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Sammanfattning 
Syfte med detta examensarbete är att kunna redogöra i vilka delar som en projektledare är 

involverad i byggprocessen. Genom att kartlägga de olika delarna i byggprocessen skall arbetet 

redovisa och klargöra hur projektledare kan få bättre styrning och struktur i sitt arbete. Arbetet har 

genomförts i samarbete med Sweco Management i Linköping. Företaget eftersträvar att samtliga 

projektledare skall vara PMI-certifierade och att samtliga projekt styrs efter deras riktlinjer. PMI är 

ett bransch oberoende organisation för certifiering av projektledare. 

För att kunna svara på hur projektledare kan få bättre styrning och struktur samtidigt som denne 

uppfyller de krav som Sweco har på PMI-certifierade projektledare har författaren tagit fram en 

checklista samt en förklarande del till checklistan. 

Examensarbetets inledande kapitel beskriver bakgrund, frågeställningar samt metod. 

Under examensarbetets andra kaptitel beskrivs den teoretiska delen som arbetet bygger kring. Här 

ges det förslag på förbättringsområden utifrån teorin samt en förklaring till PMBOK 

Under examensarbetets sista två kapitel ger författaren förslag på förbättringsområden för 

projektledning vidare besvaras frågeställningarna från inledningsskedet. Författaren ger en förklaring 

till varför checklistan har tagits fram samt förslag på vidare forskning i ämnet. 
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Förord 
Examensarbetet är sista momentet i författarens utbildning som byggnadsingenjör vid Linköpings 

universitet. Examensarbetet omfattar 16 poäng och har gjort i samarbete med Sweco AB. 

Idén om examensarbetets innehåll växte fram efter diskussion med olika företag i branschen. Flera 

ansvariga i produktionen ansåg att det finns goda utvecklingsmöjligheter i ett tidigare skede innan 

själva produktionen. De som arbetar direkt i produktionen ansåg att de fel som upptäcktes har 

orsakats av dålig planering eller slarv i tidigare stadium. Anledning till oklarheterna är bland annat att 

många aktörer är involverade men även för att det kan gå för fort fram i projekteringsskedet. När 

tiden för projektering blir knapp medför detta att projektörerna inte hinner fördjupa sig tillräcklig i 

projektet. En kombination av tidsbrist samt dålig kompetens leder till slarviga handlingar och 

ritningar, detta slarv uppmärksammas oftast i produktionen.  

Efter diskussion och idéväxling med Farshad Saba som är gruppchef på Sweco management i 

Linköpingskontoret samt Anders Vennström som är Universitetslektor inom område bygg vid 

Linköpings universitet bestämdes att driva arbetet mot hur projektledare kan få bättre styrning och 

struktur i sitt arbete. Vidare ska arbetet redogöra vad PMI är och vad det innebär att jobba med 

denna certifiering.  

Ett stort tack till min handledare på universitet Anders Vennström för all stöttning och vägledning 

under hela vårterminen. Jag vill även tacka Saba Farshad som har varit min handledare samt Håkan 

Fridh på Sweco vidare vill jag tacka de projektledare som har tagit sig tid för intervjuer och för all den 

tid som de har lagt ner och gjort detta examensarbete möjligt 

Vill även passa på att tacka min familj speciellt min far Mahmoud Shahabi samt min sambo Malin 

Magnusson för all stöttning utan er hade det inte varit möjligt att slutföra detta arbete.  

 

Alexander Reboar Shahabi 

Linköping 

2012-06-04 

  



III 
 

Abstract 
The purpose of this thesis is to present project managers involvement in a construction process.  By 

mapping the different parts of the building process, the work reports how project managers can get 

better control and structure in their work. The work is done in collaboration with Sweco 

Management in Linkoping. The company strives that all project managers must be PMI-certified 

and that all project is controlled by their guidelines. PMI is an industry-independent organization for 

certification of project managers. 

In order to answer how a project can have better control and structure while meeting the 

requirements that Sweco have on PMI-certified project, the author has developed a checklist and an 

explanatory part of this. 

This thesis opening chapter describes the background, issues and methodology. 

During the thesis third chapter describes the theoretical part of the work is based around. Here it 

is suggested areas for improvement based on the theory and an explanation of the PMBOK. 

In the thesis last chapter the author gives suggestions for areas of improvement for 

the project further answered questions from the initial stages. The author provides an explanation 

for why the checklist has been developed and suggestions for further research on the subject.  
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Begreppsförklaring 
2D 2-Dimensionell, en platt ritning med två koordinater. (Jongeling, 2008). 

 3D 3-Dimensionell, ritning med tre koordinater. (Jongeling, 2008). 

Arbetsstruktur (WBS) Är en process att dela in arbete och leveranser i ett projekt i mindre 

delar. (Ottosson, 2009). 

BIM Bygginformationsmodellering (Building information model). (Jongeling, 

2008). 

BIM 4D  Visualisering med tidsplan. (Jongeling, 2008). 

BIM 5D Visualisering med tidsplan, mängdavtagning och kostnadsberäkning. 

(Jongeling, 2008). 

Byggherre  Den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. (Ottosson, 2009). 

Byggmästare Den person som ansvarar för uppförandet av en byggnad. (Ottosson, 

2009). 

Entreprenör Åtagande av ett företag att för beställare utföra visst större arbete 

(Ottosson, 2009). 

Intressenter Det som berörs direkt eller indirekt av projektet som till exempel kund, 

beställare, kommun, media. (Ottosson, 2009). 

ISO Internationell standard (International Standard Organisation). 

(Ottosson, 2009). 

ISO 9000 Internationellt standard för kvalitetssystem. (Ottosson, 2009). 

ISO 14000 Internationellt standard för miljösystem. (Ottosson, 2009). 

PMBOK  Project Management Body of Knowledge. (Ottosson, 2009). 

PMI  Project Management Institute. (Ottosson, 2009). 

Produktomfattning De egenskaper och funktioner som kännetecknar en produkt, tjänst 

och/eller ett resultat. (Ottosson, 2009). 

Projekt En tidsbegränsad satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller 

resultat inom en fastställd kostnadsram. (Ottosson, 2009). 

Projekteringsledare Planerar och samordnar själva projekteringsarbetet. (Ottosson, 2009). 

Projektledare Den som planerar och leder genomförandet av ett projekt i samarbete 

med byggherren (ser till att förfrågningsunderlaget utformas enligt 

beställarens förväntningar). (Ottosson, 2009).  

Projektomfattning De arbete som måste utföras för att leverera en produkt, tjänst eller ett 

resultat med angivna egenskaper och funktioner. (Ottosson, 2009). 
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SMART  Specifik Mätbart Accepterad Realistisk Tidsatt. (Ottosson, 2009). 

SWOT  Strengths Weaknesses, Opportunities and Threats. (Ottosson, 2009). 

UE  Underentreprenör. (Ottosson, 2009). 

Underentreprenör En entreprenör anlitat av en annan entreprenör. (Ottosson, 2009). 

VVS  Värme, Ventilation och Sanitet. (Ottosson, 2009). 

WBS  Work Breakdown Structure. (Ottosson, 2009). 

ÄTA  Ändrings- och tilläggsarbeten. (Ottosson, 2009). 
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1 Inledning 
Författaren har efter praktiskt erfarenhet från en till- och ombyggnad av ett projekt i 

Linköpingområdet uppmärksammat att det finns goda utvecklingsmöjligheter vid projektledning av 

olika projekt. Efter att ha haft dialog med platschefer och arbetsledare som är de personer som är 

ansvariga direkt i produktionen har slutsatsen blivit att olika byggprojekt behöver få bättre styrning 

och ordning i ett tidigt skede. De ansvariga i produktion känner att det är en motivationssänkning då 

ritningar och handlingar inte stämmer överens med verkligheten under produktionen. Ansvariga i 

produktionen anser att oklarheter i ritningsunderlag samt nya önskemål från beställare och kund 

medför förändringar som leder till omarbetning och att dessa förändringar leder till följdfel då vissa 

dokument oftast inte blir uppdaterade. Till anledning av detta har författarens tankar lett till att 

fördjupa kunskaperna inom projektledning och hur bättre ledning och struktur nås i området. 

1.1 Bakgrund 
Före 1900-talet i Sverige fanns det i princip två olika former för att kunna bygga bostadshus. 

Principerna var att bygga i egen regi eller då en tomt ägare tog kontakt med en byggmästare. Att 

bygga i egen regi innebar att en byggmästare som i det här fallet ägde marken lät uppföra en 

byggnad. Bygga i egen regi innebar att byggmästaren ansvarade för projektering och finansieringen 

av byggnaden. (Nordstrand, 2008) 

Andra formen att bygga var då en tomtägare tog kontakt med en byggmästare vilket innebar att 

byggmästaren ansvarade för att uppföra en byggnad som hade en förutbestämd storlek och innehåll. 

Byggmästaren fungerade oftast själv som arkitekt. Vidare byggde byggmästaren på erfarenhet vilket 

innebar att denne inte hade några konstruktionsritningar utan byggde på erfarenhet och rutin. För 

själva byggandet anlitades byggnadsarbetare. Motsvarande entreprenadform för denna typ av 

byggande är numera totalentreprenad. (Nordstrand, 2008)  

Dagens nyproduktion av byggnader och industrier ställer allt högre krav på kvalitet och krav vilket har 

medfört allt fler byggföretag som är specialiserade på olika områden inom branschen. I och med att 

det är allt fler projektörer och konsulter som är involverade i de olika projekten ställer byggandet 

idag allt högre krav på att projektledaren. Projektledaren skall alltså vara en god samordnare, 

kommunikatör och ha goda ledarskapsegenskaper. (Ottosson, 2009).  

Under 1969 i grundades PMI som står för Project Management Institute som certifierar 

projektledare. PMI- certifiering bygger på PMBOK ”Project management body of knowledge” som 

delar in projektledning i fem olika processer dessa är initiering, planering, genomförande, uppföljning 

och avslutning. PMI- certifiering skall ge projektledare bättre grundförutsättningar för att driva mer 

framgångsrika projekt med bättre styrning och struktur. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att få en fördjupad kunskap om hur projektledare styr och driver olika 

byggprojekt med hjälp av projektledningsstruktur. 

Arbetet kommer att beröra följande frågeställningar: 

 Hur kan projektledare få bättre styrning och struktur i sitt arbete? 
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 Vad är och vad PMI och vad står detta för? 

 Hur projektledare kan driva mer framgångsrika projekt genom att använda PMBOK i olika 

projekt? 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med Sweco Management AB Linköping. Underlag för 

arbetet har byggts kring litteraturstudier, intervjuer, praktiskt erfarenhet samt mötesdeltaganden. 

När författaren påbörjade examensarbetet var antalet inplanerade byggmöten begränsade vilket 

medförde att arbetets största fokus lades ned på intervjuer samt litteraturstudier. Utifrån intervjuer 

av projektledare samt teorin av PMBOK har författaren format fram ett resultat. Rapporten ger 

rekommendationer för hur Sweco kan förbättra sina projekt framöver. Utifrån teorin och intervjuer 

ges förslag på förbättringsområden för projektledare. En checklista har tagits fram som bygger på de 

olika faserna i PMBOK, detta för att kunna underlätta projektledning enlig PMI någon som företaget i 

stort strävar efter att göra.  

1.4 1.4 Struktur 
En beskrivning av innehållet i de olika kapitlen av rapporten.  

Kapitel 1   Inledning 

Beskrivning av bakgrund, frågeställningar, syfte, avgränsningar samt hur författaren gått tillväga för 

att kunna upprätta examensarbetet. 

Kapitel 2  Litteraturstudie 

Här beskrivs de litteraturer som har studerats och som arbetet bygger kring. 

Kapitel 3 Resultat 

Kapitalet beskriver Sweco där examensarbetet har utförts vidare redovisar de resultat som 

författaren har kommit fram till utifrån de möten, observationer som uppmärksammats och de olika 

intervjuerna av olika projektledare. Genom att ställa dessa i jämförelse med det som är beskrivna i 

teorin har resultatet tagit fram.  

 
Kapitel 4  Slutsats och rekommendationer 

Här görs en analys av teorin där frågeställningarna som ställdes i inledningsskedet besvaras. Förslag 

på förbättringsområden har tagits fram utifrån teori samt ett resultat som kan vara till nytta för 

Sweco. 

Kapitel 5 Referenser 

Lista på de källor som har använts för att skriva examensarbetet. 

Kapitel 6 Bilagor 

Dessa bilagor har tagit fram under arbetets gång och består av två olika delar.  Bilaga 1 består av 

information om de olika delarna i PMBOK och bilaga 2 som är en checklista framtagen för att man 

som projektledare skall kunna styra sina projekt efter PMI på ett mer förenklad sätt. Bilaga 3 består 

av intervjufrågor. 
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1.5   Metod 
Här görs en beskrivning av hur författaren har gått tillväga för att kunna upprätta examensarbetet 

vidare anges litteraturer samt tidigare avhandlingar som detta examensarbete bygger kring. 

1.6 Datainsamling 
Datainsamlingen av examensarbetet bygger på följande fyra delar: litteraturstudie, 

projektledningsmöten, intervjuer samt Swecos intranät. 

Genom att studera tidigare examensarbeten (Jongelling 2008, Whålin 2010) gjordes en fördjupning 

om hur byggprocessen går till i praktiken samt information om skribenternas åsikter och förslag på 

förbättringsområden för olika byggprojekt. 

Tidigare studentlitteratur (Byggprocessen, Byggstyrning) men även Hans Ottoson bok VAD NÄR HUR 

och av VEM, Planering av bygg- och anläggningsprojekt, PMBOK och Projektledning har legat som 

grund för examensarbetet. Litteraturerna har används för få en större och bredare 

kunskapsinformation om byggprocessen samt hur projektledare kan få bättre styrning och struktur i 

sina projekt. Dessa böcker har även används som underlag för den teoretiska delen som är beskriven 

under litteraturstudie i rapporten. 

