inom vilken avvikelser tillåts, 
men när avvikelserna från den upprättade budgeten överstiger 10 % menar 
projektledaren att denne börjar ta i mer med hårdhandskarna, medan det vid 
mindre avvikelser räcker med enklare kommentarer till 
projektmedlemmarna och kunden. Det är viktigt att ha en pedagogik 
gentemot kunden och berätta vad som har orsakat avvikelserna eller att 
man kan argumentera internt så att kostnaderna kan sänkas därigenom.  
 
Uppföljning 
Efter att projektet är avslutat skrivs två rapporter; en extern slutrapport som 
kunden och företaget är överens om och en intern rapport där 
projektmedlemmarna lägger synpunkter på sig själva. För egen utvecklings 
skull lämnas även en enkät till kunden där denne yttrar sina åsikter om 
projektledaren och konsulterna och deras roller i projektet. Informationen 
från rapporterna används sedan vid utvecklingssamtal och i framtida 
projekt. Uppföljningen av projektet sker utifrån de tre faktorerna tid, 
kostnad och kvalitet, men även utifrån omfattningen av projektet. Vår 
respondent menar att kvaliteten prioriteras och att denna måste vara hög 
och på en nivå som kunden accepterar.  



Empiri 
 

52 

”Fort men fel gäller inte tycker jag, det måste vara hög 
kvalitet.” 

 
Ungefär en månad efter driftstarten sker även en uppföljning på hur man 
lyckades vid implementeringen. Därefter genomförs ett projektavslut då en 
avstämning sker mot projektdefinitionen och därmed anses 
implementeringsprojektet vara avslutat och kunden kan lämnas över till de 
kommande förvaltningsprojekten.  
 
 

5.2 FASTIGHETSBOLAGETS PROJEKT 
 
Ett ägande och förvaltande fastighetsbolag med en marknadsandel på 70 
procent inom dess specifika nisch utgör vårt andra fallföretag. Inom bolaget 
handhar man flera olika typer av projekt såsom bl a investeringsprojekt, 
underhållsprojekt och administrativa projekt, varav vi kommer att 
koncentrera oss på företagets investeringsprojekt, vilka i sin tur kan vara av 
tre olika slag i form av nybyggnadsprojekt, ombyggnadsprojekt och 
tillbyggnadsprojekt. Dessa projekt kan vara alltifrån ganska små, vilket i 
detta fall motsvarar en projektbudget på några miljoner, till väldigt stora 
med en kostnad på upp till 600 – 800 miljoner kronor och för närvarande 
har företaget cirka 100 investeringsprojekt av varierande storlek och i olika 
skeden, som löper parallellt med varandra. Samtliga projekt har sitt 
ursprung från en extern kund med vilka bolagets olika fastighetsområden 
har kontakt för att på så sätt identifiera deras behov. Det byggs således inga 
fastigheter på rena spekulationer. 
 
Bolagets projektledningsgrupp involveras först vid projekt av större 
omfattning där majoriteten av projekten innefattar en projektbudget på 
mellan 20 och 100 miljoner och som vanligtvis pågår mellan två till fyra år 
fördelat på 0,5 – 1 års planeringstid och 1 – 1,5 års produktionstid. 
Resterande tid ägnas till projektets behovsanalys och överlämnande enligt 
figur 5-2. Under vår intervju deltog dels bolagets projektledningschef, som 
har en övergripande inblick i samtliga investeringsprojekt av större storlek, 
och dels en av deras projektcontrollrar, som enbart jobbar mot 
investeringsprojekten. Utifrån detta fann vi det mest lämpligt att mer 
generellt fokusera på projektprocessen vid större investeringsprojekt av 
normalkaraktär istället för att utgå från ett specifikt investeringsprojekt. 
 
Projektgruppen i dessa större investeringsprojekt består av cirka fem 
personer, vilka utgör själva stommen i projektet. Därutöver tillkommer ett 
flertal personer under projektets gång och antalet är till stor del beroende av 



Empiri 
 

53 

i vilken fas projektet befinner sig. Av naturliga skäl är flest personer 
involverade i projektet under själva genomförandet.  
 
Projektledaren väljs i samråd mellan främst projektledningsgruppen och 
den aktuella fastighetschefen och man har såväl egna interna projektledare 
(30 %) som externa projektledare (70 %). Vad beträffar de egna 
projektledarna anser man sig känna till deras kompetenser och erfarenheter 
och utifrån detta kunna bedöma vem som är mest lämplig för det aktuella 
projektet.  
 

”Val av projektledare beror på typ av projekt. Det är inte alltid 
så att det största projektet är det som är mest komplicerat utan 
mindre projekt kan vara oerhört komplicerade och där vet vi 
vilka personer som har den erfarenheten.”  

 
Respondenterna ser det dessutom som fördelaktigt att starta upp projekten 
med egna projektledare som kan verksamheten men menar även att valet 
underlättas av att det finns ett antal återkommande externa projektledare. 
Vidare betonar projektledningschefen att valet av projektledare är en 
mycket kritiskt fråga då; 
 

”…en dålig projektledning kan stjälpa ett helt projekt och 
tvärtom så kan en duktig projektledare hjälpa upp det sämsta 
projektet. Alla val man gör, man väljer projektledare, arkitekt, 
entreprenör, är viktiga, man måste välja på goda grunder. 
Varje individ och varje spelare kan bidra till projektet.”  

 

5.2.1 Osäkerheterna i projektet 
 
I bolagets olika investeringsprojekt anser respondenterna att det går att 
urskilja en mängd olika osäkerheter, varför det kontinuerligt jobbas med 
riskanalys under hela projektet. Denna metod går ut på att identifiera de 
olika osäkerheterna i projektet för att därefter dels bedöma sannolikheterna 
för att de ska inträffa samt dels deras eventuella konsekvenser. Detta görs i 
båda fallen på en femgradig skala, som genom en multiplikation genererar i 
ett index som kan variera mellan 0 och 25 för varje osäkerhet. Värdet för 
varje osäkerhet åker sedan upp och ned under projektets gång då riskerna 
förändras beroende på i vilket skede projektet är. Syftet med denna metod 
och den kontinuerliga rapportskrivningen är enligt projektledningschefen 
bl a att skapa en medvetenhet hos projektgruppen om de osäkerheter som 
finns och likaså att få dem att arbeta ur ett framtidsperspektiv i den mening 
att de ska försöka förutse vad som kan gå snett, vilket på så sätt även 
frammanar en diskussion om olika riskreducerande åtgärder. 
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”Vi vill få projektgruppen att jobba med detta i framtiden så 
att det inte blir, här har det uppstått problem, vad gör vi nu, 
utan istället här kan det uppstå problem, vad gör vi för att 
minimera riskerna.” 

 
Den allra största osäkerheten i bolagets investeringsprojekt, som i den 
händelse att den förverkligas kan påverka såväl kostnad, tid som kvalitet i 
projektet, utgörs enligt respondenterna av att olika programändringar kan 
uppstå i projektet efter det att det har påbörjats. En stor del av 
osäkerheterna föranleds således av kunden men de intervjuade menar dock 
att den ursprungliga orsaken till programändringen likväl kan härledas till 
brister i styrningen av processen och förmågan att definiera kundens 
önskemål.  
 
Programändringarna kan följaktligen ha sin förklaring i att 
fastighetsbolaget i samråd med sin kund i ett tidigt skede av 
projektprocessen inte tillräckligt tydligt har lyckats definiera vad kunden 
efterfrågar och vilka projektets programkrav är, vilket exempelvis kan 
utgöras av osäkerheter vad beträffar antal och storlek på rum i byggnaden 
samt olika tekniska krav. Därutöver är det i projektets initiala skede endast 
ett fåtal personer som diskuterar projektet och dess utformning men ju 
längre projektet fortskrider desto fler personer involveras, vilket även det 
kan framkalla osäkerheter i form av programändringar. Programändringar 
medför i regel en ökad kostnad samt förseningar i projektet, vilket ofta är 
kritiskt för hyresgästen. Vidare kan de påverka projektets kvalitet i negativ 
riktning då tiden ofta är starkt begränsad vid en ändring.  
 
En annan typ av osäkerhet i investeringsprojekten kan urskiljas i själva 
kalkylförfarandet. 
 

”Det finns alltid en osäkerhet i att vi har kalkylerat fel 
beroende på att marknaden såg ut på ett visst sätt en viss tid 
bort och under tiden har förutsättningarna ändrats från det att 
kalkylen gjordes och allt har blivit mycket dyrare, vilket gör att 
kalkylen inte längre speglar den aktuella situationen.” 

 
Slutligen kan även myndigheterna i sig vara en osäkerhet då de genom sina 
beslut och detaljplaner kan styra projektet och orsaka ändringar.  
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5.2.2 Ekonomistyrning av projektet 
 
Ekonomistyrningen av fastighetsbolagets investeringsprojekt sker 
kontinuerligt under dess olika faser, vilka illustreras nedan i bolagets 
modell över projektprocessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur5-2: Fastighetsbolagets projektstyrningsmodell 
 
De tre variablerna tid, kostnad och kvalitet är ur bolagets perspektiv vid 
styrningen av projekten av lika stor vikt och kan inte inbördes rangordnas. 
Detta då det enligt respondenterna inte fungerar att ro i land ett projekt vid 
rätt tidpunkt och till budgeterad kostnad men på bekostnad av kvaliteten, 
alternativt i tid och med bra kvalitet men till enorma kostnader. Samtidigt 
menar de dock att det i praktiken likväl är kostnadsaspekten som får ge 
vika till fördel för de andra två parametrarna. Ur kundens perspektiv är det 
emellertid ofta tiden som anses som viktigast då förseningar kan orsaka 
omfattande problem i verksamheten.  
 
Planering 
Fastighetsbolaget planerar investeringsprojekten i flera olika steg. Det hela 
inleds med en behovsanalys, under vilken olika krav identifieras och 
projektets standard definieras. Därefter fastställs i samråd mellan 
fastighetsområdet, projektledningsgruppen och ekonomienheten själva 
projektuppdraget. Så tidigt som möjligt görs även ett grovt 
kostnadsöverslag av projektet med hjälp av olika kalkyler i syfte att bl a ge 
kunden en uppfattning om projektets kostnad och utifrån vilken han sedan 
har att ta ställning till om han överhuvudtaget är beredd att gå in i 
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utredningsskedet. Kalkylerna köps externt genom ramavtal som 
fastighetsbolaget har med tre olika företag. Med andra ord utarbetas 
kalkylerna av externa kalkylatorer, men gås sedan igenom och stäms av av 
projektledaren i samråd med kalkylatorn.  
 
Det tidigare nämnda kostnadsöverslaget kan sägas vara den första kalkylen, 
vilken sedan följs av en kostnadsuppskattning, som görs i 
byggnadsprogrammet. En bit in i projekteringsstadiet upprättas en 
systemkalkyl och det är på denna som projektbudgeten vanligtvis grundas. 
När projektet sedan befinner sig i produktionen görs den sista kalkylen, 
med namnet bygghandlingskalkyl. Karaktäristiskt för upprättandet av 
kalkylerna är att säkerheten och noggrannheten ökar för varje kalkyl som 
görs. Budgeten är uppdelad i bl a posterna byggledning, mark, rör, hus, luft 
och kyla, varav hus utgör den största kostnadsposten. I denna ingår 
samtliga kostnader som inte kan härledas till någon av de övriga 
kategorierna.  
 
Under utredningsfasen ska bolaget även säkerställa att medel i form av 
pengar finns att tillgå i projektet, vilket leder fram till ett investeringsbeslut. 
Projektledaren tillsammans med fastighetschefen sammanställer ett 
dokument i vilket projektets kostnader respektive intäkter redovisas och 
utifrån vilket sedan bolagets styrelse fattar beslut om investering. En 
förutsättning för att ett investeringsbeslut ska komma till stånd är 
emellertid att en överenskommelse i form av ett s k startavtal har tecknats 
med kunden, genom vilket bolaget försäkrar sig om att kunden är beredd att 
bära en bestämd andel av risken i projektet, vars storlek beror på typ av 
projekt.  
 
