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Sammanfattning 

Titel - Utformning och Utveckling av Styrsystem - En komparativ studie av 

projektbaserade företag 

Författare - Viktor Pettersson och Kristoffer Schmidt 

Handledare - Jonas Söderlund 

 

Bakgrund - Projektbaserade företag är en organisationsform som har växt mycket 

i popularitet under de senaste åren och står idag för en stor del av vår 

världsekonomi. Projekt bygger på att det finns specifika mål, en tydlig tidsram samt 

vetskap om tillgängliga resurser. Detta har medfört ett ökat fokus på litteratur som 

försöker bidra till att förklara design av styrsystem i projektbaserade 

organisationer.  

Syfte - Syftet med studien är att bidra till förståelsen för vilka likheter och skillnader 

som finns mellan projektbaserade företags styrsystem och hur de förklaras av 

kontextuella faktorer samt företagens förändring över tid. 

Metod - Denna studie baseras på fem olika fallföretag i en projektbaserad kontext. 

Studien är av kvalitativ karaktär och empirin är insamlad via semistrukturerade 

intervjuer hos ABB, Skanska, ÅF, PEAB samt CGI. 

Slutsatser - Resultatet visar att det finns stora samband mellan styrning, 

kontextuella faktorer samt organisatoriskt lärande. Att inkludera en 

förändringsaspekt gör att vi kan förstå varför styrsystem utvecklas olika inom 

projektföretag vilket inte de mer befintliga statiska teorierna klarar av. 

Organisatoriskt lärande är en viktig del i att förklara utformning av styrsystem samt 

varför de skiljer mellan olika företag. 

Nyckelord - Projekt, Styrsystem, Kontext, Förändring, Verksamhetsstyrning, 

Projektbaserade företag 
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Abstract 

Title - Configuration and Development of Management Control Systems - A 

comparative study of Project-based Organizations    

Authors - Viktor Pettersson och Kristoffer Schmidt 

Tutor - Jonas Söderlund 

 

Background – Working in projects is a way of organizing which has experienced a 

big rise in popularity over the recent years and accounts for a large proportion of 

the global economy. Projects are based on specific objectives, a defined timeframe 

and knowledge of available resources. This has brought increased attention to 

literature that aims to explain the design behind management control systems in 

project-based organizations.  

Aim - The aim of this paper is to contribute to the understanding of the similarities 

and differences existing between project-based organizations management control 

systems and how these can be explained by contextual variables as well as how 

organizations change over time. 

Methodology - This paper is based on five different case studies of project based 

organizations. The research design is qualitative and the data has been gathered 

from semi-structured interviews with employees at ABB, Skanska, ÅF, PEAB and 

CGI.  

Conclusions - The results from this paper shows that there are a connection 

between management control systems, contextual variables and organizational 

learning. By including an aspect of change it is possible to understand why 

management control systems develop differently from each other which is not 

covered in the existing, more static, literature. Organizational learning is a key 

aspect in explaining the design of management control systems and why it differ 

between organizations. 

Keywords - Project, Management Control Systems, Change, Management Control, 

Project-based Organizations 
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1. Inledning  

Detta kapitel kommer användas för att ge en bakgrund och därmed bra förståelse till 

vårt problemområde. Vi presenterar även definitioner av centrala begrepp så som 

projektbaserade företag och styrning för att på så sätt underlätta förståelsen för syfte 

och frågeställningar för läsaren. Vi kommer även presentera vilka avgränsningar som 

görs för att studien ska vara möjlig att genomföra. 

1.1 Bakgrund 

Projektorganisering är en struktur som blir allt populärare för att bättre kunna möta 

nya kundkrav, skapa attraktivare erbjudanden samt att hantera en mer komplex och 

dynamisk omvärld (Hobday, 2000). Mer än 20 % av dagens världsekonomi består 

av projektbaserade lösningar och på vissa tillväxtmarknader kan det uppgå till cirka 

30 %. Världsbankens statistik från 2009 visar att 22 % av hela världens BNP består 

av bruttoinvesteringar vilket nästan helt och hållet är projektbaserat och på andra 

marknader, som exempelvis i Kina, går det upp mot 45 % av BNP (Scranton, 2015). 

Detta är en stor andel och det faktum att det är en organisationsform som används 

mer och mer gör området aktuellt. Projekt är en stor och betydande del av många 

företag och anses allt mer bli en kärnkompetens och konkurrenskraft och blir därför 

allt vanligare i många företag. Detta eftersom kunder ofta efterfrågar lösningar som 

involverar hela processen från problem fram till lösning (Söderlund, 2005b).  

Det finns olika definitioner och tolkningar av vad projekt är. Söderlund (2005a) talar 

om projekt som en tillfälligt arrangerad organisation med specifika mål på vad som 

ska uppnås, inom vilken tidsram detta ska ske och med vilka resurser detta skall 

genomföras. Turner (1999) ser projekt som en strävan att, med hjälp av resurser 

organiserade på ett nytt sätt, genomföra en uppgift på ett specifikt sätt. 

Begränsningar för tid och kostnad ska anges tydligt både i kvantitativa och 

kvalitativa mått för att uppnå fördelar. En specifik definition av projekt är i denna 

studie inte särskilt relevant att fastställa, eftersom karaktärsdragen i varje projekt 

kan variera mycket, men vi kommer tolka det i enlighet med Söderlund (2005a), 

alltså att det är en tillfällig verksamhet med mål, tidsram och resursförbrukning som 

centrala variabler. Projektverksamheter kan organiseras på lite olika sätt där själva 
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projektdelen har olika stor roll i verksamheten. Undersökningsföretagen i denna 

studie är vad Söderlund & Tell (2012) benämner projektbaserade företag. Med detta 

menas ett företag som regelbundet levererar värde till sina kunder i form av projekt, 

alltså tillfälligt samarbete. När vi talar om projektföretag med alla dess olika 

benämningar är det alltså denna definition som avses. 

I denna studie kommer projektlösningar benämnas i enlighet med vad Brady et al. 