Att tillägga är att VAD NÄR HUR och av VEM, Planering av bygg- och anläggningsprojekt och 

Projektledning stödjer och är uppbyggda kring PMI-certifiering. 

1.7 Genomförande 
För att författaren skall få en fullgod förståelse för hur Swecos organisationen fungerar i stort har 

större delen av examenstiden spenderats på plats hos företaget. Genom att vara närvarande och 

vara delaktig på raster och luncher har författaren fått en bättre översikt av hur verksamheten 

fungerar i dagsläget. Deltagande av möten i tidiga skeden har givit en insyn i hur projektledaren 

bedriver sina uppdrag samt hur dessa möten struktureras. Intervjuer av olika projektledare har sedan 

varit grunden för att sammanställa den teoretiska delen med hur projektledaren upplever sina 

arbeten. Intervjuerna har sedan legat som grund för att ta fram resultat och analys av 

examensarbetet. Samtliga intervjuer har spelats in av författaren utifrån intervjufrågorna har sedan 

resultatet formulerats.   

1.8 Intervjuer 
 Enligt Mats Alvesson (2011) finns det två olika metoder att använda sig av vid intervjuer, dessa 

metoder benämns som strukturerade och som kvalitativa. Genom den strukturerade metoden 

används strikta frågor som intervjun utgår ifrån vilket innebär att det inte finns något utrymme för 

diskussion kring de svar som ges. Författaren har valt den kvalitativa metoden detta för att det 

inbjuder till resonemang och diskussion samt ger även utrymme för följdfrågor som kan dyka upp 

under intervjun (Mats Alvesson, 2011). 

Intervjufrågorna bearbetades fram i god tid innan själva intervjutillfället detta för att ge 

projektledaren möjlighet att bearbeta frågorna för att få en högre kvalitet på svaren. 

Samtliga intervjuer spelade in i sin helhet och pågick i cirka 45-55 minuter. Inspelningen har 

underlättat tillbakablick till respondenterna och delar kunde återges i sin helhet i resultatdelen, där 

lämpliga citat har används i sin helhet. Intervjuerna har genomförts på tre olika projektledare som 

jobbar på Sweco Management kontor i Linköping. I den tredje bilagan är intervjufrågorna bifogade. 
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2 Litteraturstudie 
Denna del behandlar byggprocessen där tyngdpunkt har lagts på projektledning. Vidare kommer 

denna del att beröra de olika verktyg och hjälpmedel som finns tillgängliga för att förbättra dessa 

områden. 

2.1 Projekt 
”Ett verktyg för att driva förändring” 

(Tonnquist, 2010) 

Ordet projekt härstammar från det latinska ordet projiciere som betyder kasta fram (planering av 

projekt). Vad ett projekt är definieras av Ottosson (2009) enligt följande:  

”Ett projekt är en tidsbegränsad satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat 

inom en fastställd kostnadsram”. 

Byggprojekt startar med en idé eller så kan det vara ett beslut som har fattats som syftar till att bygga 

en byggnad eller anläggning, det kan även syfta på att göra en ombyggnad. Ett projekt skall alltså 

leda till att skapa en viss produkt, tjänst eller ett visst resultat. 

 

 

 

 
 
 

Figur 1 visar projektorganisation och ledningsfunktionernas utsträckning i byggprocessen.  

Projektmodellen (figur 1) ovan med de olika faserna är ett av många olika exempel på hur en 

projektmodell för byggbranschen kan se ut. Men de olika ledningsgrupperna som driver 

byggprojektet startar och avslutar sina arbeten i samma utsträckning. 

Projekt skall vara detaljredovisat så att man kan följa upp och se om de krav som man har haft på 

projektet blivit uppfyllda. Ottosson (2009) att projekt skall vara beskrivna ”SMART som F”: 

Specifikt Målet skall vara klart beskrivet och begränsningarna tydliga. 

Mätbart Målet skall vara mätbart. Vi ska kunna mäta om vi uppfyllt målet (till exempel kronor, 

höjd, yta, luftomsättningar, energianvändning). 

Accepterad Brukare, beställare och leverantörer skall alla acceptera målen.  

Realistiskt Målet skall vara rimligt att uppnå.  

Tidsatt Tidpunkt för när projektet skall vara färdigt skall vara angivet med datum. 

Som F Målet skall vara förankrad bland projektdeltagarna. 

Program- 

skede 

 

förvaltnings- 

skede 

 

Byggskede 

 

projekterings- 

skede 

 Projektledning 

Projekteringsledning 

Byggledning 
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2.2 Projektflöde 
Ett projektflöde visar hur projektaktiviteterna är relaterade till varandra på ett logiskt sätt där allt 

startar med idé och avslutas med att en produkt skall levereras. 

Grundidén med projektflöde är att ange vad som sker tidsmässigt från start till mål i ett projekt. 

Dessa faser skall dokumenteras och godkännas. Figur 2 nedan visar hur ett projektflöde kan se ut 

enligt den internationella projektledningsstandarden PMBOK. 

  

 

Figur 2 visar fas indelning av ett projekt  

Dessa faser kan indelas i ytterligare faser och kan då se ut som figur 3 som visar hur de olika 

projektskeden för byggbranschen kan se ut. 

 

  

 

 

 

 

Figur 3 visar Projektflöde byggbranschen 

Dessa skeden eller projektdelar kan sedan delas in i mindre delprojekt för de olika projektörerna eller 

entreprenörer se figur 3 (Ottosson, 2009). 

2.2.1 Idéskede 

Idéskedet kan även benämnas som projektets initiering vilket innebär att upprätta 

uppdragsbeskrivning/projektfullmakt som redovisar vilka befogenheter och ansvar som 

uppdragsledaren har vidare klargörs beställare och styrgrupp. Under idéskedet tar projektledaren 

tillsammans med en liten grupp fram översiktliga tider, kostnader, dessutom görs en riskbedömning 

och vilka funktionella krav som den färdiga produkten skall innehålla se figur 4. Dessa studier ligger 

sedan som grund för att gå vidare med projektet eller inte och sammanfattas i en 

uppdragsspecifikation/idéprogram. Här är det viktigt att innehållet består av behov, effektmål och 

SMART målbeskrivning (Ottosson, 2009). 

Syfta med idéskedet är att klargöra: 
Projektledarens ansvar och befogenheter.  

Mål, produktkrav, uppskatta tider, kostnader och risker i projektet. 

Underlag för projektet för att överväga en fortsättning med projektet. 

 

Projektering Produktion Installation Driftsättning Avslut Idéskede 

Inledande Mellanliggande     Avslut 

Förslagsskede

/ 

 Avslut 

Programskede Projekteringsskede Byggskede Förvaltningsskede 
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Uppdragsspecifikation/ 

Idéprogram/Anbud 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar Idéprocessen. 

2.2.2 Programskede 

Programskedet kan i andra sammanhang benämnas som förstudie, förslagsskede eller projektets 

planering. Under idéfasen bearbetades uppdragsspecifikationen fram som kommer att vara underlag 

och grundstenen i programskedet. Genom att utgå från uppdragsspecifikationen och bygga med 

intervjuer, studiebesök, nyckeltalsberäkningar samt nya risk-, kostnads-, och tidsberäkningar formas 

ett program fram som kommer att vara grunden för att ta fram ritningar och specifikationer som 

sedan bygger efter(Ottosson, 2009).  

I programskedet görs alltså en fördjupning och breddning av idéfasen. I detta skede preciserar 

byggherrens alla krav och önskemål för den kommande projektering och produktionen, som även ger 

projektledaren säkrare ekonomisk grund att stå på.  

Nu börjar även viss gestaltning av byggnaden allstå hur den arkitektoniska utformningen ska vara ut- 

och invändigt (Nordstrand, 2008). 

Resultat i programskedet skall innehålla följande rubriker funktionsprogram, byggnadsprogram, 

övrigt vidare bestäms typ av entreprenadform, samarbetsform och ersättningsform i detta skede.  

Följande punkter skall besvaras i detta skede: 

 Säkerställa projektets funktionskrav och tekniska krav 
 Planera arbeten 
 Vilka som är ansvariga för de olika delarna samt när och hur detta skall göras 

(Ottosson, 2009). 

2.2.3 Projektering 

Syftet med projektering är att enligt byggnadsprogrammet skapa ett byggnadsverk som uppfyller 

byggherren samtliga krav och önskemål. Dessa skall sedan redovisas på ritningar och i beskrivningar 

som i sin tur skall fungera som underlag för de projektörer och entreprenörer som skall uppföra 

byggnaden i ett senare skede. I projekteringsskedet är det olika personer som är inblandade och 

dessa arbetar allt som oftast under tidspress. Dessa arbeten skall även preciseras i förväg både 

ekonomiskt och tidsmässigt och skall även under kontrollerade former granskas så länge som 

projektet fortgår. I början ges ganska stora valmöjligheter men ju längre fram i projektet desto 

svårare och mer kostsamt blir förändringarna. 

Projektering är ett samspel mellan många olika deltagare vilket kräver god informationsöverföring 

och samverkan. Olika projektörer som kan vara inblandade är arkitekter, byggkonstruktörer,  

VVS-konsluter och elkonsulter. I och med att det är många som är inblandade är det viktigt att 

projektörerna har gott informationsutbyte och god samverkan. Viktigt är att hela tiden informera 

Initiering 
Planera 

initieringsfasen 
Avslut 

 

Uppdragsbeskrivning/ 

projektfullmakt Godkänns av beställaren 
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varandra om arbetet fortgår och hur olika problemen skall lösas för att undvika kollisioner mellan 

olika byggnadsdelar och installationslösningar. Utvecklingen har lett till datorstödda projekteringar 

för att underlätta samordningen. Olika CAD-program har haft en stor betydelse för byggbranschen, 

numera har 2D ritningar övergått till 3D lösningar för att ge en bild av hur den färdiga produkten 

kommer att se ut. Vidare har 3D program utvecklats för att underlätta projekteringsskedet. 

Utvecklingen de senaste åren har frambringat 3D- program med inbyggd information som är känd 

som BIM ”Building Information Modeling”. Dessa programvaror består av visualiseringsmodell med 

tidsplan och med mängdavtagning dessa program är kända som 4D- respektive 5D- program 

(Jongeling, 2008).  

I projekteringsskedet tas alltså ritningar och tekniska specifikationer fram. Konsulter och projektörer 

kvalitets- och miljösäkrar sina arbeten genom ISO 9000 och ISO 14000. Det är nu som 

systemhandlingar tas fram för projektet. Systemhandlingarna omfattar bland annat vilka miljökrav 

som skall uppfyllas, vem som skall utses som byggarbetsmiljösamordnare, avgöra osäkerheter (hot 

och möjligheter), kontrollera att tid och kostnader är och förblir rimliga (Ottosson, 2009).  

2.3 Handlingar i byggprocessen 

2.3.1 Systemhandlingar 

Genom systemhandling överförs de funktionella kraven till tekniska specificerade handlingar. 

Systemhandlingarna utgör den underlag för övrig detaljutformning samt för kontroll av projektets 

tid- och kostnadsramar vidare kan handlingarna även användas för att söka bygglov. Handlingar skall 

även hålla de tider, kostnader och riskstrategi, miljö och arbetsmiljö som har fastslagit i 

projektplanen. 

Under systemhandlingsskedet godkänns och fryses den arkitektoniska och estetiska utformningen. I 

detta skede kan det även vara lämpligt att utföra principritningar för trånga utrymmen. Projektering 

med BIM underlättar arbetet samtidigt som den ökar möjligheterna för att upptäcka eventuella 

kollisioner i trånga utrymmen (Wåhlin, 2010). 

Att bevaka och bedöma projektets totala kostnad är en viktig pusselbit i detta skede. Vanligt är att 

allt fler önskemål kommer fram men det är allt som oftast kraven som är nödvändiga. För att lyckas 

hålla sig inom kostnadsramen skall det klargöras vad som är krav respektive önskemål i projektet 

(Ottosson, 2009). 

2.3.2 Bygghandling 

Efter det att systemhandlingarna har blivit upprättade skall samtliga systemfrågor och 

utrymmesfrågor vara lösta. När dessa frågor har blivit besvarade startar arbetet med 

detaljutformning som ska leda till bygghandlingar, med detta som grund kan produktionen påbörjas. 

I detta skede skall samtliga konstruktionslösningar vara lösta. Beslut skall ha tagits gällande placering 

av byggnadsdetaljer och val av material. Resultatet av detta redovisas som bygghandlingar i form av 

ritningar, beskrivningar, förteckningar med mera (Nordstrand, 2008).  

2.4 Produktion/ Installation 
Det är nu som själva bygganden sätter igång, oftast är det byggentreprenören som står som ansvarig 

för detta tillsammans med specialföretag. Dessa fungerar allt som oftast som underentreprenören 

(UE) för byggentreprenören. För att kunna genomföra produktionen skall en tillfälligt ”fabrik” 



8 
 

upprättas för att underlätta arbetet. Fabriken kan bestå av bland annat transportvägar, bodar, el och 

värme och andra förutsättningar för att byggandet skall vara möjligt (Nordstrand & Révai, 2008). 

Det är även viktigt att projektansvarige konsulten tillsammans med den utsedda arbetschefen hos 

entreprenören går igenom samtliga faser och kunskapsområden samt att beskriva 

projektledningsprocesserna.  Arbetschef skall tillsammans med uppdragsledaren ta fram en 

projektplan som sedan skall följas. Har det under projekteringen gjort fel eller om slarv har begåtts 

upptäcks dessa först nu i produktionen.  Följden av detta blir att del ÄTA- arbeten (ändring och 

tilläggsarbeten) uppkommer (Ottosson, 2009). 