Som sista steg i planeringen fattas ett beslut om genomförande, vilket i 
princip är ett preliminärt hyresavtal mellan kunden och fastighetsbolaget. 
Projektet får i detta skede också sin definitiva budget som fastställs av 
fastighetsbolagets VD och styrelse utifrån det underlag som upprättats av 
projektledaren. Denna budget är relaterad till ett visst programinnehåll på 
vilket hyreskontraktet med kunden är baserat och är sedan projektledarens 
ansvar och skall tjäna som reellt styrmedel i projektet under hela dess 
resterande projekttid. Kostnadens fördelning över projektets olika skeden 
beskriver projektledningschefen enligt följande; 
 

”Om vi t ex får en budget på 100 miljoner så kan man säga att 
vi har gjort av med 1 miljon innan och har nu 99 miljoner kvar 
för projektering och produktion.”  
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Genomförande 
Under genomförandet av projektet sker uppföljning och avstämning i två 
skilda spår. För det första har projektcontrollrarna en styrande och 
hjälpande roll i den mening att de kontrollerar projektet ekonomiskt och ser 
till att projektledaren gör sitt jobb. Projektledaren och projektcontrollern 
arbetar i två skilda system vilka stäms av en gång i månaden för att på så 
sätt säkerställa att de båda systemen innehåller samma fakturor och belopp.  
 
Utöver denna mer redovisningsbetonade uppföljning sker för det andra 
även kontinuerlig rapportskrivning och avstämning av projektets budget, 
tidsplan, organisationsplan och riskanalys, vilket äger rum var fjärde till 
åttonde vecka beroende på i vilket skede projektet befinner sig. Till varje 
avstämningsmöte är det projektledarens uppgift att sammanställa 
rapporterna och göra en prognos över hur projektet kommer att sluta. 
Denna kan i en del fall visa på en kostnad över den ursprungliga 
projektbudgeten, vilket kan bero på att det har skett programändringar i 
projektet. Har denna ändring emellertid skett i överensstämmelse med 
hyresgästen och denne är medveten om att ändringen för med sig en högre 
hyra utgör en utökad budget inte något direkt problem, då det finns en 
intäkt i form av hyra som täcker extrakostnaden. Detta förutsätter dock en 
matchning av ett investeringsbeslut, vilket resulterar i en programreviderad 
budget. Projektledaren får alltså inte revidera budgeten på eget bevåg.  
 
Vad beträffar förekomsten av ett budgetöverskridande inom bolagets olika 
projekt menar respondenterna att; 
 

”Det händer men det som är mer vanligt är att det kommer in 
programändringar så att den ursprungliga budgeten ökar, 
vilket inte är samma sak som att den överskrids.” 
 

Ett rent överskridande av budgeten, d v s ej förorsakat av 
programförändringar, är emellertid enligt respondenterna oacceptabelt. De 
menar dock att det inte är så vanligt förekommande i de större projekten 
utan inträffar oftare i mindre projekt då de inte har lika kraftfull styrning 
och uppföljning, men även projektets tidsperiod spelar in.  
 

”I ett mindre och kortare projekt är det svårare att hinna med 
besparingar för att ta igen ett överskridande. I längre projekt 
däremot kommer inte ett överskridande att accepteras utan vi 
måste spara på något sätt, vilket vi också hinner med att 
göra.”  
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Uppföljning 
Investeringsprojektet avslutas med en slutbesiktning och överlämnande till 
kunden. I detta skede skrivs en projektbeskrivning över vilken 
utgångspunkt man har haft i projektet samt hur projektet har genomförts. 
Det görs även en efterkalkyl, vilken jämförs med den ursprungliga 
kalkylen.  
 
Respondenterna anser sig ha relativt gott om verktyg och mallar att 
använda sig av för dokumentation av projektet och att den förbättras utifrån 
den erfarenhet som man har. De menar även att arbetet till viss del bygger 
på standardiserade rutiner.  
 

”…eftersom vi har ungefär 100 projekt som snurrar samtidigt 
så är det en återkommande process. Projekten hanteras på 
något sätt hyfsat lika och det finns ett arbetssätt, men sen är 
alla projekt unika ändå.”  

 
Bolagets uppföljningssystem följer projektet genom alla dess faser, vilket 
är av värde för erfarenhetsåterföringen till framtida projekt. Samtliga 
projektsammanställningar och nyckeltal som tagits fram under 
projektprocessen tillförs en erfarenhetsbank som är tillgänglig för hela 
koncernen. Detta material som samlats ihop från genomförda projekt kan 
sedan utgöra underlag för framtida investeringsbedömningar.  
 
 

5.3 DET MEDICINTEKNISKA FÖRETAGETS PROJEKT 
 
Vårt tredje fallföretag utgörs av ett medicintekniskt företag som bedriver 
utvecklingsprojekt av olika slag. Detta företag styrs, i likhet med andra 
företag inom läkemedelsbranschen, till stor del av en årlig återkommande 
mässa i USA, till vilken företagen förväntas ha något nytt att visa upp. Till 
följd av detta löper varje år ett större utvecklingsprojekt inom företaget, i 
syfte att från ett år till ett annat vidareutveckla befintliga produkter till nya 
versioner, vilka sedan kan presenteras på mässan. Utöver detta större 
utvecklingsprojekt bedrivs parallellt även andra mindre utvecklingsprojekt, 
vilka vanligtvis har en längre tidshorisont samt är fokuserade på utveckling 
av helt nya produkter. Företagens olika projekt bedrivs emellertid inte på 
direkt uppdrag från någon extern kund utan nästintill samtliga projekt är 
initierade från en och samma interna beställare i form av företagets 
produktchef. 
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Då vår respondent, som arbetar på företagets utvecklingsavdelning, sitter 
som projektledare för det stora årliga utvecklingsprojektet föll det sig 
naturligt att ha det som utgångspunkt i intervjun och nedanstående 
beskrivning refererar således till detta projekt. Projektet har haft en 
ungefärlig kostnad på 10–15 miljoner och beräknas vara avslutat i januari 
2003 då en ny version lanseras. I projektgruppen ingår cirka 15–20 
personer.  
 
Vid val av projektledare finns inte några specifikt uttalade krav med 
avseende på utbildning eller erfarenhet. Respondenten menar att företaget 
utöver det stora projektet mest har haft småprojekt, för vilka det inte har 
krävts några jätteavancerade projektledare. Hittills har projektledarna 
rekryterats internt då företaget har föredragit att få en person som känner 
till företaget framför en person med projektledarerfarenhet.  
 

5.3.1 Osäkerheterna i projektet 
 
Vad beträffar osäkerheterna i detta utvecklingsprojekt, vilket är av 
vidareutvecklande karaktär, menar respondenten att själva arbetsprocessen 
skiljer sig åt från andra utvecklingsprojekt, i vilka en helt ny produkt ska 
tas fram och där fokus främst ligger på att försöka få fram en bild av något 
som man inte riktigt vet vad det är. I detta fall, där ursprungsprodukten 
redan är känd, är kraven mycket tydliga och konkreta och projektledaren 
vet med relativt stor säkerhet projektets huvudmål och vad det är som ska 
göras, varför han beskriver osäkerheterna för deras del enligt följande citat;  
 

”…osäkerheten hos oss ligger snarare i att prioriteringarna 
mellan dessa krav ändrar sig under projektets gång, det dyker 
upp nya akuta saker…” 

 
Inom fallföretaget arbetar man efter en kravdatabas, där såväl stora som 
små krav läggs in och utifrån vilken sedan det aktuella projektets olika krav 
tas fram. De flesta av dessa krav har vanligtvis sitt ursprung från någon av 
företagets kunder genom att det exempelvis har efterfrågats en ny funktion 
eller inkommit ett önskemål om en viss förbättring av en befintlig produkt, 
men kraven kan även läggas in från någon anställd inom företaget. Ett 
speciellt råd går sedan igenom de nyinkomna kraven i databasen och 
bedömer deras respektive värde och betydelse, d v s om de är bra eller 
dåliga, hur akuta de är med hänseende till om de bl a påverkar befintliga 
kunders verksamhet samt om och när de i sådana fall bör genomföras. 
Därefter är det upp till produktchefen att prioritera mellan de olika kraven, 
vilket slutligen resulterar i en lista med de olika kravspecifikationerna inför 
det kommande årets utvecklingsprojekt.  
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Denna lista med kravspecifikationer utgör sedan ett osäkert element i 
projektet då den i regel ändras ett flertal gånger under projektets livscykel 
och då vetskapen om detta skapar ovisshet och följaktligen också osäkerhet 
i projektet. Den största osäkerheten består således i att den prioritering som 
man gjorde vid projektets initieringsfas längre in i projektet inte längre 
stämmer då det har kommit in nya saker med högre prioritet. Ändringarna 
har ofta sin upprinnelse i olika förändringar på marknaden, exempelvis 
påverkan från konkurrenter, till vilka företaget måste anpassa sig, och kan 
ta sig i uttryck genom att helt nya saker dyker upp, vilka prioriteras högre, 
som i sin tur för med sig att nya krav ersätter andra ursprungliga krav. De 
kan dock också uppstå till följd av andra faktorer såsom ändringar i form av 
att andra projekt måste få mer tid, vilket gör att resurser från detta projekt 
försvinner, eller att befintliga kunder får kritiska problem till vars lösning 
resurser måste tas i anspråk, vilket i sin tur även påverkar detta projekts 
resurstillgång.  
 
Därutöver upplever respondenten också en viss tröghet i deras samarbete 
med olika distributörer utomlands i den mening att det ofta är ett gap 
mellan den tidpunkt då fallföretaget släpper den aktuella versionen och den 
tidpunkt då distributören släpper den. Normalt sett tar det åtminstone ett år 
från det att fallföretaget har släppt versionen till det att produkten har nått 
ut till en märkbar del av deras kundbas, varför denna tidsfördröjning också 
kan framkalla omprioriteringar och medföljande osäkerhet i projektet 
utifall företaget önskar styra om projektet för att därigenom få ut en 
produkt inom en överskådlig framtid.  
 

5.3.2 Ekonomistyrning av projektet 
 
Vad gäller utformningen av projektets ekonomistyrning bygger den till stor 
del på att rutinerna under projektets gång kommer att ändras med anledning 
av de nya krav som dyker upp samt att de ska ändras. Detta är enligt 
respondenten inte direkt förvånande för någon inom projektet utan något 
som man är medveten om och som tas som mer eller mindre förgivet.  
 

”Det är inte så att man fryser en specifikation och sen hjälp 
vad ska vi göra nu, vi har tyckt något annat här. Det ändras 
ända fram till slutdagen.” 

 
Genomgående i projektet är upprätthållandet av god kvalitet och säkerhet i 
produkterna det centrala, vilket enligt respondenten är en 
grundförutsättning då det handlar om medicinteknisk utveckling. Han 
menar vidare att ju tidigare problem upptäcks i kedjan desto lättare är de att 
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lösa, varför kvaliteten även ur detta perspektiv kommer i första rum. Tid 
och kostnad får därmed en underordnad roll i projektet även om 
tidsaspekten också är av viss betydelse. 
 

”Vi skulle gärna lägga lite extra pengar för att få det klart i tid 
om vi hade möjlighet till det. Att vi inte hyr in konsulter beror 
oftast på att det är för sent för dem att komma in i det skedet 
snarare än att vi inte har råd med det.”  

 
Planering 
Planeringen av utvecklingsprojektet sträcker sig i princip över hela dess 
livscykel med hänsyn till att specifikationerna kontinuerligt utsätts för 
förändringar. En av hörnstenarna i projektets utvecklingsprocess är enligt 
respondenten att; 
 

”Det ska vara en iterativ utveckling med små korta perioder 
som löper under tre veckors tid, efter vilka vi sedan gör en 
avstämning för att säkerställa att projektet följer sitt spår och 
att vi har uppnått de kortsiktiga målen samt för att kontrollera 
att de långsiktiga målen fortfarande är giltiga.” 
 