(2005) kallar för integrerade lösningar. De beskriver begreppet som att det är 

lösningar företaget erbjuder som inkluderar åtaganden både före budgivning och 

efter färdigställandet av uppdraget för att på så sätt maximera värdeskapandet för 

kunden. Projektlösningar är ett snabbt växande fenomen över hela världen (Project 

Management Institute, 2015). Anledningen till att projekt ökar i popularitet kan 

enligt Hobday (2000) grundas i den ökande risk som följer av att osäkerheten ökar 

på dagens marknader. Davies & Hobday (2005) menar att företag kan ha svårt att 

hantera dagens volatila marknader med en fast organisationsstruktur och att en 

lösning på detta, för att uppnå tillväxt och lönsamhet, är att arbeta i projektform 

istället. Om detta genomförs på rätt sätt leder det då till att företagen blir mer 

flexibla, utnyttjar sina resurser effektivare och på så sätt blir mer dynamiska. En 

grundlig skillnad är att en klassisk funktionsbaserad organisation fokuserar mycket 

på sina egna processer och på att effektivisera dessa internt medan en 

projektbaserad organisation istället fokuserar på att hjälpa kunden med det 

specifika problemet. Detta betonar även Galbraith (2002) som menar att företag 

byter strategi mot att bli mer lösningsorienterade på grund av att det tenderar att 

skapa mervärde till skillnad mot om kunden skulle köpa en produkt och behöva 

sköta alla kringtjänster separat.  

Projektlösningar innebär att fokus på byråkratiska idéer minskas och tyngden läggs 

istället på individers förmågor i mindre projektenheter för att göra organisationen 

mer anpassningsbar (Lindqvist, 2004). Vidare menar bland annat Cova & Hoskins 

(1997) att målet med projektlösningar är att skapa och stärka relationer för att 

säkerställa att det fortsatt kommer finnas en framtida efterfrågan. Det finns också 

en hel del studier som behandlar hur projektbaserade företag ska organisera 

verksamheten där forskare menar att företag bör skapa en separat serviceenhet 

som arbetar självständigt och som alltså inte ingår i projektverksamheten (Artto et 
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al., 2015). Däremot finns det risk för att de långsiktiga relationerna för företaget som 

helhet riskerar att skadas om organisationen väljer att dela upp organisationen i 

separata enheter (Ibid.). Å andra sidan menar Cooper & Budd (2007) att företag bör 

synkronisera de olika funktionerna inom organisationen med projektverksamheten 

och därmed se till att jobba korsfunktionellt för att utnyttja resurserna så effektivt 

som möjligt. 

Söderlund (2005a) har berört vilka kompetenser som är nödvändiga för att bedriva 

projektbaserad verksamhet och presenterade bland annat fyra byggstenar för att bli 

framgångsrik inom projekterbjudanden. Dessa är projektgenerering, 

projektorganisering, ledarskap och lagarbete. Även Cova & Holstius (1993) gjorde 

en undersökning inom detta område för att identifiera vilka faktorer som är nycklar 

för att kunna bli riktigt konkurrenskraftiga inom projektlösningar. Dessa består av 

(1) administrativ effektivitet som bland annat involverar hur redo organisationen 

är för projektverksamhet, (2) entreprenöriell kultur som innefattar riskbenägenhet 

och entreprenöriella kvaliteter samt (3) personalens beredskap för att klara av att 

arbeta i projekt. Besteiro et.al. (2015) bidrog också till detta genom att försöka 

rangordna vilka faktorer som är viktiga för framgång inom projektledning. De kom 

fram till att ett projekts framgång bland annat beror på vad målet är, chefernas 

förmåga att göra skillnad, kommunikation och projektbudgetar. Cattani et.al. (2011) 

försökte å andra sidan redogöra för sambandet som finns mellan strategi och 

projektbaserade organisationer och betonade att organisationers förmågor, lärande 

och sammanhang är viktiga faktorer för att kunna arbeta framgångsrikt i 

projektform.  

Canonico & Söderlund (2010) menar att tidigare forskning behandlat de enskilda 

projektens struktur men inte i samma utsträckning vilken styrningsmetodik som 

används för att kunna styra en hel projektorganisation. Därför genomförde 

forskarna studier kring styrningsmekanismerna i multiprojektorganisationer 

(MPO). Studien behandlar bland annat hur styrsystem designas och implementeras 

på bästa sätt i MPO:s och vilka olika typer av system som är möjliga att använda sig 

av och vilka problem som uppstår av de olika alternativen. Det finns ingen exakt 

definition av styrning men Nilsson et al. (2011) kallar det för management control 

och definierar det som formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och 
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processer. Dessa används sedan för att påverka beteenden för att formulera och 

implementera strategier i organisationen. Andra liknande tankar om styrning säger 

att det är en systematisk process där högt uppsatta chefer i organisationen påverkar 

chefer på lägre nivå till att implementera organisationens strategiska mål (Anthony 

et al., 2014; Merchant & Van der Stede, 2012). Syftet med att implementera ett 

styrsystem är enligt Davila (2005) att låta ledningen släppa taget om processer som 

lika gärna kan övervakas via avvikelser. Systemet ska även kunna bidra med 

nödvändig information om det skulle vara så att deras informella kunskap inte 

räcker till.  

1.2 Problematisering 

Mycket av tidigare forskning kring styrning har sett strategi och styrning som 

sekventiellt sammankopplade vilket innebär att styrningen kommer som ett svar på 

den valda strategin och har då som syfte att se till att denna efterföljs (Andersson & 

Nehler, 2012). Även Ansoff (1965) och Anthony (1965) beskriver styrningen som 

ett fenomen som finns och beror av företagets strategi. Styrningen är enligt dem den 

faktor som ser till att företaget styrs i rätt riktning och säkerställer att de valda 

målen uppfylls. Merchant & Van der Stede (2012) ser på styrning som en helt 

cybernetisk funktion vars huvudsakliga uppgift är att se till att de anställda arbetar 

kongruent med det som företagets ledning vill uppnå. Det finns däremot 

motsägande litteratur som anser att styrningen i sin tur kan påverka både beslut 

och implementering kring strategi (Simons, 1994; Langfield-Smith, 1997).  

Historiskt sett är de klassiska skolorna inom styrningsteori, den systemteoretiska 

synen (Ansoff, 1965; Anthony, 1965; Dalton & Lawrence, 1971), den kontextuella 

synen (Galbraith, 1973; Ask & Ax, 1997; Chenhall, 2003) samt den evolutionära 

synen (Simons, 1995; Henri, 2006; Langfield-Smith, 1997). Det här är inga definitiva 

modeller, inget är svart eller vitt, men det väcker ändå frågor angående ämnet till 

liv. Kan två företag i liknande situation ha två helt olika typer av styrning? Henri 

(2006) för en diskussion om hur interaktiv användning av styrsystem kan främja 

organisatoriskt lärande från aktuella problem vilket i sin tur kan påverka 

marknadspositionering på längre sikt. Det kan antyda att evolutionär styrning och 
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kontextuell styrning kan samverka med varandra och till och med bidra till 

varandra, men vad är det som påverkar att företag styr som de gör? 