2.5 Driftsättning/Avslut 
När produktionen är färdigställd överlämnas produkten till beställaren. Detta sker oftast genom 

överlämning av ritningar samt även drifts-, underhålls-, och skötselinstruktioner. Vid överlämnandet 

är det bra om den framtida underhållningsansvarige är inbladade. Vanligtvis överlämnar vvs- och 

elentreprenör drift- och underhållsinstruktioner samt listor på samtliga monterade produkter. Under 

första tiden då garantitiden är gilltig skall fel och brister som inte noterats i slutbesiktningen 

antecknas. Innan garantibesiktningen ska det avgöras om dessa är garantifrågor eller ej. 

Det är även viktigt att kunskaper om projektet tas till vara och inte går till spillo. Detta kan ske genom 

erfarenhetsåterföring, alltså att gå igenom projektet och ta vara på de erfarenheter samtidigt som en 

utvärdering de misstag som begåtts genomförs för att dessa inte upprepas i framtida projekt. 

Uppföljning innebär en stor ekonomisk vinning långsiktligt för företaget (Ottosson, 2009). 

2.6 Projektledare 
Byggherren är den som organiserar och initierar olika byggprojekt men för att kunna klarar av projekt 

av olika slag behöver byggherren ta hjälp av projektledare. Projektledarens uppgift blir sedan att 

bland annat ta fram ett förfrågningsunderlag som skall uppfylla de krav som byggherren har ställd på 

det färdiga byggnadsverket. Sedan skall projektledaren i samarbete med byggherren planera och 

driva byggprojektet framåt. De förslag som projektledaren sedan lägger fram som är av betydande 

betydelse för projektet skall godkännas eller underkännas av byggherren. Dessa beslut kan bland 

annat vara utformning av byggprojektet som består av standard, utseende, kvalitet med mera 

(Nordstrand, 2008).  

PMBOK anger att projektledare ansvarar för: 

 Upprätta projektledningsplan och alla tillhörande kompletterande planer. 

 Hålla projektet på rätt kurs när det gäller tidsplan. 

 Identifiera, överföra och bemöta risk. 

 Tillhandahålla korrekta rapporter om projektmått i rätt tid. 

Projektledaren uppgift blir alltså att genomföra och leda byggprojektet under såväl projekterings- 

som produktionsskedet. Detta innebär att projektledare skall vara en god samordnare vilket kräver 

att bland annat organisera, planera, samordna de olika involverade konsulterna och 

entreprenörerna. Projektledaren skall även bevaka så att byggherrens kvalitets- och miljökrav 

uppfylls, sköta myndighetskontakter och följa upp så den ekonomiska och tidsmässiga planeringen 

följs (Nordstrand, 2008).  

Tonnquist (2010) anger att som projektledare leder man projekt genom att: 
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 Se till att projektmålet uppfylls. 

 Kommunicera och delegera uppgifter. 

 Engagera och motivera projektdeltagare. 

 Tillämpa styrverktyg och projektmodeller. 

 Rapportera utfall och hantera ändring. 

 Hantera affärsmöjligheter/risker som berör projektet. 

 

För att leda och delegera projekt skall projektledaren ställa följande frågor för att få en god styrning 

enligt Ottosson (2009): 

 Gör Jag rätt saker 

 Gör vi rätt saker 

Gör vi saker på rätt sätt 

 Är vi på rätt väg 

 Vad är väsentligt 

 Är effektmålen fortfarande relevanta? Kommer vi att uppnå de? 

 Kan vi göra något bättre? 

 

För att kunna driva framgångsrika projekt som projektledare finns det olika certifieringar att 

certifieras inom. Detta examensarbete kommer att beröra hur projektledare genom att tillämpa 

PMBOK som är en projektledningsmall som ges ut av PMI kan leda olika projekt för att få bättre 

ledning och struktur. 

2.7 Projektledningsprocessen 
Ottosson (2009) anger att projektledningsprocessen kan indelas i följande delar som är tagna från 

PMBOK (se figur 5): 

Initiera:   VAD ska göras med förklaringen varför. 

Planera/Omplanera:  HUR och NÄR något skall göras samt VEM som ska utföra arbetet.  

Genomföra  Utföra det arbete som planerats.  

Övervaka/Agera  Övervaka det som görs, om plan inte följs se till att agera. 

Avsluta  Godkännande, arkivera och erfarenhetsåterföra. 

  
                                               

 

  

 

 

 

 

Initiera 

Planera, 

omplanera 

Genomföra 

Övervaka, 

agera 
Avsluta 

Skapa grupp Leda grupp Avveckla grupp 

Figur 5 Projektledningsprocessen enligt PMI 
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Processen ovan beskriver hur ett projekt kan ledas men själva processen kan även användas i 

delprojekt som till exempel vid framtagning av systemhandling men även ända ner på aktivitetsnivå 

som vid genomförande av ett arbetsmoment. Projektledningsprocesserna i en process är kopplade 

till varande genom indata och utdata med andra ord det som blir resultat i en process blir indata i en 

annan process. Genom detta fås en bättre struktur och översikt vilket leder till mer information samt 

att det blir lättare driva projektet framåt (Ottosson, 2009).  

Tonnquist (2010) anger att det är även viktigt att projektledaren innan planering av projektet gör en 

riskanalys för att minska osäkerheter av olika slag kring själva projektet. 

Olika typer av frågeställningar som på ska besvaras kan vara: 

Har vi rättförutsättningar? 

Kommer projektet ge önskad effekt? 

Är problemställningen riktig? 

2.7.1 Projektinitiering 

Projekt har starkt fokus på mål som är en arbetsform eller uppdragsform. Vilket innebär att det 

måste vara avgränsat och budgeterad. Ett projekt kan definieras som följande enligt Tonnquist 

(2010): 

 Bestämd av gränsat mål – unik uppgift 

 Bestämd tidsperiod – tidsatt 

 Bestämda resurser – egen budget 

 Särskilda arbetsformer – tillfällig organisation 

Projekt blir lättare att planera och följa upp när det finns kännedom om vad som ska göras och hur 

detta skall göras.  Något som är gemensamt för samtliga projekt är att det är ett behov som behöver 

tillfredsställas och att det ska vara genomförbart. Figur 6 som finns nedan symboliserar detta. Genom 

att driva projektet mot det kända fältet underlättas planering av projektet.  

 

 

 

 

 

Figur 6 Initiering av projekt för att få klarhet 

För att driva framgångsrika projekt skriver Tonnquist (2010) och Ottosson (2009) att det är viktigt 

med analys av olika projekt istället för att starta projektet i ett för tidigt skede. Därför är viktigt att 

ställa 5 välkända frågor innan arbetet startar i ett projekt.  

 Vem är beställare/ kund? 

 Varför görs detta uppdrag? 

 Vad ska vi göra? 

Okänt 

Okänt Känt 

Känt 

Vad som 

ska göras 

Hur ska det göras? 
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 När skall uppdraget vara färdigt? 

 Hur skall uppdraget göras? 

Under initiering av projekt är det viktigt att klargöra vart projektet skall hamna annars är risken stor 
att hamna fel (Tonnquist, 2010).  
 
Genom att klargöra följande:  
 
Bakgrund  Skall vara formulerad i mätbara termer. Skall innehålla rubriker som mål 

och syfte samt kravspecifikation. 
 
Avgränsningar Viktigt att förstå vad som skall göras och hur. Det kan vara nödvändigt 

att även ange vad som ”INTE” skall göras. 
 
Syfte  Varför behövs projektet? 

Mål Vad skall projektet leverera. Målformuleringen bör sikta på tydlighet, 

realism mätbarhet och förankring, skall vara SMART definierade. 

Ställ krav på beställare För att få tydlighet och klarare projekt. 

2.7.2  Förstudie 

Förstudien skall besvara och förtydliga om ett projekt skall drivas vidare eller det skall läggas ner. 

Resultat av förstudien sammanfattas i en rapport som redovisar hur genomförandet av projektet 

skall gå till. 

Några exempel på aktiviteter i förstudien enligt Tonnquist (2010) kan vara: 

 Klarlägga omfattning 

 Analysera nuläget 

 Strukturera projektets innehåll 

 Klargöra intressenter 

 Bedöma affärsnyttan 

 Ta fram lösningsförslag 

 Klarlägga krav 

 Utarbeta en översiktlig plan för genomförande 

2.7.3 WBS 

För att undvika missförstånd är det viktigt att beställarens krav på projektet specificeras. 

Strukturering är grunden för förstudien och så småningom planeringen. Struktureringen har två 

syften dessa är visuell och gemensam syn på projektet och att skapa underlag för att göra korrekta 

bedömningar av ledtider samt kostnader. Vid strukturering så bryter projektledaren ner projektets 

olika mål i mindre delar. Dessa uppdelningar kan göras utifrån ansvarsområde, målgrupper, 

delleveranser eller andra delar som är relevanta för projektet se figur 7. Att notera är att 

arbetsstruktur benämns internationellt som Work Breakdown Structure och förkortas WBS. WBS 

visar inte hur olika delar av projektet är beroende av varandra, utan visar vad som skall göras i ett 

projekt för att delarna skall vara mer lätthanterliga. Arbetsstruktur är med andra ord en 

leveransorienterad hierarkisk nedbrytning av det arbete som skall utföras av den berörda 

projektgruppen för att uppnå projektmålen men även för att kunna uppnå leveransmålen. 
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Projektarbetet beskrivs alltmer detaljerad för varje längre nivå i hierarkin. Ju mer detaljerad ett 

arbete bli desto lättare blir det att planera, leda och styra arbetet. En alltför detaljerad nedbrytning 

kan leda till ineffektivitet i form av minskad produktivitet och ineffektiv utnyttjande av resurser. 

 Arbete längst ner i hierarkin kallas arbetspaket som skall planers, kostnadsberäknas, övervakas och 

styras. I WBS avser arbete arbetsprodukter eller leveranser och inte själva arbetsinsatsen. WBS kan 

byggas upp genom brainstorming (PMBOK, 2010).   

 

 

 

 

Figur 7 visar arbetspaket i form av budget samt dess innehåll 

2.7.4 Riskanalys 

Genom att kartlägga hur nuläget ser ut innan projektet startar kan projektledaren få en klar bild av 

vilka möjligheter som finns inom företaget och vart det finns gap så att dessa upptäcks och 

elimineras. Detta görs genom en så kallad SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats) som figuren 8 visar.  

 

 

 

 

  

 

Figur 8 Mall för SWOT-analys 

Genom nulägesanalys kan projektledaren lyfta fram vad som skall utnyttjas och vilka 

nackdelar/hinder som finns vid genomförande. Analysen ger en större översikt och medvetenheten 

av risker och svagheter. SWOT-analys tillsammans med intressenterna som kan bestå av bland annat 

beställare, projektgrupp, styrgrupp och kunder utgör grunden för nulägesbeskrivningen.  

Det är även viktigt att göra en ekonomisk analys av projektet för att se om det finns lönsamheten i 

projektet för att sedan besluta för att gå vidare med projektet. Riskanalys kan även göras när 

projektet är igång för att förutse eventuella hinder innan delar av ett projekt startar. Det kan 

innefatta risker som kan dyka upp i form av tidsbrist eller andra faktorer som kan förorsaka problem i 

projektet. 

2.7.5 Projekttriangel 

I projekt gäller det att som projektledare ta reda på vilka faktorer (bra, billigt eller snabbt) som är av 

störst betydelse för beställaren se figur 9. Något av dessa faktorer är oftast högre prioriterad, det 

+ 

Faktorer som kan 
underlätta projektet. 

- 
Faktorer som kan 

försvåra för projektet. 

Inom projektet och 
den genomförande 
organisationen. 

Styrkor 

(Strengths) 

Svagheter 
(weaknesses) 

Utanför projektet 
och den 
genomförande 
organisationen. 

Möjligheter 
(Opportunities) 

Hot 
(Threats) 

Arbetspaket 

Budgetar 

- Projektbudgetar 

- Projekteringsbudgetar 

- Produktionsbudgetar 

- Installationsbudgetar 
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gäller att klarlägga denna faktor. Genom att fördela totalsumman på 100% på de tre olika delarna 

projektledaren ta fram vad som är av högsta prioritet. Figuren nedan visar att genom att prioritera 

ett av villkoren påverkas de övriga (Ottosson, 2009). 

 

 

 

 

Figur 9 Projekttriangeln 

2.7.6 Kravspecifikation 

Kravspecifikation underlättar att genomföra ett projekt, detta skall bland annat innehålla 

produktkrav för att det ska finnas en möjlighet för att genomföra projektet. Vilket innebär att ju fler 

krav den innehåller desto tydligare och därmed enklare att bedöma och styra. För många krav kan i 

värsta fall leda till felantaganden, eftersom den ansvarige gör som det är beskrivet istället för att se 

vad som är bäst ur byggtekniskt perspektiv. Kravspecifikation kan tas fram genom att samla in 

samtliga önskemål och filtrerar sedan dessa genom att tillsätta begränsningar för att få fram tydliga 

och mätbara krav. 

För att kunna ha en gemensam samsyn om genomförandet av hela projektet kan förstudien ha en 

övergripande flödesplan innehållande projektets viktigaste etappmål som indelas i olika milstolpar.  

Exempel på milstolpar i ett byggprojekt kan enligt Tonnquist (2010) vara: 

 Grunden färdig 

 Väggarna resta 

 Taket lagt 

 Taklagsfest genomförd 

 Inredning färdig 

 Huset inflyttningsklart 

Vid större projekt kan arbetet i ett projekt brytas enligt WBS som beskrivits tidigare i rapporten 

under WBS. Allt för många milstolar kan medföra hämning i planeringsarbetet. Planera av projektet 

kan även göras genom att tänka baklänges, med utgångspunkt från slutresultatet går mot start denna 

metod kallas ”back-casting”. 