Projektplaneringen inleds med en tidsuppskattningsdel, i vilken 
projektledaren gör en grov bedömning av den tid som han anser åtgår för 
att fullgöra samtliga möjliga krav som han erhållit från produktchefen. 
Ursprungligen är det följaktligen fler krav som tidsbedöms än vad som 
slutligen kommer att finnas med på projektets lista över dess 
kravspecifikationer. Denna tidsuppskattning jämförs därefter mot budget, 
som för detta företag består av de resurser som projektet har att förfoga 
över i form av mantimmar då pengarna ligger i den ordinarie 
linjeverksamheten. Budgeten, d v s mantimmarna, förhandlas fram mellan 
projektledaren och andra intressenter där det är produktchefens uppgift i 
egenskap av beställare att prioritera mellan de olika projekten och fördela 
resurserna.  
 
I detta inledande skede av projektet är det emellertid inte helt säkert att 
budgeten är definitiv då såväl budget som krav repeteras och förfinas ett 
flertal gånger i syfte att i slutändan få allting att fungera. Projektledaren har 
dock bildat sig en uppfattning om hur många personer som finns 
tillgängliga i projektet, vilket meddelas till produktchefen som sedan har att 
ta ställning till vad som är av högre respektive lägre prioritet i projektet. 
Projektplanen går därefter ner på en finare och mer detaljerad nivå där det 
dels krävs att tidsuppskattningarna och osäkerheterna i dem förfinas men 
dels också ett mer exakt klarläggande av vilka personer och kompetenser 
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som finns att tillgå. Nyckelpersonerna får en framträdande roll då 
respondenten menar att tillräckligt med mantimmar inte nödvändigtvis 
behöver betyda att projektet kan genomföras, då en viktig förutsättning 
även är att de rätta nyckelpersonerna finns till förfogande för projektet. I 
detta planeringsskede byggs slutligen också slack d v s buffertar in i 
projektet. På mer operationell nivå görs även en längre plan för hela 
projektet, vilken dock är på en grövre nivå då ändringar kommer att ske, 
samt treveckorsplaner för utvecklarna.  
 
Genomförande 
Under själva projektgenomförandet har varje utvecklare en tre veckors lång 
iterationsplan som denne ska följa, vilket medför att den detaljerade 
framförhållningen för utvecklarens del sträcker sig till endast tre veckor. 
Därefter får denne en ny plan i vilken dock stora förändringar kan ha skett 
från den ursprungliga planen med anledning av ändrade förutsättningar. 
Planerna måste således göras om ett flertal gånger under genomförandet 
och anpassas efter de nya förutsättningarna vilket respondenten ser som sin 
huvudsakliga arbetsuppgift som projektledare och som han även menar 
utgör en skillnad jämfört med säkrare branscher där dessa planer troligtvis 
endast görs en gång under projektet. 
 
I denna projektfas skrivs även rapporter av olika slag. Dels sker 
regelbunden tidsrapportering från projektmedlemmarna, som sedan följs 
upp och jämförs med den budgeterade tidsåtgången för den aktuella veckan 
och dels skriver projektledaren en statusrapport, vilken redogör för 
projektets avancemang samt de största riskerna i projektet just nu. Dessa 
rapporter skrivs en gång i veckan. Visar rapporterna på att projektet 
exempelvis har dragit över tiden sker en omförhandling med produktchefen 
med avseende på vilka uppgifter som kan och ska göras samt vilka resurser 
som kan användas. En eventuell tidsavvikelse kan enligt respondenten ha 
flera källor. 
 

”Det kan ju vara så att osäkerheterna var i de yttre 
omständigheterna men det kan ju också vara så att vi inte har 
lyckats göra färdigt sakerna i tid eller att tidsuppskattningen 
var felaktig från början.” 

 
Uppföljning 
När projektet väl är avslutat skrivs två olika rapporter i form av en slutgiltig 
rapport, final report, som projektledaren sammanställer, och en rapport från 
testchefen om produktens kvalitet, quality report. Den sistnämnda är dock 
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inte direkt kopplad till själva projektet utan mer till den produkt som 
projektet har genererat.  
 
Då vår intervjuperson har efterträtt sig själv som projektledare har han inte 
aktivt använt sig av de tidigare rapporterna vid arbetet med det nya 
projektet. Dock har han försökt att göra vissa jämförelser mot tidigare år, 
för att därigenom dra slutsatser om hur projektet ligger till men det 
försvåras av att siffrorna inte är jämförbara i alla lägen. Han betonar även 
vikten av att titta på hur det verkliga tidsutfallet har blivit jämfört med den 
tidsuppskattning som gjordes vid projektets början, vilket han anser bör 
läggas mer tid på initialt sett. Därutöver efterfrågar han även fler mätbara 
mål att göra jämförelser mot.  
 
När det gäller avvikelser finns slutligen inget direkt uttalat accepterat 
intervall, men en viss avvikelse tillåts genom de buffertar som finns i 
projektet.  
 

”Det finns alltid en buffertzon i form av en slack där man låter 
det gå en bit. I slutet kanske man låter det gå lite mer över 
gränsen. Ligger mera på erfarenhet och känsla när det är dags 
att säga ifrån.”  

 
 

5.4 ELEKTRONIKFÖRETAGETS PROJEKT 
 
Vårt fjärde och sista fallföretag är ett elektronikföretag som främst arbetar 
med forskning och utveckling av nya produkter, vilka sedan säljs till 
företagets kunder. Vi har valt att titta närmare på ett utvecklingsprojekt, 
som genomförs på uppdrag av en extern kund, och som efter cirka 2 år nu 
befinner sig i sitt slutskede. Den följande diskussionen kommer att 
innehålla såväl generella uppgifter om elektronikföretagets arbete med 
utvecklingsprojekt som specifik information vad gäller det aktuella 
projektet. 
 
Elektronikföretaget arbetar med utvecklingsprojekt vars löptid kan vara 
uppemot 2 år och där budgeten högst uppgår till 50-60 miljoner kronor. Vår 
respondent är projektadministratör för flera projekt, vilket betyder att denne 
har en stödjande funktion gentemot projektledarna samt ansvarar för 
rapportering och uppföljning av tids- och kostnadsåtgång inom projekten. 
Vad gäller valet av projektledare så är det chefen för det aktuella 
affärsområdet som utser denna, vilket sker utifrån den pool av projektledare 
som finns inom företaget. Man har inga specifika krav beträffande 
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projektledarens akademiska utbildning, utan istället premieras erfarenhet 
och personliga egenskaper. När företagets egna projektledare inte räcker till 
hyrs även konsulter in.  
 

5.4.1 Osäkerheterna i projektet 
 
Enligt vår respondent är de osäkerheter som utvecklingsprojekten utsätts 
för ofta specifika för det enskilda projektet. Vanligtvis består dock de 
största osäkerheterna av tekniska risker, såsom bristande tillgång på 
speciella komponenter som behövs i den färdiga produkten. Det är möjligt 
att komponenten inte finns på marknaden vid projektets början och att det 
även är osäkert huruvida den kommer att finnas när elektronikföretaget 
behöver den. Om detta är fallet uppkommer svårigheter med att leverera 
produkten vid den tidpunkt man kommit överens om med kunden. 
Problemet kan även bestå i att produkten är komplex och ska innehålla 
vissa funktioner som elektronikföretaget inte tidigare har arbetat med och 
behöver därför utveckla dessa, vilket leder till ökade risker för 
färdigställandet av produkten. I detta sammanhang finns även risken att 
personalen saknar den erfarenhet som krävs vid utarbetandet av nya 
produkter.  
 
Ytterligare en risk har att göra med det faktum att kunden ofta har svårt att 
bestämma sig för projektets specifikationer, vilket leder till att 
förutsättningarna ändras in i det sista. Vår respondent menar att kunden har 
ett fast datum då produkten måste erhållas, men denne vill också skjuta på 
sitt beslut så långt fram som möjligt med följden att elektronikföretaget får 
mindre tid på sig under projektets gång.  
 

”Kunden kan inte ändra på sitt datum, men han vill skjuta på 
sitt beslut så långt fram som möjligt och vi får mindre tid på 
oss att göra det här. Så är det nästan alltid.” 

 
Även samarbetet mellan elektronikföretagets flertaliga bolag, som befinner 
sig i olika länder, karaktäriseras av osäkerhet då detta kräver en omfattande 
samordning för att tidsplanen ska kunna hållas. Sammanfattningsvis menar 
vår respondent att varje projekt utsätts för många risker som har olika 
allvarlighetsgrad och för att få bukt med riskerna rankas de i riskanalysen 
efter sin betydelse och bearbetas därefter uppifrån och ned.  
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5.4.2 Ekonomistyrning av projektet 
 
Arbetet i utvecklingsprojekten sker utifrån en modell som delar in projektet 
i olika faser. Mellan varje fas finns en "grind" som ska passeras och i 
samband med detta rapporteras enligt en checklista till företagsledningen 
vad som ska ha genomförts och vad som faktiskt har genomförts i fasen. 
Eventuella avvikelser från planen identifieras och redovisas för ledningen 
tillsammans med ett förslag på hur projektet ska fortlöpa för att man ska 
kunna komma tillrätta med dessa. 
 
Planering 
Den första fasen, affärsfasen, börjar med att elektronikföretaget får en 
offertförfrågan från kunden vilket medför att ett offertteam, med 
representanter från alla avdelningar i företaget, samlas ihop. Offertteamet 
gör en uppskattning gällande vad som ska utvecklas, hur det ska se ut o s v 
och därefter beräknas tiden och kostnaden för de olika aktiviteterna. I 
denna ursprungliga plan försöker man även lägga in tidsbuffertar som ska 
säkerställa att projektet kan genomföras inom de bestämda ramarna.  
 

”I den ursprungliga planen försöker vi lägga in buffertar, men 
när man väl kommer till skott har kunden dragit ut så mycket 
på tiden att man får ta till alla buffertar som lagts in för att 
man ska klara planen överhuvudtaget, ofta är det så.” 

 
Resultatet är den plan som görs till offerten och i denna ingår även 
mantiden, som blir en kostnad för kunden, samt kostnader för verktyg och 
utrustning. Därefter lämnas offerten till kunden och om denne bestämmer 
sig för att anlita elektronikföretaget utses en projektledare, som får 
uppgiften att aktualisera uppgifterna i projektbudgeten till dagens 
förutsättningar. Vad gäller projektets kalkyler använder sig 
ekonomiavdelningen av en egenutvecklad kalkylmall gjord i excel, i vilken 
uppgifter förs in om komponenter som behövs i produkten. Detta betyder 
att ekonomiavdelningen, med lite manuell hjälp, löpande kan få en 
uppdaterad kalkyl. Den största kostnaden i projekten är enligt vår 
respondent vanligtvis mantimmarna, men i vissa projekt kan en helt ny 
tillverkningsprocess behövas, vilken kräver stora investeringar och således 
utgör en stor kostnad för projektet. 
 
Den tidsplan som upprättas under planeringen utgår från en definierad 
process för utveckling av produkter, som har utarbetats inom företaget. 
Denna process består av olika mallar med de aktiviteter som normalt ingår i 
ett utvecklingsprojekt och dessa kompletteras sedan med 
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tidsuppskattningarna för det aktuella projektet, med följden att en specifik 
tidsplan erhålls.  
 
När det gäller kvaliteten på produkten så upprättar vanligtvis kunden ett 
antal kvalitetskrav före projektets början och utifrån dessa sätts vissa mål 
upp beträffande produktionen, vilka även sätter en gräns för antalet 
internfel inom de olika produktionsfaserna. Innan den gränsen är nådd får 
inte projektet lämna över produkten till nästa produktionsprocess och på så 
vis säkerställs, enligt vår respondent, kvaliteten i produktionen. 
 
Genomförande 
Då affären har erhållits börjar konceptfasen, i vilken en teoretisk 
konstruktion av den tilltänkta produkten tas fram, inom de olika spåren 
hårdvara, mjukvara, mekanik och produktion m m. Därefter följer 
utvecklingsfasen där prototyper utvecklas och utvärderas för att i 
förproduktionsfasen kunna göra provserier, där produktionsprocessen 
utvärderas och varifrån man också tar utfallsprover på produkten, som är 
det slutliga tekniska resultatet för produkten och som man levererar till 
kunden. Det sista provet är fulltaktsprovet då elektronikföretaget ska bevisa 
att det går att serietillverka produkten. Tester och utvärdering av produkten 
sker löpande under alla faser. 
 