Andersson & Nehler (2012) beskriver en dynamisk bild av kopplingen mellan 

strategi och styrning över en längre tid. Det är en utförlig sammanfattning av 

strategi- och styrningslitteraturen men de berör inte projektformen något. 

Projektorganisering kan vara det som möjliggör en förmåga att hantera den externa 

föränderliga miljön men samtidigt låta företaget agera med en långsiktig plan. 

Andersson & Nehler (2012) uppmuntrar mer forskning kring ämnet. Författarna för 

också fram resonemanget att företagsstrukturen kan bli ytterligare en variabel som 

i framtiden kan kombineras med klassisk styrning- och strategiforskning. Därför är 

det intressant att undersöka hur kopplingen mellan strategi, struktur och styrning 

ser ut i företag som använder sig av projekt. Styrning, struktur och strategi i 

projektföretag är något som behandlas av Galbraith (2002) med hjälp av 

stjärnmodellen men denna modell är statisk och inte anpassad till att analysera 

förändringar. En statisk modell är bra på att förklara vad som finns här och nu men 

sämre på att skapa en förståelse för en dynamisk verklighet och förändring, vilket 

det därför finns ett behov av att göra. 

Tidigare studier nämner inte styrning i projektbaserade företag och de få som finns 

är ofta statiska, vilket ger oss ytterligare ett motiv till att studera en projektbaserad 

kontext. Chenhalls (2003) kontextuella modell har en strukturvariabel men den 

berör inte projektorganisering. Den strukturella delen handlar istället om 

decentralisering, centralisering och begrepp som organisk tillväxt och mekanisk 

tillväxt. Det är begrepp som är viktiga även för oss men vi vill placera dessa i en 

projektkontext. Projektbaserade företag flyttar ut sin verksamhet närmare kunden 

vilket gör att decentralisering och lokal närvaro blir allt vanligare. Projekten 

varierar och kan i sig närmast beskrivas som temporära företag. Projekt är per 

definition begränsade i tid och lever inte för alltid (Söderlund, 2005a) vilket gör de 

olämpliga för att ha långsiktiga strategier som går längre än dess livstid. Hur kan 

företaget utforma en långsiktig styrning när företagets verksamhet förändras från 

år till år?  
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Projektföretag är mest relevant för vår studie just för att de är mer dynamiska och 

föränderliga än mer klassiska organisationsstrukturer, vilket vi diskuterade kring i 

bakgrunden. Även om alla företag förändras över tid så anser vi att projektföretag 

bör vara de med den största osäkerheten eftersom att affärsverksamheten bygger 

på tidsbegränsade tillfälliga åtaganden. Risken ligger i att företaget tar på sig ansvar 

för genomförandet av hela processen från projektstart till projektslut. Även om 

projekt har funnits under lång tid så är det först i den moderna eran med dynamiska 

och komplexa projekt som de fått sitt riktiga uppvaknande. Whittaker (2000) 

beskriver hur vi ofta applicerar gamla verktyg på nya situationer för att vi ännu inte 

hunnit ta fram nya. Vi anser att det är samma inom forskning som berör styrning, 

strategi och projekt: den är inte uppdaterad nog för att hantera hur projekt ser ut 

idag och den roll de fyller. Den stora ökningen av projektbaserade företag ställer 

stora krav på att litteraturen utvecklas och tar hänsyn till nya fenomen och begrepp. 

Vi hävdar att det kan finnas stora samband mellan den evolutionära styrningen och 

den kontextuella, alltså vilka erfarenheter företaget har och i vilken miljö det verkar. 

För att förklara styrning och förändring i projektbaserade företag hävdar vi att det 

är en nödvändighet att kombinera dessa. Det saknas idag en förståelse för generiska 

drag i projektorganisationer som tar hänsyn till både kontextuella faktorer och 

förändringsaspekter. Som vi nämnde är mycket tidigare teori statisk och det går inte 

att via en kontextuell modell förklara varför två, eller fler, företag utvecklas på olika 

sätt. Simons (1994) ramverk bygger på att identifiera ett befintligt styrsystem vilket 

innebär att bilden blir statisk då det åskådliggör det som finns idag. Den kontextuella 

modellen kan förklara hur företaget bör förändras i takt med att situationen ändras 

men det ger också ögonblicksbilder av verkligheten. Det gemensamma är också att 

ingen av teorierna kan förklara den förändring som företag gör. Vad är det som tar 

det specifika företaget från punkt A till punkt B? Även Davila (2005), i sin studie om 

styrsystem i växande företag, för fram argument om att det kan uppstå skillnader 

som en följd av att ledningen har tidigare, relevanta, erfarenheter. Det här kopplar 

tillbaka till evolutionära tankar om förändring då det visar att organisatoriskt 

lärande kan spela en stor roll (Henri, 2006; Van de Ven & Poole, 1995).  

Donaldson (1987) har gjort studier som visar på att struktur ofta är en variabel som 

anpassas efter kontext snarare än tvärtom. Det indikerar att företag i samma kontext 
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bör vara strukturerade på ett liknande sätt. Han har även två olika faktorer till 

organisatorisk förändring och dessa är förändring i strategi samt i strukturell 

matchning med kontext (Donaldson, 1987). Problemet är att orsakssambandet blir 

statiskt, antingen ändras strategin eller så ändras inte strategin och samma sak 

gäller kontextuell matchning. Antingen finns det eller så finns det inte. Eftersom 

företag kan vara organiserade på olika sätt i liknande kontext och ändå vara 

framgångsrika så tycker vi att det behövs en djupare analys av ämnet.  

Idag vet vi lite om hur styrning förändras över tid vilket gör att vi ser ett behov av 

att utveckla det mer i vår studie. Dagens forskning består mest av statiska modeller 

för styrning som är bra på att förklara ett fenomen här och nu men som inte tar 

hänsyn till olika typer av förändring. Vi anser att det saknas en generell förståelse 

för den evolutionära styrningen som en viktig del i hela den kontextuella 

diskussionen. Langfield-Smith (1997) diskuterar kring hur styrning kan påverka ett 

företags strategiska resa och Chenhall (2003) relaterar val av styrning till situation. 