2.7.7  Skapa projektgrupp 

Projektet organisationens kärna består av beställaren och projektledaren. Där beställaren ställer krav 

och projektledaren driver och motiverar gruppen. Vidare består projekt organisationen av följande 

grupper  

Projektgrupp Utföra de aktiviteter som är nödvändiga för framställning av projektmålet. 

Styrgrupp Beslutande organ som har ansvar för de viktigaste beslutpunkterna. 

Resursägare  Oftast linjechefer, skall tillhandahålla resurser för de projekt som företaget vill 

driva. 

Bra 

Billigt Snabbt 
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Delprojektägare Någon som är ansvarig för en del av projekt, levererar delresultat till 

projektägaren. 

Kvalitetssäkrare Ansvarig för kvalitet och säkring i arbetet 

Referensgrupp Forum för att testa idéer, lösningar och presenterade delresultat. Stöd för 

projektledaren för att hålla kurs mot mål 

När grupper bildas påverkas samarbetet av sammansättningen. Att skapa en grupp bestående av 

liknande personligheter kan förbättra samarbetet men kan medföra ineffektivitet då gruppen ser 

problem och lösningar på samma sätt. För att skapa balans i en grupp är det viktigt att ha personer 

med olika karaktärer för att kunna leverera goda resultat. Tonnquist (2010) beskriver gruppens 

utvecklingsfaser bestående av 3 huvudfaser: 

Tillhöra   Man är i behov av trygghet och tydlighet om vad som förväntas. Man vill göra 

gott intryck och vill bli accepterad 

Rollsökningsfasen Informella ledare träder fram, egna och andras kompetens kritiseras. Viktigt att 

fokus läggs på projekt och inte på personligheter 

Samhörighetsfasen Konflikterna har blivit lösta, man känner gemenskap ett lag har bildats. 

Deltagarna tar ansvar, genom att deltagarna får ta ansvar och befogenheter 

skapas motivation för medlemmarna.   

2.7.8 Leda planering 

Leda planering av ett projekt innefattar bland annat att utarbeta tids- och resursplanering, kalkylera 

kostnader, organisera arbetet och analysera de risker som kan uppkomma. Genom att involvera de 

personer som kommer att vara inblandade i projektet fås bättre kvalitet på det framtida arbetet. 

Projektledaren behöver inte vara den som kan allt i minsta detalj eftersom de som är delaktiga i 

projektet är specialister i sina områden. Det som planeras om projektet dokumenteras och benämns 

projektplan. Några planerings metoder som Tonnquist (2010) nämner är: 

Närzonsplanering Man detaljplanerar projektet inledande del och senare del. Innehåller 

milstolpar. 

Seriell utveckling Ett steg av projektet påbörjar och byggs på tills hela projektet är färdigt. 

Parallell utveckling Man planerar flera projekt samtidigt, fördelen är att projektet tidsbegränsas. 

Aktivitetsplanering Aktiviteter planeras och skall slutföras för att nå milstolpen.  

Vid tidsåtgång för olika aktiviteter är det bra om de som skall utföra aktiviteten är delaktiga, genom 

delaktighet får gruppen en gruppgemenskap och tillit som leder till att arbetet blir klart inom den 

planerade tidsintervallet.  Som projektledare är det viktigt att ha kännedom om att belasta en person 

till 100 % är varken bra för hälsa eller resultat. Ett sätt att tidsplanera är enligt Gant schemat där 

aktiviteterna visar samband mellan varandra och milstolar markeras som punkter på så vis ses den 

logiska sambandet mellan aktiviteter och milstolpar. När tider är bestämde för samtliga aktiviteter 

låses dessa som en originalplan för projektet. Originalplan kommer att fungera som referensplan för 

de ändringar som genomförs, det är mot detta som resultat sedan följs upp. När gruppmedlemmarna 
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Figur 10 visar in- och utdata enligt PMBOK  

i en projektgrupp får förtroendet att utföra olika uppdrag leder det till gemenskapskänsla vilket gör 

att medlemmarna gör sitt yttersta för att leverera ett gott resultat (Tonnquist, 2010).  

 

2.8 PMBOK 
Denna del beskriver projektledning utifrån PMI certifiering för att uppnå bättre styrning och struktur 

som projektledare. Här anges olika projektledningsprocesser, - verktyg och - metoder som kan 

användas för leda projekt med goda resultat. Vidare är detta kapitel en fördjupning av kapitel 3 

kapitlet bygger på PMI stödjande litteraturer. 

Vid slutet av 1960 talet bildades Project management Institute ”PMI”, syftet var att ta fram material 

och hjälpmedel för projektledare för att lättare kunna styr och leda projekt av olika slag. Project 

Management Body Of knowleadge ”PMBOK” är grunden för att blir PMI certifieras. PMI certifiering 

är tidsbegränsat vilket innebär att projektledaren måste aktivt arbetar med olika projekt för att 

kunna behålla certifikatet. 2007 hade över 300 000 projektledare blivit certifierade sedan starten. 

PMBOK har getts ut i fyra olika upplagor, detta examensarbete är baserad på den fjärde upplagan.  

2.8.1 Projektledningsprocesser 

En process innebär en uppsättning av åtgärder och aktiviteter för att uppnå ett visst resultat, produkt 

eller tjänst som kännetecknas av en in- respektive utdata se figur 10. Processerna är beskrivna i 

kapitel 3.4 där en figur visar de olika delarna. Figuren nedan visar hur PMBOK är uppbyggd i form av 

indata som bearbetas och utdata som redovisar processens resultat: 

 

 

 

 

 

Enligt PMBOK skall de olika processerna innehålla följande delar: 

Initieringsprocessen:   
”Processer som behöver genomföras för att starta nytt projekt eller en ny fas.” 

Planeringsprocessen  
”Fastställa hur stor den totala arbetsinsatsen kommer att bli.” 

Utförande (genomförande) processen 
”Att utföra de processer som är nödvändigt för att färdigställa arbetet enligt projektledningsplanen. 

Innefattar samordning av personal, resurser samt integrering och utförande av aktiviteterna. ”  

Övervaknings- styrningsprocessen 
”De prestationer som utförs mäts- och följs upp för att observera eventuella avvikelser från 

projektplanen.” 

 
 

.1 Arbetsspecifikation 

.2 Affärsmässiga motiv 

.3 Kontrakt 

.4 Omvärldsfaktorer 

.5 organisationens befintliga arbetssätt 

.1 Expertbedömning .1 Projektfullmakt 

Indata Verktyg och metoder Utdata 
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Avslutningsprocessen 
”Består av samtliga processer som utförts för att avsluta projektet. ” 

För mer information om vad de olika processerna innehåller se bilaga1, under bilaga 2 har författaren 

tagit fram en checklista för projektledning utifrån PMI. 

2.9 Sammanfattning av teori 
Utifrån teorin, observationer samt de intervjuer som har bearbetats under examensarebetet har 
författaren sammanställd punkter för att få bättre styrning och struktur som projektledare. Dessa 
punkter är redovisade enlig figur 11 som visas nedan. 
 
Vad de olika delarna skall innehålla enligt de intervjuade projektledarna redovisas i resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bättre styrning och struktur  

Riskanalys 

Nedbrytning 

av arbete 

Tidiga skeden 

Uppföljning 

        PMI 

Projektmål 

Kommunikation 

Figur 11 visar viktiga om råden för att man som projektledare skall få bättre styrning och struktur 
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3 Resultat  
I detta kapitel beskrivs företaget Sweco där examensarbetet har genomförts. Här redovisas de 

observationer som gjort på arbetsplatsen samt är baserad på de genomförda intervjuerna som ställs i 

jämförelse med den teorietiskt beskrivna delen. 

3.1  Sweco 
I denna del redovisas kort om företaget som studien har genomförts på. 

3.1.1 Sweco-koncernen 

 År 1889 startades grunden till det som idag benämns Sweco som är ett internationellt 

teknikkonsultbolag vars uppdrag kan vara förstudier, utredning och strategisk planering till design 

projektering och projektledning.  

I Sverige arbetar och erbjuder företaget tjänster inom bland annat arkitektur, byggkonstruktion, 

installation, infrastruktur, projektledning med mera. Företaget har cirka 3 000 medarbetare på 50 

orter i Sverige och har idag kontor i 11 olika länder samt pågående projekt i 80 olika länder med en 

total personalstyrka på 7400 personer. (Sweco, 2012a & Sweco, 2012b) 

3.1.2 Sweco Management 

Sweco Management erbjuder olika tjänster inom management och projektledning. Uppdrag som 

management åtar sig omfattar projektledare, projekteringsledare och beställarombud till att vara 

byggledare, installationssamordnare, kvalitetsansvarig och beställningsförrättare. Hur 

organisationsstrukturen ser ut för Sweco Management visas enligt figur 12. Projektledarna hos 

Sweco anlitas för såväl mindre ombyggnadsprojekt likaså även för större projekt som skolor och 

sjukhus. Vidare erbjuder management tjänster för verksamhets- och projektutveckling inom 

fastighets- och byggbranschen. Dessa tjänster innebär till exempel strategiskt rådgivning, 

processplanering, beslutsunderlag, organisationsstöd och intressebevakning (Sweco, 2012a & Sweco, 

2012b) 

  

Sweco 

Management VD 

Projekt-struktur 

Regionchef 

Region ÖST 

Regionchef 

Region VÄST 

Regionchef 

Region NORR 

Regionchef 

Region SYD 

Regionchef 

Figur 12 visar Organisationsstruktur för Sweco Management 
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3.2 Intervjuer 
Resultat bygger på de intervjuer som har hållits. Med tanke på den höga belastning av projektledarna 

har det varit nödvändigt att effektivisera tiden för intervjun genom att observera vad projektledarna 

oftast känner att de inte hinner med att göra. Genom litteraturstudier som poängterar var 

projektledare oftast stöter på problem i processen samt analys från de svar som författaren fått 

under intervjuerna resultatet formats. Förbättringsområdena beskrivs nedan för hur projektledaren 

kan få bättre styrning och struktur. Intervjufrågorna är bifogade under bilaga 3.  

3.2.1 Tidiga skeden 

”Arbeten som görs i tidiga skeden utgör grunden för det framtida projektet, det är nu som man sätter 

förutsättningarna för om det kommer att bli ett lyckat projekt” (Intervju, projektledare1). Om 

projektledaren även har i uppgift att driva projekteringen och göra färdig handling är det viktigt att 

komma vidare till projekteringsfasen i ett tidigt skede. Vid de flesta projekt har ett slutdatum 

bestämts innan själva arbetet i tidiga skeden har påbörjats. Som projektledare är det viktigt att 

övervaka arbetet i det tidiga stadiet och komma vidare till projekteringsfasen, annars blir 

projektering slarvigt genomförd på grund av tidsbrist. Tidsbrist i projekteringsfasen leder till att 

arbetet genomförs för som i sin tur leder till missförstånd och dålig kvalitet. Tidsbristen påverkar 

projekteringsfasen som ofta kännetecknas av slarv vilket leder till sämre innehåll och kvalitet. Dessa 

fel uppmärksammas allt som oftast i produktionen då det brukar vara mycket mer kostsamt och 

oftast lite för sent att åtgärda de fel som uppkommit. Projektledarens uppgift blir att se till att 

projektet kommer vidare i det tidiga skedet så att projekteringsarbetet inte bli för snabb och slarvig 

genomfört (Intervju, Projektledare 1&2). 

Speciellt viktigt är projekteringsfasen vid ombyggnad då det som oftast är svårt att förutse vilka 

problem som kan dyka upp under själva produktionen. Därför är det viktigt att projektörerna får god 

tid för att genomföra sitt arbete för att projektet skall bli lyckad. Samtliga projektledare anser att ju 

tidigare projektledarna är med i ett projekt desto bättre blir kvalitet av projektet då denne är med i 

beslutfattandet och i planeringen. Det är lämpligt är att projektledaren är med i ett så pass tidigt 

skede som möjligt eftersom det ger störst möjlighet att vara med och påverka. Att vara delaktig i ett 

tidigare skede innebär bättre översikt för projektledaren över hela projektet samtidigt som projekt av 

bättre kvalitet kan levereras då projektledaren inte behöver ta över någon annans arbete (Intervju, 

Projektledare 1). 

3.2.2 Projektmål 

Som projektledare är det viktigt att skiljer på vad som är behov och önskemål i ett projekt. Önskemål 

är det som inte är nödvändigt för projektet men något som kan efterfrågas från kund eller beställare. 

Att ta in allt för många önskemål kan leda till förseningar i projektet likaså som tidsplan och 

ekonomin i projektet kan spricka. Projektledarens roll blir här att klargöra för beställaren följderna av 

de önskemål som framkommit. När nya önskemål tas in i ett projekt ska projektledaren ha 

projekttriangeln i åtanken, då en av sidorna i projekttriangeln påverkas de övriga sidorna. Alltså om 

beställaren till exempel vill att bygget skall bli klart tidigare påverkas kvaliteten till det sämre 

(tidsbrist leder till slarv och sämre kvalitet) samtidigt som kostnaden blir högre då en högre 

arbetskraft är nödvändig (Ottosson, 2009).  