Enligt vår respondent skrivs ett flertal rapporter under projektets gång där 
ett exempel är den s k projektloggen. I denna följs de viktigaste 
händelserna i projektet upp, vilket medför att en förklaring kan fås till 
händelseförloppet samtidigt som man kan dra lärdom därav till framtida 
projekt. Därutöver finns även en risklista, i vilken projektledaren 
identifierar risker i projektet och gör en riskbedömning av olika faktorer 
som kan påverka projektet i framtiden. I detta sammanhang framhålls även 
betydelsen av en tät kontakt med kunden så att företaget informeras om 
huruvida kunden är nöjd med det genomförda arbetet. 
 
Tidsuppföljningen under genomförandet av projektet görs mot planen 
varannan vecka. Om tidsavvikelser upptäcks måste den förlorade tiden 
jobbas igen, vilket antingen kan lösas genom tillsättandet av mer resurser 
eller genom att parallellisera flera aktiviteter. Vanligtvis går det inte att 
korta ned aktiviteterna, men ibland blir även detta nödvändigt. Vid ökade 
resurser sätts extra personer in i projektet och då ökar även kostnaderna, 
men vår respondent menar att det i dessa projekt är viktigare att produkten 
blir färdig vid överenskommen tidpunkt och till rätt kvalitet.  
 

”Det är viktigare att det blir färdigt i tid, vi får inte tumma på 
tiden eller kvaliteten för kunden.” 
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Kostnaderna drabbar istället elektronikföretaget och där är det 
företagsledningens ansvar att göra en helhetsbedömning gällande vilka 
kostnader som kan accepteras. Budgetuppföljningen genomförs av 
projektledarna mot deras chef och den sker veckovis under projektets gång. 
Den meddelar projektets status och där ingår såväl tidsaspekten och 
kostnaderna som riskerna i projektet.  
 
Efter varje genomgången fas sker en avvikelseanalys vad gäller tid, kostnad 
och kvalitet genom att det verkliga utfallet jämförs med det planerade. Vid 
bedömningen av projektets tidsanvändning används vanligtvis en faktor på 
1,25 för att se huruvida projektet har genomförts inom en acceptabel 
tidsram. Projektadministratören redovisar avvikelseanalysen en gång i 
månaden och de fem sämsta värdena som noteras vid redovisningen ska 
analyseras och utredas för att en upprepning av dem ska kunna undvikas. 
  
Uppföljning 
Då projektet är avslutat sker uppföljningen i form av en rapport med 
namnet ”lessons learned” och i den redovisas problem som har uppstått 
under projektet samt läxor som projektmedlemmarna har lärt sig. Denna 
dokumentation är tänkt att användas i liknande framtida projekt på så sätt 
att projektledaren ska kunna gå in i biblioteket och läsa om de problem som 
kan uppstå och därmed ha en större chans att kunna undvika dessa. 
 
Enligt vår respondent är uppföljningen av projekten av stor betydelse då det 
annars skulle vara mycket svårt att hålla projekten inom de bestämda 
gränserna, med skenande kostnader och ekonomiska problem som följd. 
För övrigt görs uppföljningen mot alla de tre faktorerna tid, kostnad och 
kvalitet, dock menar projektadministratören att just ekonomiuppföljningen 
är svår då det är så mycket som måste samordnas i den. Ett exempel är att 
då saker köps in till projektet måste dessa konteras på rätt sätt så att 
kostnaden hamnar i det aktuella projektet och därmed blir synliga. 
Respondenten avslutar med:  
 

”Det är många bitar som ska falla på plats för att det ska vara 
en effektiv uppföljning. Det hjälper inte att ha regler, utan det 
gäller att de efterlevs också.”   

   
Det projekt som vi har tittat närmare på är nu inne i slutfasen och det har 
visat sig att projektet varken har hållit tidsplanen eller budgeten. Projektets 
slutdatum var satt till vecka 41 år 2002, men det är nu framskjutet till vecka 
6 år 2003, vilket innebär en försening på 15-16 veckor. Förseningen kan 
förklaras med en hög internfelsnivå i produktionen, vilket har medfört att 
projektet inte har kunnat släppas vidare vid planerad tidpunkt. Orsaken till 
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problemen kan vara såväl fel i konstruktionen av enheterna som fel på 
produktionsutrustningen. På grund av hög beläggning har produktion inte 
heller haft tid att angripa problemen utan de arbetar istället med saker som 
anses vara viktigare, vilket gör detta till en fråga om resurser. Den 
planerade budgeten var satt till 44 miljoner kronor, men hade i vecka 48 
nått 56 miljoner kronor. En stor del av överskottet betalas av 
elektronikföretaget, medan en del av extrakostnaderna består av 
ändringsorder från kunden och för dessa erhålls ersättning av kunden. 
 
 

5.5 SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER FALLFÖRETAGEN 
 
Tabell 5-1: Sammanställning över de olika fallföretagens projekt 
 
 Mjukvaru-

företaget 
Fastighets- 

bolaget 
Medicintekniska

företaget 
Elektronik-

företaget 

Typ av projekt: Imple-
menterings-
projekt 

Investerings-
projekt 

Utvecklingsprojekt 
av befintlig 
produkt 

Utvecklings-
projekt av ny 
produkt 
 

Ungefärlig 
projekttid: 

6-12 mån 2-4 år 1 år 2 år 

Kostnad: Varierande 20-100 milj 
 
 

10-15 milj Upp till 50-60 
milj 

Uppdrags-
givare: 

Extern Extern – bygger 
enbart på 
kundbehov 
 

Intern Extern 

Huvudsakliga 
osäkerheter1: 
 

Avsatt tid till 
projektet från 
kundens sida 

Program-
ändringar 
 
 

Ändrade krav 
under projektets 
gång 
 

Komponenter, 
kunden ändrar 
sig, nya 
funktioner  

Budgetens 
största 
kostnadspost: 

Konsulternas 
arbetstimmar 

Kostnadsposten 
Hus 

Mantimmar Mantimmar eller 
investering i ny 
tillverknings-
process 

Uppföljnings- 
frekvens: 

Veckorapporter 
varje eller 
varannan vecka 
 

Var 4:e till 8:e 
vecka 

Veckovis Veckovis 

                                           
1 Komplett sammanställning av osäkerheterna finns i tabell 6-1. 
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6 ANALYS 
 
Med detta kapitel avser vi att utifrån uppsatsens två problemfrågor 
presentera vår tolkning och analys av det empiriska materialet, till vilket vi 
kommer att ta hjälp av den teoretiska referensram, som bildar uppsatsens 
tredje och fjärde kapitel. Analysen inleds med en diskussion om de olika 
projekttyperna och deras respektive osäkerheter, då detta ligger till grund 
för det fortsatta resonemanget om ekonomistyrningens utformning i de 
olika projekten. Analysens andra del behandlar således ekonomistyrning 
under osäkerhet och är indelad i de tre delarna planering, genomförande 
samt uppföljning.  
 
 

6.1 PROJEKTEN UR ETT CONTINGENCYPERSPEKTIV 
 
I vår undersökning har vi valt att studera olika typer av projekt utifrån 
föreställningen att de karaktäriseras av osäkerheter av skiftande grad, vilket 
sålunda torde påverka utformningen av projektens ekonomistyrning med 
hänvisning till contingencyteorin, vilken bl a gör gällande att alla 
organisationer inte kan styras på ett likartat sätt. Detta då de enligt Burns & 
Stalker påverkas av ett flertal olika faktorer, vars storlek, med avseende på 
deras inverkan på verksamheten, i sin tur kan vara mycket varierande. 
Olika styrningsmodeller lämpar sig därför olika väl beroende på den miljö i 
vilken verksamheten bedrivs. Ekonomistyrningens utformning är således 
avhängig situationen, vilket i vårt fall skulle innebära typ av projekt och då 
framför allt med hänsyftning till de osäkerheter som förknippas med den 
aktuella projektkategorin, då osäkerhet enligt Berry et al utgör en av flera 
faktorer som påverkar hur ekonomistyrningen lämpligast bör utformas. Mot 
bakgrund av ovanstående contingencyresonemang anser vi det därför av 
betydelse att klargöra vilka olika slags projekt som vi har studerat samt hur 
och i vilken utsträckning de skiljer sig åt, varför vi under följande avsnitt 
kommer att diskutera och analysera de olika projekten med avseende på de 
osäkerheter som har framkommit under intervjuerna med respektive 
fallföretag.  
 

6.1.1 Projekttyper och deras osäkerheter 
 
Med utgångspunkt från Berggren & Lindkvists projektindelning anser vi 
oss genom vår fallstudie ha täckt in tre av deras fyra kategorier. Detta då vi 
menar att mjukvaruföretagets implementeringsprojekt kan likställas med 
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den typ av projekt som Berggren & Lindkvist benämner installationsprojekt 
och då vi betraktar fastighetsbolagets investeringsprojekt som en typ av 
byggprojekt och därför, i likhet med Nordberg, inkluderar detta till gruppen 
anläggningsprojekt. De resterande två projekten sorterar slutligen under 
kategorin utvecklingsprojekt.  
 
Christensen & Kreiner menar i sin tur att olika typer av projekt har olika 
grad av förutsägbarhet, vilket vi kommer att analysera med hjälp av bl a De 
Meyer et als osäkerhetskategorisering i variation, förutsedd osäkerhet, 
oförutsedd osäkerhet samt kaos. Samtliga fallföretag anser emellertid att 
det i deras projekt finns en mängd olika osäkerheter som påverkar huruvida 
de kan slutföras till budgeterad kostnad, planerad tidsplan och i 
överensstämmelse med de fastställda kvalitetsspecifikationerna, vilka alla 
tre utgör viktiga faktorer i den osäkerhetsdefinition som vi har arbetat 
utifrån under uppsatsarbetets gång. Detta skulle i sådana fall tyda på att 
osäkerheternas inverkan på projekten är hög oavsett typ av projekt och 
följaktligen även strida mot Christensen & Kreiners teori om projektens 
förutsägbarhet. Vår uppfattning är dock att de identifierade osäkerheterna i 
projekten är av skiftande karaktär och att deras effekter på projektens tre 
styrparametrar är av varierande grad i respektive projekt, vilket vi kommer 
att påvisa längre fram under analysen.  
 
Därutöver tycker vi oss även i de olika projekten kunna urskilja att 
osäkerheterna uppträder under olika skeden i projektets livscykel, varvid vi, 
med stöd av Kerzners modell över kostnadsreducering, (se figur 4-3), 
menar att osäkerheter inträffade i ett tidigt projektskede ur 
kostnadssynpunkt oftast är av mindre dignitet i jämförelse med de 
osäkerheter som uppkommer sent i projektet. Detta då kostnaden för 
förändring ökar i takt med att projektet fortskrider, vilket får till följd att 
hantering av osäkerheter i ett sent skede i regel medför stora 
kostnadsökningar.  
 