Problemet är att detta inte förklarar varför företag utvecklas på olika sätt om de 

ställs inför liknande problem. Ytterligare ett problem med kontextuella modeller är 

att de kan komma att innefatta väldigt många komplexa variabler (Birkinshaw et al., 

2002). Att istället lägga fokus på förändringsspecifika aspekter anser vi är ett mer 

relevant sätt att förstå organisationers styrning.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra till förståelsen för vilka likheter och skillnader som 

finns mellan projektbaserade företags styrsystem och hur de förklaras av 

kontextuella faktorer samt företagens förändring över tid.  Våra huvudsakliga 

frågeställningar i studien är därmed: 

1. Vilka likheter och skillnader finns i styrsystemen mellan projektbaserade 

företag och hur det kan förklaras av våra utvalda kontextuella faktorer? 

2. Hur kan företagens förändring över tid förklara skillnader i styrsystem? 
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1.4 Avgränsning 

Studien har genomförts på fem stora företag med verksamhet i Sverige. Vi valde att 

begränsa oss till ett fåtal företag eftersom att tidsramen för studien enbart är 20 

veckor och för att företagen måste studeras relativt djupt.  

För att underlätta vår datainsamling har vi valt att genomföra studien med hjälp av 

börsnoterade företag eftersom dessa brukar delge mycket relevant information i 

form av bland annat pressmeddelanden och årsredovisningar. Detta har varit ett bra 

komplement till det empiriska materialet. Vi är dock medvetna om att information 

skriven av det egna företaget måste ses som eventuellt subjektiv eller vinklad för att 

företaget ska framstå i god dager.  

Vi är också fullt medvetna om att det finns begränsningar i det vi kommer fram till 

då studien bara kommer att genomföras på ett fåtal företag. Detta fungerar dock bra 

eftersom vårt syfte inte är att framställa ett generaliserbart resultat som går att 

tillämpa på alla företag utan snarare att visa på mönster. Via detta vill vi visa hur 

olika styrsystem designas och utvecklas över tid samt sambandet mellan evolution 

och kontext. 
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2. Metod 

2.1 Undersökningsdesign 

2.1.1 Val av ämne 

Vi valde uppsatsämne utifrån intresseområden inom företagsekonomi och först och 

främst tyckte vi att det kändes spännande att studera och skriva om 

projektbaserade företag. Detta för att det ligger bra i tiden då det blir allt vanligare 

att företag använder sig av projekt för att hantera den dynamiska omgivningen. För 

att rikta in oss ytterligare valde vi att även involvera verksamhetsstyrning då det är 

den inriktning vi båda har specialiserat oss på under vår utbildning. Det framstod 

också som ett spännande perspektiv att undersöka i projektföretag och någonting 

vi tror är viktigt att fortsätta att få mer kunskap inom. Vi har använt oss av olika 

styrningsteorier och applicerat dessa på våra undersökningsföretag för att på bästa 

sätt säkerställa ett rättvist resultat. 

2.1.2 Flerfallsstudier 

Vi har valt att utföra den här studien via flerfallsstudier. Eftersom vi har valt att 

försöka skapa förståelse för vårt fenomen så är en flerfallsstudie lämplig då denna 

ger oss möjlighet till att generera teori (Eisenhardt, 1989). Även Bryman & Bell 

(2013) anser att flerfallsstudier är väl lämpade för företagsekonomiska studier då 

de underlättar teoriutvecklingen. En av fördelarna med en flerfallsstudie är att den 

uppmuntrar ett iterativt förhållningssätt och att originella teorier och modeller får 

fotfäste (Ibid.). Det iterativa arbetssättet gör att vi har kunnat forma studien efter 

den data vi erhåller och på det sättet hela tiden ha ett relevant problem att 

undersöka. Det gör att vi med större säkerhet kommer att få ett resultat med ett 

relevant bidrag för framtiden. Det här går även hand i hand med det induktiva 

förhållningssättet som vi har valt (Bryman & Bell, 2013). Ytterligare en fördel med 

att genomföra en fallstudie är att teorin vi genererar redan har testats i en praktisk 

miljö och därför är verifierad (Eisenhardt, 1989). Även Bryman & Bell (2013) anser 

att en flerfallsstudie kan vara fördelaktig vid teorigenerering eftersom att det 

innebär en bättre grund att stå på. Då blir det möjligt att se om dessa håller under 

flera olika betingelser. 
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2.1.3 Undersökningsmetod 

Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse för styrsystems utformning 

och utveckling i projektbaserade företag vilket gör att vi har valt att använda oss av 

en kvalitativ studie snarare än en kvantitativ. Bryman & Bell (2013) hävdar att 

kvalitativ forskning ger större fokus till ordets betydelse för en situation istället för 

att försöka kvantifiera till stor grad. En kvalitativ studie passar oss även då dessa 

studier tenderar att vara mer djupgående samt kretsa kring ett färre antal objekt, 

vilket inte är fallet för kvantitativa forskningsundersökningar. Vi är medvetna om 

att vi inte kommer nå ett resultat som blir generellt för många branscher och företag 

men att vi istället hoppas erbjuda en kontextuellt beroende kunskap med 

djupgående analyser som är möjlig att bygga vidare på för framtida forskare. Det här 

går in under överförbarheten i kvalitativa undersökningar där kunskapsbidrag kan 

övervägas för att se i vilka fall dessa kan appliceras i nya situationer (Ibid.). 

2.1.4 Teoretisk ansats 

Denna studie angrips med ett induktivt förhållningssätt då detta innebär att nya 

teorier kan genereras snarare än att befintliga kan förkastas (Bryman & Bell, 2013). 

Ett induktivt förhållningssätt bygger på att fakta, insamlad från verkligheten, utgör 

en grund för verkliga regelbundenheter (Ibid.). Det här är relevant för denna studie 

eftersom vi har utgått från det empiriska underlaget för att från det kunna dra 

slutsatser som kan generera nya teorier. Befintliga teorier har dock utnyttjats och 

kombinerats för att kunna skapa en modell som relevanta analyser ska kunna 

genomföras utifrån. Vi har sedan dragit slutsatser utifrån den data och empiri som 

vi har samlat in i kontakt med fallföretagen vilket stämmer överens med vad Bryman 

& Bell (2013) kännetecknar för en kvalitativ studie. I vårt fall var det inte möjligt att 

utgå från teori i första hand eftersom det inte gav oss samma möjlighet att analysera 

data och skapa ny förståelse för denna och då medföljer även det induktiva 

förhållningssättet. En kvalitativ studie kännetecknas av en vald generell 

frågeställning samt relevant undersökningsplats eller relevanta enheter som grund 

för datainsamlingen. Sedan följer analys och tolkning av data och en teoretisk 

formulering med detta som grund samt att det finns möjlighet att finjustera och 

specificera de underliggande frågeställningarna. Det sista steget innebär en färdig 



11 
 

rapport och ett resultat som möjliggör att vi drar relevanta slutsatser inom området. 