Genom att föra dialog med beställaren och ange följderna av de önskemål som framkommit inbringar 

större förtroende och tillit vilket kan leda till fortsatt samarbete (Intervju, Projektledare 1&2).  
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3.2.3 Riskanalys 

Riskanalys är ett sätt för projektledaren att göra sig medveten om de risker som kan dyka upp i ett 

projekt. Dessa risker kan medföra att projektet påverkas i negativ riktning, genom riskanalys 

förbereds projektet för vad som kommer att hända. Analysen kan göras i tidiga skeden för att 

undersöka vilka hinder som kan dyka upp under projektet gång, den kan även användas för att 

förutse eventuella risker i olika delar av projektet. För projektledaren är det viktigt att vara medveten 

om att det är i tidiga skeden av ett projekt som det är mest ekonomsikt lönsamt att förebygga fel. Fel 

i produktionen är oftast ett led i att det har slarvats eller att misstag har gjorts i de tidigare skedena. 

Genom att göra riskanalys minimeras och förhoppningsvis eliminera problem längre fram i projektet 

som kan bli väldigt kostsamma. 

Projektledaren har delade uppfattningar om huruvida riskanalys kan vara lämplig att tillämpa i 

samtliga projekt. Riskanalys kan tänkas vara onödig och uppfattas som en tidstjuv vid mindre projekt. 

Men riskanalysen är viktig del i att arbeta i förebyggande syfte och är ett led i god planering. 

Analysen kan göras på en kortare tid genom att ta reda på de värsta riskerna. Analysen behöver inte 

beröra mindre detaljerade delar som inte är väsentliga för då kan den kännas tidskrävande och 

onödig.  

3.2.4 Nedbrytning av arbete 

För att projektledaren skall kunna lyckas med de projekt denne leder måste projektledaren ha en bra 

uppdragsspecifikation och god planering.  Ibland kan det ske slarv eller missar i det tidiga skedet 

vilket leder till sämre struktur. Ett verktyg som kan vara till nytta projektledare för att få bättre 

struktur är WBS, alltså att bryta ned arbetet i mindre delar för mer klarhet. För att kunna tillämpa 

detta verktyg skall projektledaren ha klargjort vad som skall göras samt hur detta skall genomföras. 

WBS som hjälpmedel kan vara ett sätt att komma vidare i tidiga skeden då antaganden behöver 

göras, dessa antaganden kan sedan justeras längre fram i projekt då det finns mer tydlighet i 

projektet.  

Ett annat tillämpningsområde för WBS kan vara när ett projekt stöter på ett hinder som är svårt att 

finna svar på. Hindret kan bestå av att projektet inte kommer vidare i form av att frågor bollas runt 

utan att någon lösning på det aktuella problemet kan hittas. Genom att i detta läge bryta ned arbetet 

i mindre delar kan orsak till problemet lokaliseras och hjälpa gruppen att komma vidare. (Intervju, 

Projektledare 2). 

WBS bidrar alltså till att få bättre struktur och mer klarhet i arbetet men den kan även användas 

under projekts gång då problem påträffas som är svåra att finna något svar på. 

3.2.5 Kommunikation 

”För att kunna leda projekt med framgång är det viktigt att lägga ned tid på att kommunicera och 

föra dialog med samtliga projektdeltagare” (Intervju, Projektledare 3). 

 Det är värt att tänka på viskleken där en person viskade i en annan persons öra, denna person 

viskade sedan vidare i nästa person när det hade gått laget runt så skulle den sista personen säga vad 

som viskades i dennes öron. Det stämde nästan aldrig. Det är samma sak i de olika byggprojekt som 

bedrivs, där en beställare och kund beskriver sina behov. Dessa behovs hannteras sedan av 

arkitekter, konsulter projektledare vilket leder till att information går förlorad under processen på 

grund av olika störningar och för att vi uppfattar saker på olika sätt (Ottosson, 2009). 
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För projektledaren är det därför viktigt att ständigt föra dialog med projektdeltagarna. Det är även 

viktigt ha förståelse för att olika individer uppfattar information på olika sätt och att information kan 

gå förlorad på vägen. Därför är det viktigt att stämma av med projektmedlemmarna för att 

säkerställa att de inblandade har förstått varandra rätt. När det blir fel i ett projekt är det oftast en 

följd av dålig kommunikation eller att projektdeltagarna inte har pratat med varandra (Intervju, 

Projektledare 3). 

3.2.6 Uppföljning 

Genom uppföljning kan projektledaren ta reda på vilka faktorer som har förorsakad framgång eller 

mottgång i ett projekt. Uppföljning är alltså ett verktyg för att kunna utvärdera och kunna utveckla 

sig själv och driva framtida projekt med bättre resultat. 

Det är viktigt att ta nytta av det uppföljning som görs av olika projekt för att det skall vara till nytta. 

Ett sätt att följa upp olika projekt för att det skall vara effektivt är enligt de projektledare som 

författaren har varit i kontakt med är genom direkt kommunikation samt genom att göra 

uppföljningen med det management område som till exempel husbyggnads eller väg. Uppföljningen 

kan göras på kontorsmötet(kort och snabb genomgång) eller genom att olika kompetensområdena 

träffas på en konferens för att kunna dela erfarenheter som kan leda till mer lyckade framtida projekt 

(Intervju, Projektledare 2). 

 Som det är idag så görs uppföljning av de projekt som genomförs genom dokumentation.  Men det 

kan vara svårt att sätta sig in i ett projekt genom att läsa in all fakta.  Genom muntlig kommunikation 

kan erfarenheter delas på ett mer effektivt sätt. Uppföljningar av olika projekt kan vara en punkt på 

agendan på eventuella kontorsmöten. Projektledarna kan snabbt gå igenom statusen på respektive 

projekt. Projektledarna talar om hinder som de har sött på samt framgång som kan vara till nytta för 

de andra projektledarna. Genom att utbyta idéer inom gruppen minskas riskerna för att göra 

likvärdiga misstag i andra projekt. 

Likaså som det är vanligt att följa upp negativa projekt är det viktigt att följer upp lyckade projekt. 

Genom uppföljning av lyckade projekt kan framgången lokaliseras sedan ta med sig detta till framtida 

projekt. 

Uppföljning som verktyg kan även användas under projektets gång för att se hur projektet ligger till 

enligt det planerade. Uppföljning kan göras på om de olika etappmålen uppfylls eller om tider och 

ekonomi håller mot det som det har budgeterat för. 

3.2.7 PMI 

”Tillämpning av PMI leder till att projektledarna får ett arbetssätt som är mer strukturerad och 

beprövad. Vilket ger projektledare mer ordning i arbetet samtidigt som denne blir trygg i sig själv och 

i det vardagliga arbetet då projektledaren har kännedom om att detta sätt att leda projekt bygger på 

beprövad metod” (Intervju, Projektledare 1). Vidare arbetar samtliga projektledare med samma 

förutsättningar vilket kan medföra att projekten leds och följs upp likvärdigt. PMI ger alltså 

projektledare de verktyg som behövs för att driva sitt arbete på ett strukturerad och väl beprövad 

sätt. 

Beställare som anlitar Sweco för sina projekt gör det inte av den enda anledningen för att leda 

projekt utan även för att beställaren behöver en sak- och tekniskkunnig person. PMI finns idag för 

projektledare generellt vilket innebär att vissa delar inte lämpar sig för byggbranschen. Men genom 



21 
 

att följa PMI har projektledarna en strukturerad arbetssätt och en trygg plattform att stå på (Intervju, 

Projektledare 2). 
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4 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer att frågeställningarna som ställdes i inledningsskedet att besvaras. Vidare 

redovisar författaren för det resultat som författaren har tagit fram i form av checklistan. Författaren 

ger även förslag på vidare forskning i ämnet. 

4.1 Hur kan projektledare få bättre styrning och struktur i sitt arbete? 
För att som projektledare kunna få bättre styrning och kontroll måste denna ha kontroll över hela 

byggprocessen, vilket projektledarna vanligtvis inte har i samtliga projekt. Projektledaren har som 

oftast förfogande över delar av byggprocessen vilket medför att det är då viktigt att förbättra dessa 

områden som denne kan styra och har kontroll över.  Det innebär att ständigt arbeta i förebyggande 

syfte för att minska och eliminerad eventuella problem och risker som kan uppstå när arbetet väl är 

igång. Det är viktigt att projektledaren gör en uppföljning av både goda och mindre lyckade projekt. 

Genom att göra en uppföljning kan orsak till olika hinder och problem som projektledaren har sött på 

och hur denne har löst dessa. Vilket medför att projektledaren minskar risken för att samma typ av 

misstag skall upprepas. Genom att analysera lyckade projekt kan positiva delar tas med och kan vara 

till stor fördel för framtida projekt. 

Genom att noggrant gå igenom nedanstående punkter kan det ge projektledaren bättre styrmedel 

att kunna få bättre styrning och struktur i olika projekt. 

1. Ha en planerad och god och planerad mötes struktur. 

2. Göra en riskbedömning/riskanalys av kritiska processer eller process delar. 

3. Bryta ned arbetet i mindre och mer lätthanterliga delar (WBS). 

4. Att kommunicera rätt information till rätt person. 

5. Göra uppföljningar genom att jämföra verklig utfall mot antaget. 

6. Skilja mellan vad som är behov och önskemål i olika projekt. 

7. Klargöra projektets olika ansvarsområden. 

Genom att på svar på: 

VAD  som skall göras med motiveringen varför  

NÄR  skall detta göras 

HUR  skall det genomföras 

VEM  som skall utföra uppgiften  

Samt genom att specificera projektet så att det går att mäta om man har uppfyllt projektets krav 

genom att beskriva projektets begränsningar, tid, kostnad, omfattning/prestanda ”SMART som F” 

vilket innebär att dessa skall vara: 

Specifika Målet skall vara klar beskrivet och tydliga 

Mätbara Det skall gå att mäta de uppsatta målen till exempel kronor 

Accepterade Beställare brukare med mera skall acceptera de uppsatta målen 

Realistiska Rimliga mål som går att uppnå 
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Tidsatta Tidpunkt för projekt eller del av projekt skall vara tidsatt. 

Som F Målen skall vara förankrad bland projektdeltagarna 

Med dessa frågeställningar kan en översikt fås om projektledaren har klargjort de grundläggande 

bitarna för det aktuella projektet.  

Att kombinera ovanstående punkter med checklistan som författaren har tagit fram kan 

projektledaren på ett strukturerat sätt följa och driva projektet framåt. Checklistan ger 

projektledaren en bra översikt av hela processen där denna kan se vad som behöver göras för att 

följa de standarder som behövs för projektledning enligt PMI.  

4.2 Vad är och vad PMI och vad står detta för?  
PMI står för Project Manegement Institute som är den ledande organisationen för projektledare 

världen runt. Grunden för det som idag är PMI startades under slutet av 1960-talet och syftet var att 

ta fram verktyg för projektledare för att på ett lättare och mer strukturerad sätt styra olika projekt. 

Institutionen ger ut olika standarder för hur projektledare kan leda sina uppdrag. Den mest kända 

standarden som PMI har gett ut är PMBOK® Guide som är internationellt accepterad standard som 

utgör den mest erkända och spridda certifieringen för projektledare.  För närvarande finns det över 

trehundratusen PMI-certifierade projektledare runt om i världen. För att som projektledare bli PMI-

certifierad skall PMBOK studeras och därefter skall ett prov klaras av som bygger på innehållet i 

PMBOK klaras av. Testet och kursen hålls på engelska vilket ökar svårighetsgraden om projektledaren 

inte har engelskan som modersmål. För att bibehålla certifikatet som projektledare skall denne aktivt 

leda olika projekt.  

4.3 Hur projektledare kan driva mer framgångsrika projekt genom att 

använda PMBOK i olika projekt? 
Genom tillämpning av PMBOK kan företag få enhetliga projekt vilket innebär bland annat att samtliga 

projektledare arbetar med samma grundstenar. Användning av PMBOK medför att det blir lättare för 

samtliga projektledare att dela information och förståelse samt att projektledaren får en bättre 

uppfattning av vilket stadier som olika projekten befinner sig i. Standarderna i PMBOK medför att 

projektledaren leder projekt utifrån en beprövad ledningssätt som projektledarna har kännedom om 

och som är beprövad. Att utgå ifrån samma grund som företag medför en snabbare inskolningstid för 

nya projektledare samtidigt som innehållet i leveranserna för olika kunder och beställare blir 

densamma. Vilket i sin tur kan ge beställaren större förtroende att anlita projektledningsföretaget för 

framtida projekt då denne vet att han får projektledning som är väl strukturerad med samma 

innehåll som tidigare.   

I byggbranschen är samtliga projekt unika då projekten har olika förutsättning som bland annat 

markförhållanden. Men genom att tillämpa innehållet i PMBOK kan företag leverera olika unika 

projektprodukter samtidigt som beställaren får projekt med samma innehåll. Att vara PMI-certifierad 

som projektledare kan vara konkurrensmedel och fungera som säljargument då organisationen 

levererar projektledning av god kvalitet med bra struktur. Det som kan vara ett hinder på vägen är 

att samtliga certifieringar sker på engelska vilket gör det hela komplext och svårt om man inte har 

engelskan som modersmål.  Genom certifiering kan företag erbjuda beställaren projektledning som 

är lik tidigare genomförda projekt som är beprövad med god struktur. Författaren har tagit fram en 
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checklista för utifrån PMBOK som innehåller samtliga delar som skall levereras i de olika processerna 

för att följa PMI, checklistan beskrivs utförlig under ”Checklista” själva checklistan är bifogat i bilaga2. 

4.4 Rekommendationer 
För att projektledare skall få god styrning och struktur genom hela processen måste projektledaren 

ha möjlighet att kunna påverka samtliga delar. Som det ser ut idag är men som projektledare 

involverad i delar av byggprocessen, därför är det viktigt att projektledaren ständigt arbetar med att 

förbättra de delar som denne är med och medverkar i. Författaren har under kapitlen Resultat och 

Analys tagit fram olika punkter för projektledare som man kan tänkta på för att få bättre styrning och 

struktur.  