Tabell 6-1 visar de osäkerheter som vi har identifierat i de olika projekten 
samt hur vi utifrån respondenternas svar och med tillämpning av den 
teoretiska ramen har tolkat och kategoriserat dem med avseende på deras 
förekomst och förutsägbarhet. 
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Tabell 6-1: Osäkerheter i de olika projekten 
 

Typ av 
osäkerhet: 

Implementerings-
projekt 

Byggprojekt Utvecklings- 
projekt A2 

Utvecklings- 
projekt B3 

Variation:  Avsatt projekt-
tid från 
kunden 

 Tids-
rapportering 

   

Förutsedd 
osäkerhet: 

 Förväntningar 
på projektet 

 
 
 

 Program-
ändringar 

 Kalkyler 
 Myndigheter 

 
 Involvering 

av fler 
personer 

 
 
 
 Program-

ändringar 

 Tröghet med 
distributörer  

 Brist på 
nyckel-
personer 

 Resurser tas  
 från projektet  
 Nya krav och 

prioriteringar 
 

 Tekniska 
risker 

 Bristande 
tillgång på 
komponenter 

 Utveckla nya 
funktioner  

 Brist på 
erfarenhet 

 Samordning 
mellan 
företagets 
olika bolag 

 Kunden 
 
 

Oförutsedd 
osäkerhet: 

  
 

 Förändringar 
på marknaden 

 Konkurrenter 
 Kunder 
 Nya krav och 

prioriteringar 
 

 Bristande 
tillgång på 
komponenter 

 Kunden svårt 
att bestämma 
sig -ändrade 
förutsättningar 

 
Kaos: 
 

  
 

 
 

 

 
Osäkerheter som visar sig i form av mindre variationer mellan kostnads-, 
tids- och kvalitetsmål menar vi finns representerade i samtliga fyra 
projekttyper, vilket den horisontella pilen ämnar illustrera. Detta då 
variationer kan förorsakas i större eller mindre utsträckning av samtliga 
identifierbara osäkerheter i projekten och då vi dessutom tror, med delvis 
stöd av Roman, att det näst intill är en omöjlighet att hitta något projekt 
som exakt på dagen och kronan kan fastställa dessa målvariabler och 
dessutom hålla dem under hela projektgenomförandet. Variationerna 
uppstår enligt vår uppfattning som en följd av att all information inte finns 
tillgänglig information under planeringsstadiet, varför vi, utifrån 
Christensen & Kreiners uppdelning, också ser dem som en typ av 

                                           
2 Utvecklingsprojekt A motsvarar det medicintekniska företagets utvecklingsprojekt.  
3 Utvecklingsprojekt B motsvarar elektronikföretagets utvecklingsprojekt.  
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operationell osäkerhet. Huruvida variationerna däremot utgör den 
övervägande typen av osäkerheter i de olika projekten kan diskuteras. Vår 
tolkning är dock att det främst är implementeringsprojektet som 
huvudsakligen kan sägas vara karaktäriserat av variationer, då exempelvis 
kundens tidsmässiga engagemang i projektet i samspel med osäkerheter 
relaterade till tidsrapportering och förväntningar rimligtvis borde ge 
upphov till mindre variationer vad gäller såväl i kostnad som i planerad 
tidsåtgång.  
 
Förväntningar på projektet från såväl beställare som uppdragstagare har vi 
däremot valt att kategorisera till gruppen förutsedd osäkerhet, då vår 
bedömning är att denna osäkerhetsfaktor inte behöver kombineras med 
andra faktorer för att ge oväntade effekter på projektet utan den kan även 
påverka projektet och dess variabler som ensam faktor. Osäkerheterna i 
implementeringsprojektet är således främst relaterade till kunden i form av 
dels dennes förväntningar och dels avsatt projekttid, men deras respektive 
omfattning bedömer vi dock med stöd av ovanstående resonemang och det 
faktum att respondenten för implementeringsprojektet själv ansåg dem vara 
både styrbara och påverkbara som relativt ringa. 
 
En något större risk tycker vi oss däremot kunna urskilja i byggprojektet, 
vilket utsätts för ett större antal förutsedda osäkerheter jämförelsevis 
implementeringsprojektet, i form av osäkerheter relaterade till 
kalkylförfarandet och myndighetsbeslut men framför allt genom den 
osäkerhet som kan relateras till kunden och med denne följande 
programändringar, vilka också ses som den allra största osäkerheten i 
projektet. Det faktum att programändringarna i byggprojektet dessutom kan 
äga rum en bit in i dess genomförande till följd av att fler personer 
involveras i projektet ju längre det fortskrider borde i sin tur enligt oss även 
påverka projektet och dess parametrar i större omfattning i förhållande till 
implementeringsprojektets osäkerheter. Programändringar i ett sent 
projektskede skulle därför även kunna ses som en oförutsedd osäkerhet ur 
det enskilda projektets synpunkt. I ett installationsprojekt av en mjukvara 
torde det däremot inte vara så vanligt att kunden kommer med ändringar 
inne i projektet utan de ändringar som sker uppstår istället troligtvis i 
projektets tidiga skeden, under målformuleringsfasen alternativt i 
planeringsskedet, och kan då tillföras projektet till en betydligt lägre 
förändringskostnad.  
 
För att återgå till implementeringsprojektets båda kundrelaterade 
osäkerheter menar vi vidare att de kan hanteras och minimeras i ett tidigt 
skede, genom att utnyttja den kontakt som förhoppningsvis har etablerats 
med kunden redan under det tidigare försäljningsprojektet. Denna borde 
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enligt oss underlätta kommunikationen mellan de båda parterna och på så 
sätt även göra att missförstånd undviks vad gäller respektive parts 
förväntningar på själva projektet, men även beträffande den tid som såväl 
kunden som mjukvaruföretaget förväntas lägga ned under 
projektgenomförandet. Enligt respondenten är som tidigare påpekats 
osäkerheterna i implementeringsprojektet av sådan karaktär att de i stor 
utsträckning kan styras och påverkas, varför vi sålunda menar att detta 
projekt är ett typexempel på ett projekt med relativt hög grad av 
förutsägbarhet.  
 
Även byggprojektets förutsägbarhet anser vi vara tämligen hög, men vi 
menar samtidigt att det i dessa projekt finns en större blandning mellan 
operationell och kontextuell osäkerhet, i den mening att fler 
osäkerhetsfaktorer är av kontextuell karaktär jämförelsevis 
implementeringsprojektet. Såväl myndighetsbeslut som felaktiga kalkyler 
orsakade av ändrade marknadsförutsättningar ligger utanför projektets 
kontroll och är därför enligt Nordqvist svårare att hantera, vilket i sin tur 
skulle kunna ligga till grund för en negativ kostnadsutveckling under 
projektets gång. Vi menar dock att fastighetsbolagets kontinuerliga arbete 
med riskanalys, vilken dessutom sker i ett förebyggande syfte, minskar den 
av Nordqvist beskrivna risken för försening och budgetöverskridande vid 
inre och yttre problematik i projektet. Vår uppfattning är således att 
osäkerheterna även i byggprojektets fall kan hanteras och styras i stor 
utsträckning och att den huvudsakliga osäkerheten i likhet med 
implementeringsprojektet kan härledas till kunden i form av de 
programändringar som uppkommer under projektets gång. Vi upplever 
också att såväl implementeringsprojektet som byggprojektet genom sina 
projektmodeller arbetar efter vissa standardiserade rutiner, vilket enligt 
Engwall är kännetecknande för just repetitiva projekt.  
 
De båda utvecklingsprojekten karaktäriseras till skillnad från de två tidigare 
projekten däremot av högre osäkerhet och har även mer uttalade 
oförutsedda osäkerheter. Gränsen mellan vad som är att betrakta som 
förutsedda respektive oförutsedda osäkerheter anser vi därtill vara hårfin, 
då de oförutsedda osäkerheterna enligt De Meyer et al kan uppstå genom 
en kombination av flera förutsedda osäkerheter, vilket förklarar varför vi i 
tabellen har valt att redovisa vissa osäkerhetselement i båda facken. I det 
medicintekniska företagets utvecklingsprojekt kan man i empiriavsnittet 
utläsa att den stora osäkerheten är relaterad till ändrade krav och 
prioriteringar. Denna osäkerhet har vi i tabellen valt att betrakta som såväl 
förutsedd som oförutsedd då upphovet till ändringarna kan komma från 
flera olika faktorer som enligt oss är av varierande förutsägbarhet. 
Exempelvis så menar vi att omprioriteringar och nya krav som följd av bl a 



Analys 
 

74 

ändrad resurstillgång i projektet och brist på nyckelpersoner, vilka också 
kan ses som typiska operationella osäkerheter, i viss grad kan förutses och 
därför också tas i beaktande redan under planeringsstadiet. De mer 
kontextuella osäkerheterna i form av påverkan från konkurrenterna, krav 
från kunderna och ändrade förutsättningar på marknaden, som följaktligen 
också leder fram till nya krav och prioriteringar, anser vi däremot vara 
svårare att förutse i detta tidiga skede och bedömer dem därför som 
oförutsedda osäkerheter. 
 
På liknande sätt har vi analyserat några av de urskiljda osäkerheterna i 
elektronikföretagets utvecklingsprojekt. Vad beträffar kunden och de med 
honom inbegripande osäkerheter är vår uppfattning att förutsägbarheten 
kan variera mycket beroende på vad för kund det är och relationen till 
denne. Likaså tror vi att det är lättare att förutse bristande tillgång på vissa 
komponenter i jämförelse med andra genom att beakta hur marknaden ser 
ut. Vidare vill vi fästa uppmärksamheten på att företaget ser en osäkerhet i 
att det i projektet kan uppstå situationer där erfarenhet saknas och nya 
funktioner måste utvecklas för projektets färdigställande, vilket tyder på en 
högre unikhet i projektet och att det till skillnad från både 
implementeringsprojektet och byggprojektet inte är av återkommande 
karaktär.  
 
Kaosraden i tabellen ter sig slutligen tämligen tom, men med detta vill vi 
ändå inte säga att inget av de ovan diskuterade projekten kan hamna i den 
situationen utan risken går säkert att finna i båda utvecklingsprojekten. Vad 
beträffar utvecklingsprojekt A tycker vi med utgångspunkt från de Meyer 
et als resonemang att det finns en tendens till att kaos skulle kunna uppstå i 
projektet på grund av dess stora osäkerhet om vad som gäller för projektet 
nästa dag och framåt, vilket också blir extra tydligt genom att det endast 
planeras tre veckor i taget. I elektronikföretagets utvecklingsprojekt kan vi 
föreställa oss en kaosliknande situation med ett slutresultat olikt det först 
tänkta genom det faktum att osäkerheterna ofta är specifika för det enskilda 
projektet. Kaos borde dock vara ännu vanligare i forskningsprojekt då de 
med avseende på resultat och mål är av osäkrare karaktär i jämförelse med 
utvecklingsprojekt.  
 
Sammanfattningsvis har de flesta osäkerheterna i samtliga undersökta 
projekt sitt ursprung i beställaren, vilket också Lindstedt & Burenius har 
urskiljt som en av många typiska osäkerheter. I takt med att osäkerheterna 
har ökat i de olika projekten har också ett större antal osäkerheter tagit 
formen av kontextuell karaktär, d v s de har kunnat relateras till faktorer i 
omgivningen. Vi bedömer dock med hänvisning till tidigare diskussion att 
implementeringsprojektet har lägst grad av osäkerhet och att de båda 
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utvecklingsprojekten karaktäriseras av förhållandevis hög grad av 
osäkerhet. Byggprojektet antas därmed ligga någonstans emellan de andra 
två projektkategorierna, vilket också figur 6-1 ämnar illustrera. Med 
klammern vill vi även visa att vi inte ser det som någon statisk punkt för 
varje projekttyp utan mer som ett intervall då osäkerheterna aldrig är 
desamma utan skiljer sig åt i varje enskilt projekt.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 6-1: Grad av osäkerhet i projekten 
 
 

6.2 EKONOMISTYRNING UNDER OSÄKERHET 
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera hur ekonomistyrningen utformas i 
de undersökta projekten samt hur skillnader mellan projekten kan förklaras. 
Detta kommer dessutom att relateras till den ovan förda diskussionen om 
de osäkerheter som projekten uppvisar med syfte att ytterligare stärka vårt 
resonemang om att olika sorters projekt styrs på olika sätt i enlighet med 
contingencyteorin.  
 

6.2.1 Planering 
 
Planeringsfasen, vilken vi, utifrån Anthony & Govindarajans indelning, ser 
som den första av projektets tre delar vad beträffar dess ekonomistyrning, 
kan sägas innehålla liknande aktiviteter i såväl implementeringsprojektet 
och byggprojektet som i de båda två andra fallföretagens respektive 
utvecklingsprojekt. Detta då vi i samtliga fyra fallföretag har kunnat 
urskilja att det under denna fas skapas något som kan liknas vid den 
teoretiskt beskrivna projektplanen, innehållande en form av tidsplan, 
kvalitetsplan samt projektbudget. Dessa tre planer är således 
förekommande i alla av oss undersökta projektkategorier, men med 
avseende på hur själva arbetet med planerna sker är det dock möjligt att 
finna skillnader i de olika projekten, vilket vi kommer att redogöra för i 
följande avsnitt. 