Det här är vad vi planerade och gjorde under vår studie vilket stärker valet av 

kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013). Det iterativa tillvägagångssättet har 

gjort att vi hela tiden har kunnat göra de förändringar som krävts för att hålla 

studien på en relevant bana. Vi har hela tiden utgått från empiri för att kunna göra 

ett relevant bidrag till forskningen. Vi har ansett att det är i verkligheten som vi kan 

hitta empiriska samband och betraktelser som kan ligga till grund för ny kunskap. 

Vi har även undersökt tidigare litteratur och det är i syfte att ge oss en teoretisk 

koppling och rätt verktyg för att analysera vår empiri ordentligt. Med hjälp av teori 

kan vi sedan sätta ord på olika fenomen och hitta en vinkling och ett perspektiv som 

gör att vår studie blir unik. 

2.1.5 Teoretiskt perspektiv 

Vid en kvalitativ studie finns det många olika perspektiv att se på arbetet ifrån och i 

denna studie har ett ontologiskt perspektiv valts. Det ontologiska perspektivet är 

relevant då det innebär ”läran om det varande” (Bryman & Bell, 2013, s. 41). Ontologi 

kan delas upp i objektivism samt konstruktionism och där anser vi att det är 

objektivismen som bäst matchar vår studie. I vår studie utgår vi från att 

organisationerna och dess processer och rutiner är objektiva och konkreta, vilket 

stämmer överens med objektivism (Bryman & Bell, 2013).  Den empiri vi samlat in 

är något som vi anser skulle varit detsamma även för andra forskare som skulle 

genomfört liknande studier. Det är därmed inget som vi skapat genom interaktion 

med intervjuobjekten eller som på annat sätt påverkat materialet och detta är något 

som stärker valet av objektivism enligt Bryman & Bell (2013. Den stora anledningen 

till att vi väljer bort den fenomenologiska perspektivet är att detta grundar sig i 

subjektiva tolkningar från respondenter (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi är inte 

intresserade av de privata åsikterna hos den anställda utan vill istället skapa oss 

objektiva bilder av företagens styrsystem och organisationer. Detta återspeglas i att 

vi har valt att skriva ut empirin som en företagsberättelse snarare än att skriva 

utifrån de anställdas upplevelse.  
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2.2 Urval 

Vi har valt att ta oss an den här undersökningen genom att göra analyser av olika 

företag som vi valt ut på förhand. Det här är en viktig process eftersom att den avgör 

huruvida den data vi samlar in kommer att vara relevant för studiens syfte eller om 

den återspeglar fel typ av företag. Genom att välja ut företag baserat på 

förutbestämda kriterier har vi säkerställt att vår empiri blir teoretiskt relevant för 

de analyser som vi ämnar att göra samt att resultatet blir mer trovärdigt 

(Eisenhardt, 1989). Justesen & Mik-Meyer (2011) för ett resonemang om att 

kvalitativa studier med en medvetet vald population kan tappa sin statistiska 

trovärdighet då denna inte utses slumpmässigt. Eisenhardt (1989) svarar på detta 

genom att hävda att valet av fall är något som avgränsar studiens generaliserbarhet 

och således är av stor vikt för studiens resultat. Val av population kan då även ta 

bort främmande variation som skulle störa analysen av data i vår studie (Ibid.). 

Eftersom vi inte ämnar att generera ett allmänt teoribidrag så är ett selektivt urval 

passande för vår studie.   

2.2.1 Val av företag 

Genom att urvalet av företag har baserats på förutbestämda kriterier vet vi med 

större säkerhet att dessa är relevanta för vår undersökning och att de kan bidra till 

ett resultat som är av värde i framtiden. Vi har haft ett antal olika kriterier på de 

företag som vi valt: 

1. Det ska vara ett företag som tillhandahåller kundspecifika projektlösningar 

på regelbunden basis. 

2. Företaget ska ha en stor närvaro på den svenska marknaden. 

3. Företaget bör ha en omsättning i miljardklassen. 

4. Företaget ska vara börsnoterat. 

Detta för att vi anser att det är relevanta kriterier för att få tag i företag från olika 

branscher som är väletablerade inom projektlösningar. Med hjälp av dessa kriterier 

fick vi fram följande företag; PEAB (Lambertsson), Skanska, CGI, ABB (HVDC) och 

ÅF. Samtliga är projektbaserade företag men på lite olika sätt. Det handlar om IT-

projekt i form av leverans och underhåll av IT-system, klassiska bygg- och 
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anläggningsprojekt samt tekniska projektlösningar. Byggföretagen ansåg vi var 

intressanta på grund av att de till sin natur är uppbyggda av projekt samt att de 

enligt Söderlund (2005a) utgör en viktig projektsektor då intäkterna till ungefär 90 

% kommer från själva projekten. De är vad Söderlund (2005a) benämner 

Affärsprojekt som innebär leverans och implementering av komplexa lösningar till 

kunden. Projekten hos ABB, CGI och ÅF är även de i huvudsak affärsprojekt eftersom 

de producerar lösningar på beställning från kunderna. ABB erbjuder 

kraftöverföringslösningar i projektform, CGI erbjuder IT-system för sina kunder i 

projektform och ÅF arbetar i projekt med att erbjuda tekniska lösningar till kunder 

i en rad olika branscher. ABB har också interna utvecklingsprojekt, enligt den 

definition Söderlund (2005a) ger, genom att de för att ligga i framkant behöver 

utveckla sina kraftöverföringstekniker. Bland våra fallföretag ser 

organisationsstrukturerna lite olika ut även fast samtliga erbjuder projektlösningar 

där något har en klassisk linjestruktur medan andra är rent projektorganiserade. Att 

vara linjeorganisation och erbjuda projektlösningar kan verka lite motsägelsefullt 

men vi anser att det bara tillför ytterligare en intressant dimension i vår studie. 

Vi har även kontaktat företag utöver dessa men de har av blandade skäl valt att inte 

delta i vår studie. Vissa hade inte tid på grund av egna interna projekt, andra ansåg 

att de inte passade för syftet med vår studie och ytterligare några fick vi ingen 

respons alls ifrån. Vi har inte gjort något aktivt arbete med att försöka övertala 

företag att delta då vi anser att vår datainsamling gynnas av tillmötesgående företag. 