Genom PMI-certifiering kan projektledare driva sina projekt efter ett beprövat metod. För att 

underlätta förståelsen och innehållet för denna certifiering har författaren tagit fram en checklista 

utifrån PMBOK, som är den litteratur som PMI-certifieringen bygger kring. Checklistan beskrivs 

utförligt nedan. 

4.5 Checklista 
Genom att studera den fjärde upplagan av PMBOK har författaren tagit fram en checklista. Genom 

idéväxling med Håkan Fridh som är projektledare på Management i Linköping har checklistan 

bearbetats för att den skall vara behaglig att använda. Checklistan bygger på de olika processer som 

är beskrivna i PMBOK, genom att utgå ifrån utdata från de olika delarna i processerna har checklistan 

formats. 

Checklistan beskriver vilka resultat som skall levereras i de olika delarna för att projektledare skall 

uppfylla de krav som ställs för att styra sina projekt enligt PMI. Syftet är att projektledaren skall 

snabbt och enkelt få översikt över den processen som projektet befinner sig i, för att kunna 

utvärdera vad som behöver verkställas så att projektet följer PMI’s rutiner. 

Grundtanken med checklistan är att den skall ge bättre översikt av hela projektet samtidigt som den 

ger projektledaren bättre styrning och kontroll av det aktuella projektet.  

Som det är idag så sker PMI-certifieringen på engelska vilket innebär att instuderingen måste ske på 

den engelska versionen av PMBOK. Att studera PMBOK på svenska skulle leda till svårigheter för att 

klara av PMI-certifieringen eftersom själva testet är på engelska. De termer som nämns i PMBOK 

saknar entydiga svenska översättningar vidare är de benämningar som används i boken är inte 

vardagligt talande. Dessa faktorer gör det svårt för projektledaren att kunna klara av PMI-

certifieringen men även tillämpa PMI rutiner till fullo. Genom användning av checklistan som främst 

bygger på de utdata som skall produceras i samtliga delar kan projektledaren på ett enkelt och 

strukturerad sett se vad denne har gjort och vad som behöver göras framöver. Checklistan ska 

fungera som ett verktyg för projektledaren att förbättra styrningen och strukturen på de projekt som 

den bedriver. 

Checklistan skall vidare ge projektledaren ett verktyg att snabbt kunna följa och styra sina projekt 

efter PMI. Dessutom kan checklistan fungera som en bra inkörningsport för nya oerfarna likaså som 

de kan fungera för en erfaren projektledare för att följa de riktlinjer som Sweco har gällande att driva 

projekt enligt PMI. Checklistan är skriven på svenska vilket underlättar förståelsen och användningen 

av det som verktyg och styrmedel. 
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4.6 Förslag till fortsatt utveckling   
Efter dessa studier har författarens förslag på vidare studier inom områden kan till exempel vara: 

 Hur kan PMBOK anpassas för byggbranschen? 

Det som vidare kan vara till nytta kan vara att jämföra hur projekt kan drivas på ett bättre och 

strukturerad sätt genom att sätta in fler möten. Ett annat intressant ämne kan vara att se hur 

projektledare med riskanalys av olika skeden kan förbättra styrningen av själva projektet.  
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Bilaga 1

 
4.1 PMBOK i korthet 
Denna bilaga ger en kort sammanfattning av innehållet i PMBOK. Observera att numrering av de olika 

dela är länkade till PMBOK och inte till själva rapporten.  

4.2 Projektledningsprocesser 
En process innebär en uppsättning av åtgärder och aktiviteter för att uppnå ett visst resultat, produkt 

eller tjänst som kännetecknas av en in- respektive utdata. Processerna är beskrivna i kapitel 3.4 där 

man även kan se en figur på de olika delarna. 

Enligt PMBOK skal de olika processerna innehålla följande delar: 

4.1.1 Initieringsprocessen:   
”Processer som behöver genomföras för att starta ett nytt projekt eller en ny fas.” 

Upprätta projektfullmakt 
 ”Ett formellt dokument som auktoriserar ett valt projekt eller fas. Dokumenterar initiala krav och 

tillgodoser intressentens behov och förväntningar.”  

 Projektfullmakt, skall dokumentera verksamhetsbehov och bland annat övergripande 

budget, risker och krav.  

Identifiera intressenter 
 ”Ta reda på personer eller organisationer som påverkas och dokumentera relevant information om 

dessa.” 

 Intressentlista, som innehåller bl a identifieringsinformation, bedömningsinformation, 

klassificering av intressenter. 

 Strategi för hantering av intressenter, för att öka stöd och minska deras negativa inverkan. 

4.1.2 Planeringsprocessen  
”Processer som skall utföras för att fastställa arbetsinsatsen för att uppnå projektmålen.” 

Upprätta projektledningsplan 
”Nödvändiga åtgärder som definiera, förbereda, integrera och samordna samtliga underordnade 

planer.” 

 Projektledningsplan, redogör hur projekt skall utföras, övervakas samt styras och hur det 

skall avslutas. 

Samla in krav 
”Definiera och dokumentera intressenternas behov i syfte att uppnå projektmålen.” 

 Utifrån kraven byggs WBS, kostnads-, tids- och kvalitetsplanering, kravdokumentation, 

kravhanteringsplan, kravspårningsmatris. 

Definiera omfattning 
”Upprätta en detaljerad beskrivning av projektet och produkten.” 

 Projektspecifikation, innehållande: 



 
 

- Beskrivning av produktomfattning. 

- Kriterier för produktgodkännande. 

- Projektets leveranser. 

- Projektets undantag. 

- Projektets restriktioner. 

- Projektets antaganden. 

Skapa WBS 
”Indela projektarbetet i mindre och mer lätthanterliga delar.” 

 WBS, definierar leveranser samt nedbrytning av aktiviteterna i arbetspaketet. 

  WBS- beskrivning, detaljerad beskrivning av arbetet och den tekniska dokumentationen  

för varje WBS.  

Definiera aktiviteter  
”Definiera åtgärder som måste utföras för att producera projektleveranserna.” 

 Aktivitetslista, samtliga aktiviteter i projektet anges. 

 Aktivitetsattribut, identifierar egenskaper för varje aktivitet. 

 Lista över milstolpar, viktig punkt eller händelse i projektet. 

Bestämma aktiviteters ordningsföljd   
”Definiera och dokumentera hur aktiviteter är beroende av varandra.” 

 Nätplan för projekt, schematisk bild av aktiviteter samt det logiska sambandet mellan dessa. 

Bedöma aktiviteters resursbehov  
”Bedöma material, mängden material, personer och utrustning som behövs för att utföra varje 

aktivitet.” 

 Aktiviteters resursbehov, identifiera typ och kvantiteter av resurser för varje aktivitet i ett 

arbetspaket. 

 Resursnedbrytningsstruktur, hierarkisk struktur över resurser som arbete, material, 

utrustning och förnödenheter. 

Bedöma aktiviteters varaktighet 
”Uppskatta tid för enskilda aktiviteter utifrån uppskattade resurser.” 

Upprätta tidsplan 
”Göra analys av aktiviteters ordningsföljd, varaktighet, resursbehov för att skapa projekttidsplan.” 

 Projekttidsplan, skall innehålla start- respektive slutdatum för varje aktivitet. Exempel på 

tidsplaner: 

- Milstolpdiagram, visar tider för start och färdigställande av huvudleveranser. 

- Ganttschema, aktiviteterna representeras av staplar som visar start- och  

sluta datum samt varaktighet. 

- Nätplan för projekt, visar aktivitetsdatum och kritiska linjen. 

 Referensplan för tider, en specifik del av projekttidsplanen, baserad på nätplanen. 



 
 

 Tidsplandata, innehåller bland annat tidsplansmilstolpar, aktiviteter och dokumentation av 

alla identifierade antaganden och restriktioner. Exempel på underlagsdata kan vara: 

- Resursbehov för tidsperioder. 

- Alternativa tidsplaner (till exempel bästa och sämsta fall, med eller utan 

resursutjämning). 

- Planering av beredskapsreserver. 

Bedöma kostnader 
”Bedöma ekonomiska resurser som är nödvändiga för färdigställande av projektaktiviteter.” 

 Kostnadsbedömning av aktiviteter, bedömning av kostnad för att slutföra projektarbetet. 

Innefattar bland annat direkt arbetskraft, material, tjänster, lokaler. 

 Grund för bedömningar, dokumentationen skall vara fullständig, professionell grund för 

kostnadsbedömningar som skall innehålla fölande: 

- Dokumentation av kostnadsbedömningar  

- Dokumentation av samtliga antaganden 

- Dokumentation av samtliga restriktioner 

- Beskrivning av osäkerhetsintervall 

- Beskrivning av osäkerhetsnivån för slutbedömning 

Fastställa budget 
”Sammanställning av kostnadsbedömningar för aktiviteter eller arbetspaket ” 

 Referensplan för kostnader, en godkänd och periodiserad slutkostnad som används för 

uppföljning. 

 Projektets finansieringskrav, hämtas från referensplan för varje kvartal eller år. 

Planera kvalitetsledning 
”Identifiering av kvalitetskrav och standarder för projektet samt hur man ska uppfylla kriterierna i 

projektet.” 

 Plan för kvalitetsledning, beskriver hur kvalitetsmålen skall uppnås. 

 Kvalitetsmått, beskrivning av hur projekt och olika attribut mäts i 

kvalitetsstyrningsprocessen.  

 Kvalitetschecklistor, för att få enhetlighet och få med nödvändiga steg. 

 Plan för processförbättring, en underordnad plan till projektledningsplanen exempel på 

områden som den skall beröra: 

- Processgränserna, en beskrivning av processerna innehållande starta och slut samt 

inkommande och utgående information.   

- Processkonfiguration, schema över kända processerna. 

- Processmått, analys av effektivitet. 

- Mål för prestationsförbättringar, vägledning för förbättring av de olika aktiviteterna. 

Planera personella resurser 
”Identifiera samt dokumentera de olika projektrollerna, ansvarsområden, efterfrågade färdigheter 

och rapportering men även att upprätta bemanningsplan för det berörda projektet. ” 



 
 

 Plan för personella resurser, innefattar hur de personella resurserna bör bemannas, ledas, 

styras och definieras, skall innehålla följande delar: 

- Roll, vem är ansvarig för vad. 

- Befogenhet, rätten att få besluta. 

- Ansvar, arbete som förväntas att utföras. 

- Kompetens, färdigheter och förmågor som behövs för att utföra projektet. 

 Projektets organisationsschema, visar en bild av rapporteringsförhållandet i projektet.  

 Plan för bemanning, en beskrivning av när och hur de personella resurserna skall fördelas. 

Planera kommunikation 
”Klargöra projektintressenternas informationsbehov och kommunikationsätt.” 

 Plan för kommunikationshantering.  

- Ansvarig för informationsdelning. 

- Informationsmottagningsansvarig. 

Planera riskhantering 
”Klargöra hur riskhanteringsaktiviteterna i projektet skall genomföras.” 

 Plan för riskbedömning. En beskrivning av hur riskhantering ska struktureras och utföras i 

projektet. Skall innehålla: 

- Metodik, metoder, verktyg och innehåll. 

- Roller och ansvar, klargör riskhantering och ansvarsfördelning. 

- Budgetering, bedömning av kostnader för riskhantering i projektet. 

- Tidsättning, när och hur ofta ska riskhanteringsprocessen skall utföras. 

- Riskkategorier, en struktur för att kartlägga risker. 

- Definition av sannolikhet och konsekvens, en matris för ta fram sannolikhet för 

risker. 

- Riskmatris, en rangordning efter konsekvenser för att uppfylla projektmålen. 

- Reviderad intressenttolerans, en revidering under processen.  

- Rapporteringsform, visar hur resultat av riskhanteringen skall dokumenteras, 

analyseras och kommunicerar. 

- Uppföljning. 

Identifiera risker 
”Avgöra och dokumentera hur risker påverkar projektet.” 

 Risklista, en lista baserad på riskhanteringsprocessen. 

- Lista över identifierade risker, riskerna beskrivs detaljerad. 

- Lista över möjliga bemötanden, indata för planera riskbemötande. 

Utföra kvalitativ rikanalys 
”Rangordna risker och åtgärder.” 

 Uppdatera risklista.  

 Prioritetslista över projektrisker, en matris som är baserad på risknivå. 



 
 

 Risker grupperade efter aktiviteter, projektområden som behöver särskild uppmärksamhet, 

bra om gemensamma grundorsaker till risker identifieras. 

 Riskorsaker eller projektområden som kräver extra översyn, bra om gemensamma 

grundorsaker har identifieras. 

 Risker som skall hanteras inom en snar framtid, prioritera efter tidsangelägenhet 

 Risker som behöver ytterligare analys.  

 Lista med risker av lägre prioritet, de risker som ej är av stor vikt följs upp under projektet. 

 Trender i kvalitativa riskanalyser, upprepning av analyser gör riskbemötanden mindre 

aktuella och viktiga. 

Utföra kvantitativ riskanalys 
”Analysera hur risker påverkar projektmålen.” 

 Sannolikhetskalkyl för projektet. 

 Sannolikhet för att uppnå kostnads- och tidsmål. 

 Prioriterad lista över kvantifierade risker. 

 Lista över kvantitativa risker. 

Planera riskbemötanden 
”Ta fram alternativ och åtgärder för att minimera hot för projektet.” 

 Riskrelaterade avtalsbeslut. 

 Uppdatera projektplan. 

 Uppdatera projektdokument. 

Planera upphandlingar 
”Dokumentation av inköp, verifiera angreppssätt och klargöra leverantörer.” 

 Plan för hantering av upphandling. 

 Arbetsspecifikation för upphandling. 

 Utföra själv eller köpa beslut. 

 Upphandlingsdokument. 