Utvecklings-
projekt A + B

Hög grad av 
osäkerhet 

(kaos) Byggprojekt

Implementerings-
projekt 

Låg grad av 
osäkerhet 
(variation) 
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I tre av de studerade fallföretagens projektverksamhet, nämligen 
implementeringsprojektet, byggprojektet och elektronikföretagets 
utvecklingsprojekt, sker planeringsarbetet utifrån den projektstyrnings-
modell som respektive företag har utarbetat. Modellerna ser förhållandevis 
olika ut, men principerna i modellerna anser vi vara så gott som desamma, 
då de alla består av ett flertal faser som projektet ska passera för att nå sitt 
fullbordande. Vid ett betraktande av de undersökta projektens fasindelning 
kan likheter ses mellan dessa och Engwalls indelning av projektet i fyra 
faser. Byggprojektet inleds med en behovsanalys, under vilken grova 
beräkningar görs och olika krav för projektet identifieras. Denna fas 
uppvisar stora likheter med Engwalls målformuleringsfas, vilket också kan 
sägas om elektronikföretagets affärsfas samt implementeringsprojektets 
första fas positionering. I denna första fas, som de tre projekten genomgår, 
upprättas dock även en mer detaljerad tidsplan och budget, vilket snarare 
kan associeras med Engwalls planeringsfas.  
 
Med utgångspunkt från Macheridis teoretiska resonemang om projekts 
fasindelning utifrån ett mekanistiskt alternativt ett organiskt perspektiv 
anser vi att det mekanistiska planeringssynsättet framför allt går att urskilja 
i implementeringsprojektet och byggprojektet. Detta då bl a deras 
respektive projektstyrningsmodell på ett klart sätt tydliggör att projektets 
olika faser följer efter varandra, vilket är kännetecknande för det 
mekanistiska synsättet, men även med anledning av den detaljeringsgrad 
med avseende på tid och kostnad som upprättas i respektive projekt under 
planeringsfasen. Att i dessa två projekt utforma planeringen utifrån det 
mekanistiska perspektivet kan vidare anses vara överensstämmande med 
Burns & Stalkers studie, i vilken mekanistiska organisationer främst ses 
som verkande i en stabil och säker miljö, vilket sålunda kan relateras till 
vårt tidigare resonemang om att implementeringsprojekt och byggprojekt i 
regel karaktäriseras av repetitiva aktiviteter med relativt låg grad av 
osäkerhet.  
 
Vad beträffar elektronikföretagets utvecklingsprojekt kan det även där 
tyckas finnas förutsättningar, i form av en utarbetad styrmodell och relativt 
detaljerad planering, för att planeringsarbetet ska betraktas som 
mekanistiskt. Vi anser emellertid att det i detta projekt går att urskilja ett 
större inslag av ett organiskt tänkesätt jämförelsevis de två andra, vilket 
visar sig genom bl a den rapportering som sker i samband med att projektet 
passerar ”grinden”. Detta tolkar vi som tecken på en större osäkerhet i 
projektet och ökar enligt oss fokus på själva projektprocessen och torde 
därför även medföra att projektet med jämna mellanrum planeras om 
utifrån de nya förutsättningarna, vilket i sin tur ställer stora krav på 
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flexibilitet. Planeringen av utvecklingsprojektet borde dock enligt vår 
uppfattning om möjligt i än högre grad ske organiskt, d v s ta sin 
utgångspunkt i att dess miljö är osäker, för att därigenom kunna anpassa 
ekonomistyrningens utformning till de med projektet tillhörande 
osäkerheterna. 
 
I det medicintekniska företagets utvecklingsprojekt blir emellertid det 
organiska planeringssynsättet än tydligare. Detta då man till skillnad från 
de övriga tre projekten inte arbetar utifrån någon specifik modell utan 
planeringen sträcker sig istället på ett uttalat sätt över hela projektet, vilket 
har sin grund i de osäkerheter som är förenade med projektet i form av att 
de krav som ställts upp i projektets början fortlöpande förändras. Projektet 
är därmed svårt att planera i förväg och dess fullbordande beror i allra 
högsta grad på projektorganisationens flexibilitet, vilket också är förenligt 
med Macheridis resonemang om att utvecklingsprojekt, som utsätts för 
stora osäkerheter, vanligtvis planeras utifrån det organiska synsättet.  
 
Implementeringsprojekt och byggprojekt karaktäriseras som vi tidigare 
diskuterat av repetitiva aktiviteter som i kombination med entydiga mål och 
mätbara resultat gör att dessa typer av projekt enligt Hofstede kan styras 
med hjälp av en cybernetisk modell, vilket vi menar att projektens 
respektive styrningsmodeller är exempel på. I utvecklingsprojekt kan 
däremot antas att målen inte är lika entydiga och inte heller är aktiviteterna 
av återkommande karaktär, varför ekonomistyrningens utformning inte kan 
lösas med en så tydlig planering av aktiviteterna som de cybernetiska 
modellerna gör gällande, utan istället krävs mer komplexa modeller, då 
planeringen p g a osäkerheterna sträcker sig över hela projektlivscykeln.  
 
Kännetecknande för tre av projekten är att de första stegen i planeringen 
utgörs av grova beräkningar vad gäller såväl projektets tids- som 
kostnadsåtgång, vilket också överensstämmer med Anthonys resonemang. I 
byggprojektet sker en grov kostnadsbedömning i samband med 
behovsanalysen, i syfte att ge kunden en uppfattning om projektets kostnad. 
Planeringen av det medicintekniska företagets utvecklingsprojekt inleds 
med en grov uppskattning av tidsåtgången utifrån de krav som erhållits från 
produktchefen medan elektronikföretaget istället gör uppskattningar av 
tiden och kostnaden för projektet i samband med den offertplan som 
lämnas till den blivande kunden. Det faktum att det i de båda 
utvecklingsprojekten enbart görs grova beräkningar under planeringens 
inledande steg har enligt vår uppfattning sannolikt sin grund i deras 
respektive osäkerheter, med avseende på framtida ändringar i krav och 
specifikationer, vilka omöjliggör en mer detaljerad planering. I 
implementeringsprojektet sker däremot tids- och kostnadsplaneringen 
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enligt mallar som finns i projektstyrningsmodellen, vilket påvisar att 
arbetsgången i denna typ av projekt är relativt standardiserad. Detta menar 
vi vidare kan vara en följd av att de osäkerheter som förknippas med ett 
implementeringsprojekt inte är av speciellt omfattande dignitet i jämförelse 
med hur det exempelvis kan förhålla sig i projekt som tillhör kategorin 
utvecklingsprojekt.  
 
I de senare stegen av de studerade projektens planeringsprocess fastställs 
en mer detaljerad och exakt version av tidsplanen och budgeten, vilket 
överensstämmer med både Kerzners och Anthonys rekommendationer. Vad 
beträffar upprättandet och godkännandet av budgeten ser vi dock en 
skillnad i fastighetsbolagets förfarande jämfört med de övriga tre 
fallföretagen, så till vida att fastighetsbolagets budget fastställs och 
godkänns i planeringens slutskede av företagets VD och styrelse utifrån 
projektledarens upprättade underlag, medan detta i de resterande tre 
företagen huvudsakligen är projektledarens uppgift. Det faktum att 
projektbudgeten i fastighetsbolaget fastställs av VD och styrelse tror vi till 
stor del kan ha sin grund i projektkostnadernas stora omfattning, vilken kan 
uppgå till mellan 600 och 800 miljoner kronor. 
 
Vad gäller budgeteringen kan även tilläggas att samtliga fallföretag verkar 
använda sig av en mer eller mindre utvecklad budgeteringsteknik under 
projektets planeringsfas. Mjukvaruföretagets projektbudget upprättas 
utifrån en budgetmall där även ett förslag på en budget för ett medelprojekt 
finns. Således kan budgeten byggas på tidigare erfarenheter och behöver 
inte förändras särskilt mycket från projekt till projekt, vilket är i linje med 
vårt tidigare resonemang om att implementeringsprojekt kan ses som 
relativt standardiserade med återkommande aktiviteter. Detta borde enligt 
vår mening även underlätta framtagandet av en korrekt budget i den 
mening att den borde kunna hållas utan alltför stora avvikelser. I det 
medicintekniska företaget utgörs istället budgeten uteslutande av 
mantimmarna i projektet och är följaktligen specifik för det aktuella 
projektet. 
 
Med avseende på tidsplaneringen i de olika projekten ser vi en företeelse i 
de två utvecklingsprojekten som saknas i såväl implementerings- som 
byggprojektet, nämligen att tidsbuffertar läggs in under planeringen, med 
syfte att säkerställa att projektet genomförs inom de bestämda ramarna. 
Detta ser vi som en ytterligare bekräftelse på att utvecklingsprojekt utsätts 
för stora osäkerheter under projektets gång och därmed är svåra att planera 
fullt ut. Vidare finner vi svårigheter i att klassificera företagens 
tidsplanering efter någon av de tekniska metoder, exempelvis PERT och 
CPM, som diskuteras i litteraturen. Detta då företagen har egenutvecklade 
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modeller för hur tidsplanen ska utvecklas, vilka dock kan vara influerade 
av någon av ovan nämnda metoder. Vi tror dessutom att det kan vara svårt 
att använda en standardiserad modell för tidsplaneringen av alla projekt, då 
projekt enligt de flesta författarna är unika och står inför helt skilda 
förutsättningar. 
 
De tre parametrarna tid, kostnad och kvalitet utgör som vi tidigare nämnt 
såväl styr- som målvariabler för projekt samtidigt som planeringen av 
projekt ofta utgår från dessa. Under våra intervjuer framgick att den 
parameter som har störst betydelse vid ekonomistyrningen av projekten är 
kvalitet. Kvaliteten uppges vara den viktigaste faktorn i 
implementeringsprojektet och de båda utvecklingsprojekten, medan 
byggprojektet istället lägger lika stor vikt vid alla tre parametrarna. Vi 
menar, i enlighet med respondenternas uppgifter och Engwalls 
resonemang, att betydelsen av tid, kostnad och kvalitet vid utformningen av 
ekonomistyrningen till stor del bestäms av kundens preferenser, vilket 
också betyder att skillnaderna mellan projekten inte helt och fullt kan 
härledas till olika typer av projekt och deras osäkerheter.  
 
En tänkbar förklaring till att kvaliteten ses som den viktigaste parametern i 
flertalet projekt menar vi dock skulle kunna härledas till att kvaliteten är 
långsiktig i den mening att den lever kvar i de av projektet producerade 
produkterna eller tjänsterna. En hög kvalitet skapar sannolikt nöjda kunder 
och därmed även ett bra rykte inom branschen, vilket inverkar positivt på 
företagets utveckling. Kostnaden och tiden för projektet är endast intressant 
under projektets gång och inverkar inte i lika stor utsträckning på företagets 
löpande verksamhet, vilket leder till att dessa parametrar får en 
underordnad betydelse i projektet.  
 
Då bra kvalitet är något som genomgående värderas högt i de olika 
projekten är det i detta sammanhang intressant att fundera kring hur man 
planerar för kvalitet i de undersökta projekten. Enligt Ögård & Gallstad 
ansvarar projektledaren för att de två kvalitetsdimensionerna 
produktkvalitet och processkvalitet uppnår en önskvärd nivå i projektet. 
Detta menar vi påvisar betydelsen av valet av projektledaren, vilken i 
enlighet med Macheridis, Kerzner och Roman bör besitta vissa kunskaper 
och egenskaper för att kunna driva projektet. I alla fyra fallföretag sker 
valet av projektledare främst utifrån personens erfarenhet och egenskaper 
och då med projektets bästa i åtanke. Fastighetsbolaget och 
elektronikföretaget anlitar även vid behov externa projektledare eller 
konsulter, vilket skulle kunna verka negativt på kvaliteten, då deras 
erfarenhet av företaget kan vara ringa. Fallföretagen antyder dock att 
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projektledarna är återkommande, varför vi ur kvalitetssynpunkt inte 
bedömer detta som något större problem.  
 