Genom att enbart ta med de som verkligen är intresserade av vår studie ökar 

möjligheterna till att diskussionerna kan bli mer djupgående. Nedan följer en 

övergripande sammanställning av företagen för att läsaren bättre ska kunna sätta 

sig in i studien: 
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Tabell 1- Översikt av företagen och dess representanter 

 ÅF Skanska ABB (HVDC) PEAB 

(Lambertsson) 

CGI 

Bransch Teknik- och 

ingenjörstjänster 

Bygg- och 

projektutveckling 

Kraftöverföring Bygg, anläggning 

& 

maskinuthyrning 

IT & Teknik 

Roll på 

företaget 

Divisionschef Verksamhets- 

direktör 

Central 

projektchef 

VD för 

Lambertsson 

Konsultchef 

& 

regionchef 

Som det går att se så har våra respondenter olika roller på företagen och det skiljer 

även något i hur länge de har varit på sina respektive företag. Däremot har de bra 

kunskap om hur arbetet med organisationen fungerar och kan ge oss en rättvis bild. 

Det viktigaste för oss var att intervjupersonen skulle känna sig relevant för 

intervjun. Det är därför vi har låtit företagen själva ta ställning till vilka de ansett 

vara mest lämpliga för att delta i studien. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

För att samla in data har vi i första hand använt oss av intervjuer med anställda på 

de utvalda företagen. Att använda intervjuer som metod medför olika faktorer att ta 

hänsyn till (Bryman & Bell, 2013) och detta är något vi har försökt att förhålla oss 

till så bra som möjligt. Kvalitativa intervjuer är bra eftersom dessa oftast är mindre 

strukturerade, intervjupersonen får större frihet att avvika från specifika frågor 

samt att det ger oss som intervjuare möjlighet att erhålla mer detaljerade och djupa 

svar (Bryman & Bell, 2013). För vår del är detta fördelaktigt eftersom det kan vara 

svårt för oss att på förväg ha tillräcklig kunskap om företagens förändring och vilka 

faktorer som påverkade. Enligt Eisenhardt (1989) är det att föredra att gå in i en 

studie utan att formulera hypoteser eller teorier på förhand eftersom att detta kan 

påverka huruvida nya modeller eller teorier kan formuleras korrekt. Viss 

information har varit möjlig att läsa sig till via årsredovisningar och andra 

publikationer men den stora delen av vår data har kommit från intervjuerna. Att ha 

möjlighet att avvika från förutbestämda frågor kan hjälpa oss att hitta svar på frågor 
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som vi på förhand inte visste att vi skulle ställa. Däremot kan det även innebära att 

vi ställer olika frågor till olika respondenter vilket har inneburit att vi varit försiktiga 

med att avvika från manus. Intervjuerna var öppna i och med att det fanns en stor 

mängd svarsalternativ då vi inte hade frågeställningar som gick att besvara med ett 

enkelt “ja” eller “nej”. I intervjusituationen var det också viktigt att vi inte påverkade 

respondenten åt något håll med tanke på att vi ville lära oss mer om företaget utan 

att ha några specifika förväntningar. Eftersom vi ville kartlägga företagen och 

studera relationen mellan olika variabler så var det viktigt att inte påverka företagen 

åt något specifikt håll. 

2.3.2 Kompletterande data 

Kompletterande data har i viss utsträckning använts när önskad information inte 

varit möjlig att samla in via de intervjuer som vi har utfört. En fördel med att utföra 

studien på företag som är börsnoterade är att de har utförliga årsredovisningar 

tillgängliga för varje bokslutsår. Att ha haft möjlighet att använda denna typ av 

dokument har gjort att vi kunnat, vad Eisenhardt (1989) kallar, triangulera data för 

att skapa starkare samband och slutsatser. Vi har även haft fördelen att användandet 

av kvantitativ data hindrar oss från att blir vilseledda av kvalitativ data som kan vara 

mer vinklad från företagets sida (Eisenhardt, 1989). 

2.3.3 Struktur på intervjuer 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer och förberedde därför 

intervjuguider innan som hjälp för att bibehålla en bra nivå och hög kvalitet genom 

hela intervjusituationen. Intervjuguider är vanligast vid mer strukturerade 

intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011) men eftersom vi är oerfarna inom den här 

typen av datainsamling så anser vi att det är bra att ha något konkret att förhålla sig 

till om vi skulle känt oss osäkra. Guiden innehåller korta anteckningar om viktiga 

ämnen vi ville beröra samt faktorer och händelser som vi anser vara för relevanta 

för att riskera att missa utöver de frågor som vi ställde. Vi hade vid studiens start för 

liten kunskap om företagen för att kunna ta oss an en intervjusituation utan vissa 

hjälpmedel så intervjuguiden fanns där för att säkerställa att vi genomförde en 

intervju av hög kvalitet. 
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Eftersom vi inte ville påverka respondentens svar kan det anses vara bäst att 

använda sig av strukturerade frågor för att minimera vår påverkan (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Däremot ansåg vi att en mer utforskande metod var bättre då vår 

befintliga kunskap om företagen var begränsad till ytliga uppgifter och att vi 

förväntade oss att den relevanta informationen skulle samlas in vid intervjun. 

2.3.4 Intervjuguide 

Vi valde att dela upp vår intervjuguide efter fyra olika huvudsakliga delar. Först hade 

vi en inledning där vi berättade lite om oss och försökte få en bild av vem 

respondenten var, dess roll i företaget samt grundläggande vad företaget gör. 

Därefter hade vi ett stycke om företagets strategi, följt av projekt och sedan 

avslutade vi med styrning. Enligt Bryman & Bell (2013) är det bra att organisera 

frågorna utefter teman för att det ska bli ett bättre flyt i intervjun. Vi har även tänkt 

på att inte ställa frågor med för stor teoretisk förankring då vi inte vet från vilken 

bakgrund som respondenterna kommer. I det sista stycket, frågorna som berör 

styrning, valde vi däremot att lägga till en övergripande förklaring av Simons (1994) 

styrmodell. Respondenten har inte behövt ta ställning till modellen eller förstå den 

på djupet men vi tog med den för att illustrera vilket område inom styrningen som 

vi är intresserade av. Frågorna i sig höll vi däremot konkreta kring ämnet. Vi har 

uteslutande använt öppna frågor i alla fall utom en och det var när vi frågade om de 

ansåg sig vara centraliserade eller decentraliserade (se bilaga 1). Däremot så bad vi 

dem utveckla svaret för att de skulle få mer frihet och möjlighet till att motivera sitt 

svar. Att vi bad dem att explicit välja var för att vi ville få en tydlig teoretisk koppling 

med denna fråga. Öppna frågor ger vår studie flera fördelar då Bryman & Bell (2013) 

säger att dessa uppmuntrar oförutsedda svar, utforskning av nya områden samt att 

respondenten kan svara med egna ord. Vi har dock redan försökt uppnå detta genom 

att ha intervjun semistrukturerad. 