 Kriterier för val av leverantör.  

4.1.2 Utförande (genomförande) processen 
”Att utföra de processer som är nödvändigt för att färdigställa arbetet enligt projekt ledningsplanen. 

Innefattar samordning av personal, resurser samt integrering och utförande av aktiviteterna. ”  

Leda projektgenomförandet 
”Arbete som skall genomföras enligt projektledningsplanen för att nå projektmålen.” 

 Leveranser. 

 Information om arbetsprestation. 

 Uppdatering av projektledningsplan. 

 Ändringsbegäranden. 

- Korrigerande åtgärder. 
- Förebyggande åtgärder. 
- Åtgärdande av fel.   



 
 

 Uppdatering av projektdokument. 

Utföra kvalitetssäkring 
”Säkerställa att kvalitetsstandarder genom att följa upp kvalitetskrav och mätresultat från 

kvalitetsstyrningsmätningar.” 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt. 

 Ändringsbegäranden, för att få med rekommenderade förbättringar. 

 Uppdatering av projektledningsplan. 

 Uppdatering av projektdokument. 

Bemanna projektgruppen 
”Att erhålla den projektgrupp som är nödvändig och bekräfta personella resursers tillgänglighet.” 

 Projektbemanning, rätt man på rätt plats. 

 Resurskalendrar, vilka personer som jobbar under olika tidsperioder. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex plan för personliga resurser. 

Utveckla projektgruppen 
”Förbättring av projektmedlemmarnas kompetens för att nå bättre projektresultat.” 

 Bedömning av gruppens prestationer, grupputveckling och aktiviteter kan förbättra 

prestation och leder till att projektmål nås enklare.  Prestationerna kan mätas mot planerad 

budget och tidsplan. 

 Uppdatering av omvärldsfaktor, ett led i när man kompetensutvecklar projektgruppen. 

Leda projektgruppen 
”Följa upp projektmedlemmarnas prestation genom att bland annat ge feedback och hantera 

ändringar för att få bättre effektivitet.” 

 Uppdatering av omvärldsfaktor, t ex personalkompetens. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, t ex mallar. 

 Ändringsbegäranden, bemanningsändring leder till följdändringar. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex plan för bemanning. 

Distribuera information 
”Att enligt plan göra information tillgänglig för intressenterna.” 

 Aviseringar till intressenter, allmän status av projekt. 

 Projektrapporter, formella och informella projektrapporter anger projektstatus och 

innefattar erfarenheter. 

 Projektpresentationer, nödvändig information för berörd part. 

 Projektdokument, t ex pm, mötesanteckningar mm. 

 Återkoppling från intressenter, feedback, analyser för ett bättre projekt resultat. 

 Dokumenterade erfarenheter, ärendeorsak och korrigerande åtgärder. 

Hantera intressenters förväntningar 
”Kommunicera och samarbeta med intressenterna för att hantera och lösa eventuella problem.” 



 
 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, exempel på processer: orsak till 

avvikelser, skäl till korrigerade åtgärder. 

 Ändringsbegäranden, intressenters förväntningar kan leda till ändringar. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex kommunikationshantering. 

 Uppdatering av projektdokument, t ex strategi för hantering av intressenter, intressentlista. 

Utföra upphandlingar 
”Inhämta svar samt välja leverantör för att skriva kontrakt.” 

 Utvalda leverantörer, anbudsvärdering och tecknanden av avtal.   

 Upphandlingskontrakt, tecknas med valda leverantörer. 

 Resurs kalendrar, tillgång och kvantitet dokumenteras. 

 Ändringsbegäranden, ändring av berörda delar i projektledningsplanen. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex referensplan för kostnader, omfattning, tider och 

plan för upphandling. 

4.1.3 Övervaknings- styrningsprocessen 
”De prestationer som utförs mäts och följs upp för att observera eventuella avvikelser från 

projektplanen.” 

Övervaka och styra projektarbetet 
”Genom lägesrapportering som innehåller bland annat tider, kostnader, resurser, kvalitet och risk se 

till att uppnå prestationsmålen.” 

 Ändringsbegäranden, följden av planerad jämfört med verktig utfall. 

Korrigerande åtgärder. 

Förebyggande åtgärder. 

Åtgärdanden av fel. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex kan tidsstyrning och kostnadsstyrning ändras. 

Utföra integrerad ändringssystem 
”Den process då ändringar skall granskas och godkännas. Innefattar även hanteringen av ändringar i 

leveranser, befintliga arbetssätt, projektdokument och projektledningsplan.” 

 Statusuppdateringar för ändringsbegäranden, status för eventuella ändringar. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex eventuella underordnade ledningsplaner. 

 Uppdatering av projekt dokument, till följd av de eventuella ändringarna i detta skede. 

Verifiera omfattningsgrad 
 ”Fastställa godkännandet av slutförda projektleveranser.” 

 Godkända leveranser, det som godkänts av beställare eller intressent befordras vidare till 

anslutningsprocessen. 

 Ändringsbegäranden, ej godkända leveranser dokumenteras och skälet anges. 

 Uppdatering, de dokument som berör produkt eller status av produktens genomförande. 



 
 

Styra omfattning 
”Att övervaka projektet och hantera ändringarna mot referensplan” 

 Mätning av arbetsprestation, faktiska resultat jämfört med planerade. Beställare och 

intressenter informeras. 

 Uppdatering av organisationens arbetssätt, t ex orsak till avvikelser, korrigerande åtgärder. 

 Ändringsbegäranden, t ex förebyggande eller korrigerande åtgärder eller åtgärdanden av fel. 

 Uppdatering av projektledningsplan. 

 Uppdatering av referensplan för omfattning. 

 Andra referensplansuppdatering. 

 Uppdatering av projektdokument, t ex kravdokumentation. 

Styra tider 
”Uppdatera tidsläget i projektet och följa upp detta mot referensplan.” 

 Mätning av arbetsprestation, beräkning av tidsavvikelser för rapportering till intressenter. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, t ex orsak till avvikelser. 

 Ändringsbegäranden, tidsavvikelser samt analys av lägesrapport kan medföra ändringar i 

referensplan. 

 Uppdatering av projektledningsplan. 

 Referensplan för tider, vid ändringsbegäranden. 

 Plan för tidsstyrning, uppdateras för att spegla eventuella ändringar. 

 Referensplan för kostnader, uppdateras för att spegla ändringarna. 

 Uppdatering av projektdokument, till exempel tidsplansdata, projekttidsplan. 

Styra kostnader 
”Genom att övervaka budget mot referensplan kontrollera att budgeteringen hålls.” 

 Mätning av arbetsprestation, avvikelser rapporteras till intressenter. 

 Budgetprognoser, beräknat värde för slutkostnadsprognos eller detaljberäknad värde för 

budgeterad slutkostnad redovisas för intressenterna. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, t ex orsak till avvikelser, korrigerande 

åtgärder. 

 Ändringsbegäranden, det ändringar som görs mot referensplan. 

 Uppdatering av projektledningsplan. 

 Referensplan för kostnader. 

 Plan för kostnadsstyrning. 

 Uppdatering av projektdokument, t ex kostnadsbedömningar. 

Utföra kvalitetsstyrning 
”Genom uppföljningen av kvalitetsresultaten avgöra och rekommendera eventuella ändringar. ” 

 Kvalitetsstyrningsmätningar, följs upp mot dokumenterade resultat under 

kvalitetsplaneringen. 

 Validerade ändringar, ändrade eller åtgärdade ändringar skall godkännas eller avisas innan 

det sänds vidare. 

 Validerade leveranser, fastställa att leveranserna är korrekta. 



 
 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt 

 Ifyllda checklistor 

 Dokumenterade erfarenheter, orsaker till avvikelser motivering till de valda korrigerande 

åtgärderna. 

 Ändringsbegäranden, vid ändring av projektledningsplanen. 

 Uppdatering av projektledningsplan, t ex plan för kvalitetsledning, processförbättringar. 

 Uppdatering av projektdokument, t ex kvalitetsstandarder. 

Rapportera prestationsläget 
”Samla in och fördela status för prestationsläget. Kan bland annat innehålla lägesrapporter, 

prognoser och eventuella framsteg. ” 

 Lägesrapporter, analys som omfattar lägesrapport i jämförelse mot referensplan. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, rapportformat och dokumentation av 

erfarenheter. 

 Ändringsbegäranden, de ändringar som projektläget anger. 

 
Övervaka och styra risker 
”Genomföra planer för riskbemötande, uppföljning av kände risker, identifiera nya risker samt att 

följa upp identifierade risker. Kan även innefatta utvärdering av effektiviteten i riskprocessen.” 

 Uppdatering av risklista, innehåller omprövningar av risker, riskhantering och regelbundna 

riskgenomgångar. Det verkliga utfallet av riskerna i projektet och riskbemötandena. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, uppdatering av riskhantering, rislista, 

organisationens riskstruktur mm. 

 Ändringsbegäranden, resultatet av beredskapsplaner eller alternativåtgärder. 

- Rekommenderade korrigerande åtgärder, för att hantera nya eller tidigare risker. 

- Rekommenderade förebyggande åtgärder, förslag för att kunna följa 

projektledningsplanen. 

 Uppdatering av projektledningsplan, om ändringar påverkar riskhanteringsprocessen 

revideras den delen i projektledningsplanen. 

 Uppdatering av projektdokument, dokument som uppdateras till följd av processen 

övervaka och styra risker. 

Administrera Upphandlingar 
”Hantera upphandlingar, övervaka kontraktprestation samt göra de ändringar och korregeringar som 

behövs.” 

 Upphandlingsdokument, är kontrakt, alla tidsplaner, begärda men inte godkända 

kontraktsändringar och godkända ändringsbegäranden. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt 

- Korrespondens, skriftlig dokumentation om leverantörer t ex otillfredsställande resultat, 

skriftliga och fullständiga dokumentationer om kontraktskommunikation samt åtgärder 

som vidtagits och beslut som fattats. 

- Betalningsplaner och begäranden, skall göras i enlighet med villkoren i kontraktet. 



 
 

- Dokumenteras utvärdering av leverantörens resultat, resultat utvärderas och 

dokumenteras t ex förmågan att utföra arbetet enligt kontraktet. 

 Ändringsbegäranden, t ex referensplan för kostnader, projektets tidsplan, plan för 

upphandling. 

 Uppdatering av projektledningsplan 

- Plan för hantering av upphandling, speglar eventuella godkända ändringsbegäranden 

som påverkar upphandlingshanteringen. 

- Referensplan för tider, om glapp påverkar referensplan för tider. 

 
4.1.4 Avslutningsprocessen 
”Består av samtliga processer som utförts för att avsluta projektet. ” 

Avsluta projekt eller fas 
”Färdigställande den berör delar av eller hela projektet.” 

 Överlämnande av slutgiltig produkt, tjänst eller resultat, avser slutgiltiga överlämnandet. 

 Uppdateringar av organisationens befintliga arbetssätt.  

- Projektarkiv, t ex dokumentation som projektledningsplan, kostnader, tider mm. 

- Dokument för projekt- eller fasavslut, anger att projekt har slutförts och att slutförda 

leveranser överförs till nästa verksamhetsgrupp eller fas. Projektledare granskar 

dokumentationen. 

- Historisk information, skickas till databas för användning i framtida projekt. 

Avsluta upphandlingar 
”Slutföring av samtliga upphandlingar i projektet.” 

 Avslutande upphandlingar. 

 Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt. 

 Upphandlingsarkiv. 

 Leveransacceptans, köparen ger en bekräftelse på om leverans är godkänd eller ej. 

 Dokumenterande erfarenheter, för att förbättra framtida projekt. 

 

  



 
 

Bilaga 2 PMBOK checklista 
Checklistan är framtagen utifrån PMBOK och ett verktyg för att man som projektledare kan i korthet 

se hur man leder sina projekt utifrån PMI. Observera att numrering av de olika dela är länkade till 

PMBOK och inte till själva rapporten.  

 

Initieringsprocessen (Vid nytt projekt eller ny fas) 

  Anmärkning 

4.1  Upprätta projektfullmakt. ”Ett dokument med initiala krav för att tillgodose intressenternas behov och 

krav.” 

Projektfullmakt, skall dokumentera, innehåller: verksamhetsbehov och bland 

annat övergripande budget, risker och krav. 

  

10.1 Identifiera intressenter. ”Att kartlägga samtliga som berörs av projektet samt dokumentera relevant 

information om deras intresse som kan leda till projektframgång.” 

Intressentlista som innehåller bl a identifieringsinformation, 

bedömningsinformation, klassificering av intressenter 

  

Strategi för hantering av intressenter, för att öka stöd från dessa och minska 

deras negativa inverkan. 

  

Planeringsprocessen 

  Anmärkning 

4.2 Upprätta projektledningsplan. ”De nödvändiga åtgärder som definiera, förbereda, integrera och 

samordna samtliga underordnade planer.” 

Projektledningsplan redogör hur projekt skall utföras, övervakas samt styras och 

hur det skall avslutas. 

  

Samla in krav. ”Definiera och dokumentera intressenternas krav samt behov i syfte att uppnå 

projektmålen.” 

Utifrån kraven byggs WBS för bl a kostnads-, tids- och kvalitetsplanering.   

5.2 Definiera omfattning. ”Upprätta en detaljerad beskrivning av projektet och produkten.” 

Projektspecifikation.    

Uppdatera projektdokument.   

5.3 Skapa WBS. ”Indela projektarbetet i mindre och mer lätthanterliga delar.” 

WBS, bryta ned arbete till mindre delar för att få mer detaljerad arbete.   



 
 

6.1 Definiera aktiviteter. ”Definiera åtgärder som ska genomföras för att ta fram projektleveranserna 

samt uppnå projektmålen.” 