Enligt Kerzner ska en bra kvalitetsplan kunna designa en process som 
producerar efter kundens behov, uppmärksamma förändrade kundbehov 
samt bevisa att processen fungerar och att de uppsatta kvalitetsmålen nås. I 
våra fallföretag sker arbetet med att planera för kvalitet i projektet på skilda 
sätt, dock uppgav ingen av våra respondenter att de använde sig av en 
uttalad kvalitetsplan. I de båda utvecklingsprojekten sker kvalitetsarbetet 
utifrån de kvalitetskrav som projektledaren erhåller från kunden respektive 
produktchefen. Problemen med dessa krav består i att de ändras såväl under 
planeringsfasen som under projektets gång, vilket försvårar planeringen för 
kvalitet, varför det medicintekniska företaget har valt att enbart planera 
projektarbetet efter treveckorsplaner som sedan revideras. I 
elektronikföretaget säkerställs kvaliteten genom att vissa mål måste uppnås 
inom de olika produktionsfaserna innan produkten får släppas vidare, vilket 
vi menar överensstämmer med Kerzners krav på en bra kvalitetsplan.  
 
Projektledaren för implementeringsprojektet påtalar betydelsen av god 
kvalitet, men tycks inte ha några utarbetade riktlinjer för hur 
kvalitetsarbetet ska gå till i planeringsfasen. Vi menar dock att detta till viss 
del är inkluderat i den projektdefinition som skapas i positioneringsfasen 
och som kan ses som en slags kvalitetsplan, då den bl a innefattar 
projektets omfattning och mål samt genom den funktion som 
kvalitetsrevisorerna fyller under genomförandet. Inte heller i byggprojektet 
finns någon uttalad kvalitetsplan utan här sker snarare kvalitetsarbetet i 
behovsanalysen, där olika krav identifieras och projektets standard 
fastställs. Kontentan av detta resonemang blir att den betydelse som 
kvaliteten uppges ha för projekten inte alltid återspeglas i arbetet med 
projekten. Planeringen för kvalitet är till synes mest utvecklad i de båda 
utvecklingsprojekten, vilket vi tror kan förklaras med att dessa projekt 
utsätts för stora osäkerheter, samt det faktum att det är ytterst viktigt att de 
framställda produkterna uppvisar rätt kvalitet.  
 

6.2.2 Genomförande 
 
Under genomförandefasen ska projektet, enligt Macheridis, fullbordas 
genom att de ovan diskuterade planeringsåtgärderna omsätts till handling, 
vilket i tre av de undersökta projekten sker genom ett fullföljande av deras 
respektive projektstyrningsmodell, medan utvecklingsprojektet i det 
medicintekniska företaget i istället genomförs med hjälp av de tre veckors 
långa iterationsplanerna. Då tre veckor gått erhålls en ny plan där stora 
förändringar kan ha skett, med andra ord pågår som tidigare nämnts 
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planeringen av projektet även under genomförandefasen, vilket återigen 
påvisar den osäkerhet som utvecklingsprojekt utsätts för och den 
anpassning av ekonomistyrningen som då blir nödvändig.  
 
Anthony menar att den ekonomiska styrningen under projektets gång sker 
med hjälp av uppföljning mot de olika rapporter som projektledaren har till 
uppgift att skriva. I implementeringsprojektet genomförs veckorapporter 
varje eller varannan vecka, vilka bl a åskådliggör den nedlagda tiden samt 
de problem som hittills uppstått i projektet. Projektledaren på det 
medicintekniska företaget skriver även han statusrapport varje vecka, i 
vilken projektets utveckling och de största aktuella riskerna tas upp. Likaså 
i elektronikföretaget sker budgetuppföljningen veckovis och i denna 
gestaltas även projektets status vad gäller tid och risker.  
 
I detta sammanhang utmärker sig emellertid byggprojektet i vilket 
rapportskrivningen och avstämningen endast sker var fjärde till var åttonde 
vecka beroende på var i projektets skede man befinner sig. Denna skillnad 
tror vi delvis kan förklaras med att byggprojekten pågår under en lång tid, i 
vårt undersökta fall mellan två och fyra år, vilket torde minska behovet av 
en veckovis återkommande uppföljning. Dessutom menar vi att det faktum 
att ett byggprojekt vanligtvis utsätts för relativt små osäkerheter 
jämförelsevis utvecklingsprojekt kan vara en orsak till att uppföljningen 
sker mer sällan än i de andra projekten. Detta resonemang är dock inte 
förenligt med implementeringsprojektets veckovisa uppföljning, då vi 
tidigare har påvisat att implementeringsprojektet utsätts för lägst grad av 
osäkerhet av de fyra undersökta projekten. Förklaringen till den täta 
uppföljningen i detta projekt tror vi kan finnas i mjukvaruföretagets väl 
utvecklade projektstyrningsmodell, i projektledarens preferenser samt i 
projektens relativt korta längd som är 6-12 månader. 
 
I enlighet med Romans resonemang om att det är oerhört svårt för ett 
projekt att konsumera de avsatta medlen exakt enligt den plan som 
upprättats i planeringsskedet uppger fallföretagen att avvikelser från 
budgeten, men även från tidsplanen, förekommer under projektens gång. 
Vidare uppges av respondenterna för byggprojektet och det 
medicintekniska företagets utvecklingsprojekt att avvikelserna ofta har sin 
grund i de förutsedda eller oförutsedda osäkerheter som projekten utsätts 
för, vilket även Roman ser som det främsta skälet till budgetavvikelser.  
 
Vad gäller storleken och acceptansen av de upptäckta avvikelserna menar 
Roman vidare att denna skiljer sig åt mellan olika typer av projekt, vilket 
också har visat sig i de undersökta projekten. I byggprojektets fall 
accepteras inte budgetavvikelser som ej kan härledas till programändringar 
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föranledda av kunden, medan acceptansen av budgetavvikelser i 
implementeringsprojektet mer eller mindre beror på kontraktsform och 
kundens preferenser. Vid ett fast kontrakt får exempelvis inte budgeten 
överskridas då ett preciserat pris för implementeringen är fastställt.  
 
I utvecklingsprojekten ser vi däremot en tendens till en större acceptans av 
budgetavvikelser. Detta grundar vi på att det i det medicintekniska 
företaget sker en omförhandling av de resurser som kan användas, vilket 
leder till att projektet kan fortsätta som tidigare, samtidigt som vissa 
avvikelser tillåts genom de buffertar som finns i projektet. I 
elektronikföretaget tar man istället på sig den delen av avvikelsen som inte 
består av kundens kravändringar, vilket medför att projektet kan fortsätta 
med hjälp av företagets egna resurser. Vidare uppger båda företagen som 
bedriver utvecklingsprojekt att produktens kvalitet är den viktigaste 
faktorn, varför kostnaderna då kan få en underordnad roll. Detta föranleder 
oss att tro att det i projekt som utsätts för stora osäkerheter inte anses vara 
lika viktigt som i mindre osäkra projekt att hålla sig inom de uppgjorda 
planerna, utan istället kan exempelvis säkerheten eller kvaliteten på 
produkten vara det som väger tyngst. Vidare menar vi, med stöd av Berry 
et al, att detta tyder på att uppföljningsprocessen för denna mer osäkra 
projektkategori med kvaliteten i fokus lämpligast borde utformas på ett 
subjektivare sätt än vad som är fallet i den mer traditionella finansiella 
uppföljningen. Detta stärker slutligen också vår tidigare förda diskussion 
om att olika typer av projekt styrs på olika sätt enligt contingencysynsättet. 
 
Vad gäller tidsavvikelser som upptäcks under projektets gång hanteras de 
på liknande sätt i de olika projekten, genom att man försöker jobba igen 
den förlorade tiden. Detta sker vanligtvis medelst tillsättandet av mer 
resurser i form av mantimmar, ett snabbare arbetstempo eller genom en 
parallellisering av aktiviteterna. Då den största kostnaden i de undersökta 
projekten utgörs av mantimmar leder resurstillsättandet till ökade 
projektkostnader, som i vissa fall måste betalas av företagen själva. Utifrån 
detta resonemang kan sägas att vid en jämförelse mellan betydelsen av 
tiden och kostnaden i de undersökta projekten ses tiden som den viktigaste 
av de två parametrarna. 
 
Mot bakgrund av Anthony & Govindarajans teori om budgetens 
användning och betydelse i olika miljöer, tycker vi oss även kunna urskilja 
vissa skillnader mellan de olika projekttyperna med avseende på budgetens 
roll under genomförandet i dessa projekt. Detta då vi anser att budgeten i 
såväl implementeringsprojektet som i byggprojektet i större utsträckning 
verkar användas som styrningsverktyg än vad som är fallet i de båda 
utvecklingsprojekten. I byggprojektet framkom det t o m uttryckligen att 
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budgeten utgjorde det reella styrmedlet under hela projektprocessen. I det 
medicintekniska företagets utvecklingsprojekt anser vi det däremot vara 
mycket tydligt att budgeten inte innehar samma betydande roll, dels utifrån 
det faktum att det inte upprättas någon direkt kostnadsbudget i projektet 
och dels med hänvisning till att den budget som finns i form av mantimmar 
i regel omförhandlas vid ett överskridande, varför vi, med stöd av Anthony 
& Govindarajan, därför menar att budgeten i högre grad används som ett 
kortsiktigt planeringsverktyg. I enlighet med Anthony & Govindarajans 
teori skulle ovanstående resonemang således innebära att budgeten som 
styrningsverktyg under projektgenomförandet spelar en större roll i de mer 
säkra projekten.  
 

6.2.3 Uppföljning 
 
I samtliga undersökta projekt skrivs efter projektets avslut, i enlighet med 
såväl Christensen & Kreiner som Roman, en eller flera rapporter med syfte 
att utvärdera projektet och undersöka huruvida de uppsatta målen nåtts på 
ett tillfredsställande sätt. Rapporterna används sedan i ett lärande syfte 
genom att de finns tillgängliga för framtida projektledare och på så vis kan 
dessa lära sig såväl av misstag som av framgångar i de tidigare projekten. 
Rapporter efter projektets avslut verkar således vara något som genomförs i 
alla projekt oberoende av vilken typ av projekt det handlar om. Däremot är 
vi av åsikten att möjligheten till ett framtida lärande från de redan 
genomförda projekten varierar beroende på hur lika företagets projekt är 
från gång till gång. Exempelvis borde möjligheten till lärande vara större 
mellan implementerings- och byggprojekt i vilka osäkerheterna till största 
delen är förutsedda än mellan utvecklingsprojekt, som utsätts för större 
osäkerheter och där osäkerheterna ofta är oförutsedda och specifika för det 
enskilda projektet. Detta stärks också av projektledaren i det 
medicintekniska företagets utvecklingsprojekt, som uppger att han finner 
det svårt att göra jämförelser mellan projekten då dessa är mycket olika 
med avseende på siffror och tidsplan. 
 
I samband med projektets avslut sker vanligtvis en utvärdering av 
projektledarens insats under projektprocessen då denne har det yttersta 
ansvaret för projektets fullbordande. Hamburger menar att projektledaren 
måste ha stor kännedom om företagets kalkylering och budgetering för att 
vara riktigt effektiv och därmed bidra till företagets lönsamhet. Vi tycker 
oss dock inte kunna se att projektledarna i våra respektive fallföretag väljs 
utifrån deras ekonomiska kunskaper utan istället prioriteras erfarenhet och 
personliga egenskaper. Möjliga effekter av detta kan vara att 
kostnadsaspekten kommer i skymundan, vilket kan ses som en bidragande 
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orsak till såväl avvikelser under projektets gång som slutliga 
budgetöverskridanden och förseningar.  
 