2.3.5 Genomförande av intervjuer 

Vi har utfört våra intervjuer i par för att båda ska vara så delaktiga som möjligt i 

arbetet men även för att vi båda ska ha möjlighet att komma in med olika perspektiv 

och idéer. Att vi var två vid intervjuerna har även minskat risken att data blir 

förvrängd eller feltolkad då vi har haft en dialog om materialet och på så sätt har vi 
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kunnat säkerställa att vi är överens om tolkningar. Eisenhardt (1989) framhäver att 

det kan vara bra om intervjuarna tar olika roller i sammanhanget där en kan vara 

mer tillbakadragen och ha en sekreterarroll samtidigt som den andra är 

förhörsledare. Det skulle ha gjort att vi fått olika perspektiv på intervjun och 

därigenom kunnat bidra med olika uppfattning och perspektiv. Vi valde dock att dela 

lika på uppgifterna av solidariska skäl för att ingen skulle få en större arbetsbörda 

eller en monoton uppgift vid datahantering. Intervjuerna genomfördes på den 

anställdas arbetsplatser för att att respondenterna skulle befinna sig i en trygg miljö. 

Detta ansåg vi var extra viktigt då vi var två intervjuare men i fyra av fem intervjuer 

bara hade en respondent. Det var även intressant för vår del att få se de olika 

kontoren och arbetsplatserna för att skapa en större förståelse för de olika bolagen.  

Vi har spelat in intervjun så länge som vi har ansett att samtalet kretsat kring 

relevanta områden, även om dessa inte kommer direkt från vår intervjuguide. Detta 

var ifall det skulle komma fram intressanta åsikter eller svar som en följd av tidigare 

ställda frågor. 

2.4 Analysmetod 

För att skapa bättre förståelse för hur vårt valda fenomen ser ut har vi valt att ha 

empiri som utgångspunkt i vår analysprocess. Gibbs (2002) beskriver grundad 

metod som en process vars syfte är att utifrån teori observera specifika fenomen 

som kan generera nya insikter och originella bidrag till litteraturen. Här är befintliga 

teorier det som används för att analysera och tolka empirin snarare än att empirins 

syfte är att testa teorier. Syftet är att genom ett induktivt tillvägagångssätt generera 

kunskap, vilket stämmer överens med syftet med vår studie. Både Gibbs (2002) och 

Eisenhardt (1989) stödjer valet av att utgå från empiri vid teorigenerering då det 

visar att teorierna redan har testats i verkligheten och därför stärker validiteten. 

Ren grundad metod utgår helt från empiri och blandar in teori först i ett senare 

stadie (Gibbs, 2002). Vi har däremot valt att problematisera vårt forskningsområde 

tidigt för att ge en klar bild av vilket område det är vi vill bidra till. Enligt Gibbs 

(2002) är det ett vanligt sätt att använda den grundade teorin även om det skiljer 

sig från det ortodoxa användandet av metoden. Vi har inte heller använt oss av alla 
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de steg som innefattas i den grundade metoden men huvuddragen är detsamma för 

att stärka det bidrag som vi genererar till litteraturen. 

2.5 Forskningsetik 

När det kommer till etik har vi som forskare en viktig roll att fylla eftersom det är vi 

som har ansvar för att se till att studien genomförs på ett etiskt korrekt sätt. Bryman 

& Bell (2013) sammanställer fyra viktiga punkter inom etik som vi har tagit ställning 

till och dessa är respondentens frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet. 

I vår studie deltog bara företag som själva har sagt ja till vår inbjudan eftersom vi 

inte hade någon avsikt att tvinga någon att delta. Detta hjälpte oss att uppfylla både 

informationskrav och samtyckeskrav eftersom de personer, och således företag, 

som deltar gör det på grund av att de anser vår studie vara relevant. Vi gav även en 

kortare presentation i början av intervjutillfället för att respondenten ska vara klar 

med vilka områden intervjun kommer att behandla. Då hade vi möjlighet att 

presentera både oss och studien för att eliminera eventuella missförstånd och 

felaktiga förväntningar som intervjupersonen hade. Dock så var detta aldrig 

problematiskt då de redan var insatta i vad vi ville diskutera. Vår förhoppning var 

däremot att detta mest sågs som formalia och att den information vi gav 

respondenterna på förhand var tillräcklig för att ge en god förståelse för 

undersökningens spelregler. Detta innefattade också att vi klargjorde vad 

uppgifterna skulle användas till och att det inte fanns några falska förespeglingar 

(Bryman & Bell, 2013) som på något sätt skulle kunna framställa intervjupersonen 

eller fallföretaget i dålig dager. Att vara ärliga och att kommunicera alla våra motiv 

var viktigt för att skapa en bra relation till våra respondenter och göra dessa positivt 

inställda till vår studie. 

Det är viktigt att vi som forskare inte har en dold agenda där vi på något sätt har 

motiv som kan skada intervjupersonens relation till det aktuella företaget som vi 

samlar data om då detta skulle ses som etiskt inkorrekt. Risken för att utsätta 

deltagare i studien för en dold agenda känns låg eftersom att det inte är de anställdas 

beteende som vi undersökt utan istället företagen de är anställda hos. Vi var inte så 

intresserade av de anställdas roll på företaget utan ville istället använda dessa för 
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ett skapa en större förståelse för företagets strategi och den resa som skett hittills i 

dess historia. Av samma anledning anser vi att det blir en liten risk för att 

respondenterna kommer att känna ett behov av anonymitet angående de uppgifter 

vi samlar in. Vi var inte intresserade av privata uppgifter som på något sätt kan 

skada respondenten och hävdar även att dessa uppgifter inte kommer vara till nytta 

för några externa parter som inte rör vår studie. 

Datahantering är en viktig aspekt att ta hänsyn till enligt Bryman & Bell (2013) för 

att minska eller eliminera risken för att vårt material hamnar på fel ställe. Vad som 

publiceras har vi varit noga att kommunicera till de anställda för att det inte ska 

uppstå några missförstånd mellan oss. Det material som vi inte använt oss av har vi 

hanterat diskret och inte delat med oss av till andra just för att minska risk för att 

känsliga uppgifter når någon som inte har behörigheten. Vi kommer att radera 

denna data efter att studien är avslutad. 