Aktivitetslist, samtliga aktiviteter i projektet anges. w  

Aktivitetsattribut, identifierar egenskaper för varje aktivitet.   

Lista över milstolpar, viktiga punkt eller händelse i projektet.   

Bestämma aktiviteters ordningsföljd. ”Definiera och dokumentera hur aktiviteter är beroende av 

varandra.” 

Nätplan för projekt.   

Uppdatera projektdokument.   

6.3 Bedöma aktiviteters resursbehov. ”Bedöma material, mängden material, personer och utrustning som 

behövs för att utföra varje aktivitet.” 

Aktiviteters resursbehov.   

Resursnedbrytningsstruktur.   

Uppdatera projektdokument.   

6.4 Bedöma aktiviteters varaktighet. ”Uppskatta tid för att enskilda aktiviteter utifrån uppskattade 

resurser.” 

Avgöra varaktigheten för olika aktiviteter.   

Uppdatering av projektdokument.   

6.5 Upprätta tidsplan. ”Göra analys av aktiviteters ordningsföljd, varaktighet, resursbehov för att skapa 

projekttidsplan.” 

Projekttidsplan .   

Referensplan för tider.   

Tidsplansdata.   

Uppdatera projektdokument.   

7.1 Bedöma kostnader. ”Bedöma ekonomiska resurser som är nödvändiga för färdigställande av 

projektaktiviteter.” 

Kostnadsbedömning av aktiviteter   

Uppdatering av projektdokument   

7.2 Fastställa budget. ”Sammanställning av kostnadsbedömningar för aktiviteter eller arbetspaket ” 



 
 

Referensplan för kostnader.   

Projektets finansieringskrav.   

8.1 Planera kvalitetsledning. ”Identifiering av kvalitetskrav och standarder för projektet samt hur man ska 

uppfylla kriterierna i projektet.” 

Plan för kvalitetsledning.   

Kvalitetsmått .   

Kvalitetschecklistor.   

Plan för processförbättring, underordnad plan till projektledningsplanen.    

Uppdatera projektdokument.   

8.2 Planera personella resurser. ”Identifiera samt dokumentera de olika projektrollerna, 

ansvarsområdena, efterfrågade färdigheter och rapportering men även att upprätta bemanningsplan för 

det berörda projektet. ” 

Plan för personella resurser (Roll, befogenhet, ansvar, kompetens).   

Projektets organisationsschema.   

Plan för bemanning.   

10.1 Planera kommunikation. ”Klargöra projektintressenternas informationsbehov och 

kommunikationsätt.” 

Plan för kommunikationshantering.   

Uppdatering av projektdokument.   

11.1 Planera riskhantering. ”Klargöra hur riskhanteringsaktiviteterna i projektet skall genomföras.” 

Plan för riskbedömning.    

11.2 Identifiera risker. ”Avgöra och dokumentera hur risker påverkar projektet.” 

Risklista, en lista baserad på riskhanteringsprocessen.   

13.3 Utföra kvalitativ riskanalys. ”Rangordna risker och åtgärder.” 

Uppdatera risklista.    

Prioritetslista över projektrisker. En matris som är baserad på risknivå.   

Risker grupperade efter aktiviteter.    

Riskorsaker eller projektområden som kräver extra översyn.   



 
 

 

Risker som skall hanteras inom en snar framtid.   

Risker som behöver ytterligare analys.   

Lista med risker av lägre prioritet.    

Trender i kvalitativa riskanalyser.   

11.4 Utföra kvantitativ riskanalys. ”Analysera hur risker påverkar projektmålen.” 

Befintlig risklista uppdateras.    

11.5 Planera riskbemötanden. ”Ta fram alternativ och åtgärder för att minimera hot för projektet.” 

Uppdatera risklista.   

Riskrelaterade avtalsbeslut, överföring av risk genom t ex försäkring.   

Uppdatera projektplan.   

Uppdatera projektdokument.   

12.1 Planera upphandlingar. ”Dokumentation av inköp, verifiera angreppssätt och klargöra leverantörer.” 

Plan för hantering av upphandling.   

Arbetsspecifikation för upphandling.   

Utföra själv eller köpa – beslut.    

Upphandlingsdokument.   

Kriterier för val av leverantör.   

Ändringsbegäranden.   

Utförande (genomförande) processen 

  Anmärkning 

4.3 Leda projektgenomförandet. ”Arbete som skall genomföras enligt projektledningsplanen för att nå 

projektmålen.” 

Leveranser.   

Information om arbetsprestation.   

Ändringsbegärande.   



 
 

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projektdokument.   

8.2 Utföra kvalitetssäkring.”Säkerställa att kvalitetsstandarder genom att följa upp kvalitetskrav och 

mätresultat från kvalitetsstyrningsmätningar.” 

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

Ändringsbegäranden, för att få med rekommenderade förbättringar.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projektdokument.   

9.2 Bemanna projektgruppen. ”Att erhålla en projektgrupp som är nödvändig och bekräfta personella 

resursers tillgänglighet.” 

Projektbemanning. Rätt man på rätt plats.   

Resurskalendrar.    

Uppdatering av projektledningsplan.   

9.3 Utveckla projektgruppen. ”Förbättring av projektmedlemmarnas kompetens för att nå bättre 

projektresultat.” 

Bedömning av gruppens prestationer.   

Uppdatering av omvärldsfaktor.   

9.4 Leda projektgruppen. ”Följa upp projektmedlemmarnas prestation genom att bland annat ge 

feedback och hantera ändringar för att få bättre effektivitet.” 

Uppdatering av omvärldsfaktor, t ex personal kompetens.   

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt, t ex mallar.   

Ändringsbegäranden, bemanningsändring leder till följdändringar.   

Uppdatering av projektledningsplan, t ex plan för bemanning.   

10.3 Distribuera information. ”Att enligt plan göra information tillgänglig för intressenterna.” 

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

10.4 Hantera intressenters för väntningar. ”Kommunicera och samarbeta med intressenterna för att 

hantera och lösa eventuella problem.” 

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt   



 
 

 

Ändringsbegäranden   

Uppdatering av projektledningsplan, t ex kommunikationshantering.   

Uppdatering av projektdokument, t ex strategi för hantering av intressenter.   

12.2 Utföra upphandlingar.”Inhämta svar samt välja leverantör för att skriva kontrakt” 

Utvalda leverantörer, anbudsvärdering och tecknande av avtal.     

Upphandlingskontrakt, tecknas med valda leverantörer.   

Resurs kalendrar, tillgång och kvantitet dokumenteras.   

Ändringsbegäranden, ändring i berörda delar i projektledningsplan.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Övervaknings- och styrprocessen  

  Anmärkning 

4.4 Övervaka och styra projektarbetet. ”Genom lägesrapportering som innehåller bland annat tid, 

kostnad, resurser, kvalitet och risk se till att uppnå prestationsmålen.” 

Ändringsbegäranden, följden av planerad jämfört med verktig utfall.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

4.5 Utföra integrerat ändringssystem. ”Processen då ändringar skall granskas och godkännas.  Innefattar 

även hanteringen av ändringar i leveranser, befintliga arbetssätt, projektdokument och 

projektledningsplan.” 

Statusuppdateringar för ändringsbegäranden.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projekt dokument.   

5.4 Verifiera omfattning. ”Fastställa godkännandet av slutförda projektleveranser.” 

Godkända leveranser.   

Ändringsbegäranden.   

Uppdatering.   

5.5 Styra omfattning. ”Att övervaka projektet och hantera ändringarna mot referensplan.” 



 
 

Mätning av arbetsprestation.   

Uppdatering av organisationens arbetssätt.   

Ändringsbegäranden.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projektdokument.   

Styra tider. ”Uppdatera tidsläget i projektet och följa upp detta mot referensplan.” 

Mätning av arbetsprestation   

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt    

Ändringsbegäranden    

Uppdatering av projektledningsplan   

Uppdatering av projektdokument   

7.3 Styra kostnader. ”Genom att övervaka budget mot referensplan kontrollera att budgeteringen hålls.” 

Mätning av arbetsprestation, avvikelser rapporteras till intressenter.   

0Budgetprognoser.   

Uerppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

Ändringsbegäranden, det ändringar som görs mot referensplan.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projektdokument.   

Utföra kvalitetsstyrning. ”Genom uppföljningen av kvalitetsresultaten avgöra och rekommendera 

eventuella ändringar. ” 

Kvalitetsstyrningsmätningar.   

Validerade ändringar.   

Validerade leveranser, fastställa att leveranserna är korrekta.   

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

Ändringsbegäranden, vid ändring av projektledningsplanen.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projektdokument   



 
 

 

10.5 Rapportera prestationsläget. ”Samla in och fördela status av prestationsläge, kan innehålla 

lägesrapporter, prognoser och eventuella framsteg. ” 

Lägesrapporter.   

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

Ändringsbegäranden.   

11.6 Övervaka och styra risker.”Genomföra planer för riskbemötande, uppföljning av kände risker, 

identifiera nya risker samt att följa upp identifierade risker. Kan även innefatta utvärdering av 

effektiviteten i riskprocessen.” 

Uppdatering av risklista.    

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

Ändringsbegäranden.   

Uppdatering av projektledningsplan.   

Uppdatering av projektdokument.   

Administrera Upphandlingar. ”Hantera upphandlingar, övervaka kontrakt prestation och göra de 

ändringar och korrigeringar som behövs.” 

Upphandlingsdokument, är kontrakt, alla tidsplaner, begärda men inte 

godkända kontraktsändringar och godkända ändringsbegäranden. 

  

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   

Ändringsbegäranden, t ex referensplan för kostnader.   

Uppdatering av projektledningsplan .   

Avslutningsprocessen 

  Anmärkning 

Avsluta projekt eller fas. ”Färdigställande, berör del av eller hela projektet.”  

Överlämnande av slutgiltig produkt.   

Uppdateringar av organisationens befintliga arbetssätt.  

Projektarkiv, t ex dokumentation som projektledningsplan, kostnader mm. 

Dokument för projekt- eller fasavslut. 

  



 
 

 
  

Historisk information, skickas till databas för användning i framtida projekt. 

Avsluta upphandlingar. ”Avslutning av samtliga upphandlingar i projektet.” 

Avslutande upphandlingar.   

Uppdatering av organisationens befintliga arbetssätt.   



 
 

Bilaga 3 Intervjufrågor 
1. Vad har du för roll i de olika byggskedena (vad är dina huvudsakliga uppgifter)?  

Programskede  

Projekteringsskede 

Produktion/ byggskede 

Förvaltningsskede 

2. I vilket/vilka skeden brukar du vara som mest delaktig, alltså där du får de flesta av dina uppdrag? 

3. Hur vanligt är det att ni gör planering, uppföljning i de olika skedena? 

4. I vilket skede brukar du vanligen ansluta till ett projekt? 
5. Skulle du vilja vara involverad i ett tidigare skede (om vi bortser från de ekonomiska 

vinningarna), i så fall varför? 

6. Någon/några skeden/faser där problem brukar vara vanligt förekommande? 

7. Finns det några problem/hinder som är vanligt förekommande i ditt arbete? (i så fall vilka) 

8. Hur sker kunskapsöverföring på SWECO från projekt till projekt?  

9. Gör ni någon uppföljning av lyckade projekt (för att ta med er detta till framtida projekt)? 

- Alltså undersöker ni vilka faktorer som har lett till det goda resultatet för att ta med er detta till 

framtida projekt. 

10. Hur undviker ni att göra om liknande misstag i framtida projekt  

- Tar du reda på orsakerna till olika misstag/problem för att undvika/förebygga upprepning av 

liknande händelser i framtida uppdrag? 

11. Sker det någon uppföljning på negativa projekt (om NEJ- är det för att ni inte vill hänga ut kollegan)? 

- T ex om ett projekt inte uppfyller budget eller om beställaren inte är nöjd  

12. Sker det uppföljning av de projekt som ni har förlorat för att ni har varit för dyra? 

13. Har du själv några idéer på hur kunskapsdelningen på Sweco kan bli bättre? 

14. När ni leder olika projekt som projektledare har ni något styrsystem (projektledningssystem) som ni 

utgår ifrån eller är det byggt på erfarenhet och rutin? 

- Tycker du att du har tillräcklig med grund/utbildning för att leda lyckade projekt? 

 - Har du i din mening de verktyg som du behöver att driva lyckade projekt?  

15. Finns det några hjälpmedel som skulle kunna underrätta/förbättra ditt arbete som projektledare? 

16. Vad kännetecknar en bra resp. dålig projekt? 

- Kan man innan eller under ett projekt uppmärksamma om det blir bra eller dålig. Finnas det några 

kännetecken för dessa i så fall? 

17. Finns det någon process (eller del av process) som ni behöver se över för förbättring? 

18. Hur vanligt är det att ni gör förundersökning eller riskanalys (riskbedömning) av de olika skedena 

innan ni påbörjar själva arbetet? 

19. Hur använder du dig av PMI:s rutiner för att driva dina projekt i dagsläget? 

20. Användning av PMI är det något som är utvecklande för dig som projektledare? 

21. Använder du dig personligen av flödesplan i form av olika etappmål för att bryta ner ditt arbete? 

- Brukar du använda dig av WBS, alltså att bryta ned arbetet i mindre delar för mer klarhet? 

22. Tycker du att dina projekt är specificerade på ett sådant sätt så att det går att mäta om 

projektkraven/projektmålen har blivit uppfyllda (t ex tid, kostnad)? 

23. När du leder dina projekt brukar du skilja på vad som är behov/önskemål från kund? 

- Finns det eller brukar du ta fram en tydlig målbeskrivning för dina projekt? 

24. Något annat som du vill tillägga som kan vara till nytta för att driva framgångsrika och strukturerade 

projekt? 