Vid själva utvärderingen av projektet görs avslutningsvis även en 
bedömning av huruvida projektet kan anses framgångsrikt, vilket det enligt 
Anthony är om det slutförts till den i planeringsstadiet fastställda 
tidsåtgången, kostnaden samt kvalitetsspecifikationerna. Vi tror dock att 
projekt kan anses som framgångsrika trots brister i måluppfyllelsen av 
dessa tre kriterier, då det annars mer eller mindre skulle vara en omöjlighet 
att ro i land ett lyckat projekt. Vi menar följaktligen att det i vissa typer av 
projekt kan räcka med att projektet slutförs i enlighet med en av de tre 
styrparametrarna, vilket också undersökningen har gett oss indikationer på. 
Exempelvis framgår av tidigare förda resonemang att det i 
utvecklingsprojekten är kvaliteten som är det primära, vilket medför att 
avvikelser från budget och tidsplan accepteras till fördel för 
kvalitetsarbetet, men likväl kan projektet trots detta anses vara 
framgångsrikt. En möjlig förklaring till det här ser vi i möjligheten att 
använda den utvecklade produkten som plattform i liknande framtida 
projektverksamhet, såsom exempelvis i ett vidareutvecklingsprojekt.  
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7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Utifrån analysen av det empiriska materialet ämnar vi att i uppsatsens 
sjunde och avslutande kapitel besvara det formulerade syftet med studien. 
Kapitlet inleds med att vi summerar vad vi har kommit fram till med 
avseende på de osäkerheter som kan identifieras i de undersökta projekten. 
Därefter följer en redogörelse för hur ekonomistyrningen kan och bör 
utformas i projekt som kännetecknas av olika grad av osäkerhet.  
 
I undersökningen har vi studerat tre olika projektkategorier; 
implementeringsprojekt, byggprojekt samt utvecklingsprojekt, varvid det 
har visat sig att osäkerheterna i dessa projekttyper är av skiftande karaktär 
och således även påverkar projektens tre styrparametrar, tid, kostnad och 
kvalitet, i olika omfattning.  
 
I implementeringsprojektet visar sig osäkerheterna huvudsakligen i form av 
mindre variationer mellan kostnads-, tids- och kvalitetsmål, då dessa utgörs 
av bl a kundens avsatta tid till projektet samt problem relaterade till 
tidsrapporteringen. De nämnda osäkerheterna uppträder dessutom i ett 
tidigt projektskede, varför det är möjligt att planera för dem till en lägre 
kostnad i jämförelse med om de hade uppkommit längre fram i projektet. 
Därtill är osäkerheterna i implementeringsprojekt till stor del påverkbara 
och möjliga att styra, vilket betyder att denna projektkategori karaktäriseras 
av relativt hög grad av förutsägbarhet.  
 
Även i byggprojekt är förutsägbarheten förhållandevis hög, dock utsätts 
denna typ av projekt för fler osäkerheter av förutsedd karaktär 
jämförelsevis implementeringsprojekt, vilka påverkar projektet och dess 
parametrar i större omfattning. Den huvudsakliga osäkerheten består av de 
programändringar som har sitt ursprung i kundens justeringar medan andra 
istället är relaterade till kalkylförfarandet och myndighetsbeslut. Då 
osäkerheterna är förutsedda samtidigt som man i projekten arbetar efter 
vissa standardiserade rutiner finns emellertid även här en stor möjlighet att 
påverka och styra osäkerheterna.  
 
Utvecklingsprojekt kännetecknas till skillnad från implementeringsprojekt 
och byggprojekt däremot av högre osäkerhet som dessutom är av en mer 
oförutsedd natur. De stora osäkerheterna uppstår till följd av ändrade krav 
och prioriteringar från uppdragsgivaren, vilka också kan uppkomma i ett 
sent projektskede och därför försvåra planeringen och 
projektgenomförandet. En annan osäkerhet i utvecklingsprojekt är den som 
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uppkommer p g a utvecklingsprojektens unikhet i den mening att nya 
funktioner måste utvecklas för projektets färdigställande samt det faktum 
att det ibland råder brist på kompetens och erfarenhet hos 
projektmedlemmarna, vilket är en följd av att dessa projekt inte är av 
återkommande karaktär.  
 
I samtliga tre projektkategorier kan den främsta osäkerheten härledas till 
kunden och dennes preferenser, i den mån att kunden dels vill avvakta med 
sitt definitiva beslut in i det längsta och dels vill ha möjligheten att göra 
ändringar efter det att projektet har påbörjats. Kundens beteende är därmed 
svårt att förutse, vilket också medför att denne påverkar projektets 
slutgiltiga kostnads- och tidsåtgång.  
 
Utifrån de identifierade osäkerhetsfaktorernas skiftande inverkan på de 
olika projekttyperna kan fastställas att ekonomistyrningens utformning bör 
skilja sig åt mellan mindre och mer osäkra projekt. Vi har tidigare i 
analysen diskuterat hur ekonomistyrningen utformas i de av oss undersökta 
projekten, varför vi i detta avslutande avsnitt på en generell nivå ämnar 
redogöra för hur ekonomistyrningen, vad gäller vissa aspekter, enligt oss 
kan och bör utformas i olika typer av projekt. I tabell 7-1 finns några av de 
aspekter samlade som ingår i området ekonomistyrning av projekt. 
Ekonomistyrning av projekt kännetecknade av kaos täcks dock inte in av 
tabellen, vilket kan förklaras med att vi inte har funnit någon kaosliknande 
situation i de projekt vi har studerat.  
  



Avslutande reflektioner 
 

87 

Låg grad av 
osäkerhet 
(variation)

Hög grad av 
osäkerhet 

(kaos)

Tabell 7-1: Koppling mellan ekonomistyrningsaspekter och projekt med olika 
osäkerheter  
 
 

 
 
 
 Implementerings-

projekt 
Byggprojekt Utvecklingsprojekt 

 
Ekonomi-
styrnings-
modell: 

Cybernetisk Cybernetisk Krävs en mer komplex 
modell 

Planering: Utifrån ett mekanistiskt 
synsätt. 
Kan upprättas med hög 
detaljeringsgrad. 

Utifrån ett mekanistiskt 
synsätt. 
Kan upprättas med 
relativt hög 
detaljeringsgrad. 

Utifrån ett organiskt 
synsätt. 
Kan ej ske i detalj, bör 
istället ske fortlöpande 
under processen p g a 
projektens osäkerheter. 
 

Budget: Möjlig att upprätta 
enligt mallar p g a 
återkommande 
aktiviteter. 
 
Styrningsverktyg 

Standardiserade rutiner 
bör användas vid 
upprättandet av 
budgeten. 
 
Styrningsverktyg 

Unik för varje projekt. 
Buffertar bör läggas in 
som säkerhet vid 
oförutsedda händelser. 
Kortsiktigt 
planeringsverktyg 
 

Tidsplan: Bör upprättas enligt 
mallar. 

Bör lägga in tidsbuffertar 
p g a en viss osäkerhet i 
projekten. 
 

Tidsbuffertar krävs. 

Riskanalys: Har mindre betydelse i 
dessa projekt, då 
osäkerheterna är små 
och förutsedda. 
 

Bör kontinuerligt arbeta 
med riskanalys under 
genomförandet. 

Har en mycket viktig roll 
under hela projektet. 
Underlättar hantering av 
osäkerheterna.  

Uppföljning 
under 
genom-
förandet: 

Repetitiv process – 
uppföljningens 
betydelse därför 
mindre.  
 

Stora projektkostnader 
gör att uppföljning bör 
ske kontinuerligt.  
 

Bör vara tät p g a 
oförutsedda händelser. 

Avvikelse-
hantering: 

Avvikelser ska normalt 
inte accepteras utan 
deras orsaker bör 
härledas och åtgärdas.  

Avvikelser svårare att 
undvika – bör hanteras 
genom buffertar. 

Avvikelser är oundvikliga 
och måste till viss del 
accepteras –  bör hanteras 
så långt det är möjligt 
genom buffertar. 
 

 
 
Mot bakgrund av våra tankar om hur ekonomistyrningen av projekt på en 
generell nivå kan och bör utformas blir det tydligt att de undersökta 
projekten ur ekonomistyrningssynpunkt inte i alla lägen överensstämmer 
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med den av oss föreslagna processen och därmed menar vi att det också 
finns en förbättringspotential i dessa projekt. Utvecklingsprojekt bör enligt 
oss planeras utifrån det organiska synsättet, då de uppvisar stora 
osäkerheter, vilket ett av våra utvecklingsprojekt inte tycks göra i full 
utsträckning. Om företaget istället planerade projekten med hänsyn till 
osäkerheterna menar vi att avvikelser, i likhet med de specifika i det 
beskrivna utvecklingsprojektet, i större utsträckning skulle kunna undvikas. 
Vidare har det i undersökningen inte framkommit att utvecklingsprojekten 
lägger in buffertar under kalkylförfarandet, vilket vi anser är tillrådligt i 
syfte att utgöra reserv vid oförutsedda händelser.      
 
Slutligen menar vi att de osäkerheter som byggprojekt utsätts för är av 
sådan typ att de till stor del påverkar projektets slutliga längd, exempelvis 
kan väder och vind kraftigt försena en byggnation. Tidsbuffertar skulle 
därmed hjälpa till att hålla projektet inom dess tidsramar. Sådana menar vi 
följaktligen saknas i vårt studerade byggprojekt, vilket gör det svårt att 
hantera förseningar förknippade med ovan nämnda osäkerheter.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vår undersökning ger belägg för att det 
finns olika typer av projekt som utsätts för skiftande osäkerheter, vilka i sin 
tur påverkar projektprocessen i varierande grad. Detta får till följd att alla 
projekt inte kan styras enligt en enhetlig modell utan ekonomistyrningen 
bör lämpligen anpassas till typ av projekt i enlighet med contingencyteorins 
resonemang, vilket även tabellen ämnar illustrera.   
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INTERVJUGUIDE 
 
Kort presentation av oss själva, undersökningens syfte samt intervjuns 
upplägg. Be om godkännande att banda intervjun. Informera om att 
företagen kommer att anonymiseras samt fråga om tillåtelse att citera 
respondenten i uppsatsen.  
 
 

INLEDANDE FRÅGOR RELATERADE TILL PROJEKTET 
 

•  Beskriv det aktuella projektet. 
- Typ av projekt 
- Projektets mål 
- Hur många personer är involverade i projektet? 
- Hur länge pågår / pågick projektet? 
- Intern / extern uppdragsgivare 
 

•  Beskriv din roll i projektet. 
- Arbetsuppgifter 
- Ansvar 
 

•  Hur väljs projektledaren samt vilka krav ställs på en projektledare?  
- Erfarenhet 
- Utbildning 
 

•  Vilka osäkerheter kan du urskilja i projektet? 
 

•  Vilken betydelse har dessa osäkerhetsfaktorer för utformning av projektets 
ledning och styrning? 

 
 

FRÅGOR RELATERADE TILL EKONOMISTYRNINGEN AV 
PROJEKTET 

 
Planering 

•  Beskriv hur ni går tillväga för att planera projektet? 
•  Hur upprättas projektplanen? 
•  Hur upprättas tidsplanen? 
•  Hur upprättas projektbudgeten? 
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•  Vilka är de största kostnaderna? 
•  Hur stor är projektbudgeten för det aktuella projektet? 
•  Vilken av de tre parametrarna, tid, kostnad och kvalitet, anser du vara 

viktigast vid planeringen av projektet? Varför? 
 

Genomförande 
•  Beskriv hur projektarbetet bedrivs under själva genomförandet med 

avseende på ekonomistyrningen av projektet? 
•  Skrivs rapporter om projektets status?  

- Vad för slags rapporter? Innehåll? 
- I vilket syfte? 

•  Hur sker uppföljning mot budget, tidsmål och kvalitetsmål? 
•  Om projektet avviker från en eller flera av dessa parametrar, tid, kostnad 

och kvalitet, hur hanteras och värderas dessa avvikelser? 
•  Vilken av dessa tre parametrar, kostnads-, tids- eller kvalitetsmål, anser ni 

är viktigast att hålla i den typ av projekt som ert företag bedriver?  
 
Uppföljning 

•  Beskriv den uppföljning som sker i projektets slutskede och när det är 
avslutat? 

•  Vilken betydelse har uppföljningen och hur används informationen som 
erhålls genom uppföljningen? 

•  Vilken uppföljningsmetod används? Utgår ni från de tre parametrarna eller 
har ni andra utvalda områden, vilka i sådana fall?  

•  Görs någon avvikelseanalys? 
- Hur stora avvikelser accepteras? 

 
Sammanfattande frågor 

•  Hur påverkar osäkerheterna i projektet utformningen av 
ekonomistyrningen rent generellt? 

•  Har ni något att tillägga med avseende på ekonomistyrning av projekt 
under osäkerhet? 