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Trovärdighet 

Fyra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid en kvalitativ studie är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet 

är något vi uppnår genom att säkerställa att den verkligheten vi beskriver stämmer 

överens med den verkligheten som våra respondenter upplever. Det går att göra via 

respondentvalidering och går ut på att återkoppla efter intervjuer och 

sammanställning för att se om vi tolkat materialet rätt (Ibid.). Vi har mött detta krav 

genom att skicka ut vårt bearbetade material till våra respondenter för att de ska få 

chansen att godkänna eller komma med förslag på ändringar. Begreppet 

överförbarhet är generellt svårt att uppnå i kvalitativa studier (Ibid.) men som vi 

nämnde tidigare var vårt huvudsakliga syfte inte att uppnå kraven för de 

slumpmässiga urval som krävs för en generalisering. Men om de företag vi valt är 

representativa för branschen bygger det större trovärdighet i resultatet (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Pålitligheten går att stärka genom att säkerställa att 

datainsamling går rätt till i alla steg men i just företagsekonomiska studier är detta 

en krävande process vilket har fått lite fokus (Bryman & Bell, 2013). För vår del har 

denna pålitlighet stärkts av att vi har haft seminarier med handledare samt 
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medstudenter som kan granska och ifrågasätta de metoder som vi valt att använda 

oss av. Denna ytterligare hjälp har gjort att vi har uppnått en hög nivå av pålitlighet. 

Det sista begreppet, konfirmering, avser hur väl vi håller oss objektiva och inte låter 

oss påverkas av värderingar samt tidigare erfarenheter (Bryman & Bell, 2013). Att 

vi låter oss påverkas är av liten risk, vi är båda intresserade av ämnet men eftersom 

att vi inte har argumenterat för någon specifik sakfråga anser vi att vi har hållit oss 

neutrala i sammanhanget. 

2.6.2 Kvalitetskriterier 

Två ytterligare faktorer som avgör huruvida vår studie kommer att vara tillförlitlig 

eller inte går att mäta via validitet samt reliabilitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Validiteten avser om vi mäter det som vi faktiskt har gett oss ut för att undersöka 

och att vi inte målar upp en felaktig bild av verkligheten. För att öka reliabiliteten är 

det väldigt viktigt att vi använder trovärdiga och relevanta metoder och instrument 

under hela studien. Detta gör att resultatet kommer att bli mer tillförlitligt och det 

ökar även trovärdigheten i de faktorer som vi tog upp i tidigare stycken (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Att använda sig av korrekta mätinstrument gör även att vårt 

resultat är mer tillförlitligt eftersom att det kom fram på rätt sätt. Korrekta 

mätinstrument är även ett sätt för andra forskare att återupprepa undersökningen 

och förhoppningsvis kunna dra liknande slutsatser (Ibid.). I vårt fall kan dessa 

korrekta mätinstrument innebära många olika saker som till exempel att intervjun 

går rätt till. Det mest säkra sättet att ta in information vid intervju är genom att spela 

in samtalen elektroniskt, detta säkerställde att ingen kunskap försvann och det 

minskade även risken att vi skapade egna tolkningar i efterhand. För att säkerställa 

att all hantering av data sker på ett korrekt och tydligt sätt har vi valt att spela in och 

transkribera intervjuerna då detta anses vara en pålitlig metod (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Däremot är vi något bakbundna av tidsramen på 20 veckor vilket 

medförde att vi bara transkriberade de mest relevanta delarna av datan vi erhållit i 

ett försök att spara in tid till mer analytiskt arbete. Detta innebär att vi uteslöt att 

transkribera längre utläggningar om företagens tekniska specifikationer angående 

produkter eller tjänster samt information som inte berörde verksamhetsstyrning 

eller organisation. Att transkribera en intervju tar uppskattningsvis cirka 9 gånger 

så lång tid som själva intervjun (Ibid.) vilket blir kännbart med tanke på att vi har 
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genomfört fem olika samtal. Med våra ambitioner blev vi tvungna att lägga mindre 

tid på hantering av datamaterialet för att istället kunna leverera en bra analys och 

slutsats från studien. 

2.7 Källkritik 

Vi förstår vikten av att vara kritiska mot de modeller och teorier som vi använt för 

att bygga upp studiens trovärdighet. Vi har använt källor från välkända journaler, 

författare med kända verk samt en del lite nyare litteratur som är aktuell med sin 

innovation. Vi har även använt en del sammanfattande litteratur för att få en 

överblick över de olika fälten som vi har haft som syfte att kombinera under studiens 

gång. Vi ser att vår litteratur är trovärdig då den är skriven av erkända forskare som 

alla har tillfört viktiga artiklar och publikationer till sina respektive fält. 
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3. Teoretisk referensram 

I vår referensram har vi byggt upp en analysmodell bestående av huvudsakligen 

styrningsteori men denna har vi utvecklat ytterligare med relevanta delar av 

struktur och strategi. Referensramen bygger på teorier som utgår från ett 

evolutionärt perspektiv och kompletteras med hjälp av några kontextuella variabler 

som vi ansett vara centrala. Simons styrningsmodell (1994) är den centrala teorin 

som har använts för att fånga upp evolutionära faktorer. Detta har vi sedan 

kompletterat med tre delar från Chenhalls ramverk (2003) för kontextuell styrning 

för att få med ett bredare spektrum av både externa och interna variabler. Precis 

som Galbraith (2002) och Turner (1999) säger så kräver projektorganisering att 

företag organiseras och styr på nya sätt och det gav oss anledning att kombinera 

projekt- och styrningslitteratur. Eftersom vi även ämnar att försöka ge en bild av 

hur styrningen förändras i organisationerna avslutas teoridelen med forskning om 

hur organisationer kan utvecklas. Med hjälp av denna referensram har vi sedan 

analyserat vår empiri för att skapa en förståelse för vilka likheter och skillnader som 

finns i våra fallföretags styrsystem samt hur utvecklingen av dessa ser ut. 

3.1 Definition av styrning 

Anthony (1965) har skrivit om styrning som den faktor som knyter samman den 

operativa verksamheten med den valda strategiska riktning som ett företag har valt. 

Alltså är valet av styrning högst relevant för att en strategisk förändring faktiskt ska 

vara möjlig att genomföra och implementera. I annan litteratur benämns styrning 

ofta som management control och syftar då till hur företaget säkerställer utförandet 

av aktiviteter eller hur implementeringen av strategin går till (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Det fungerar som ett verktyg chefer kan använda för att informera 

anställda om mål och planer, för att bevaka prestationer och för att hjälpa anställda 

att hålla fokus på relevanta saker för att skapa mönster i hur organisationen ska 

agera (Simons, 1995). För att det ska vara möjligt att utforma ett styrsystem så 

hävdar Merchant & Van der Stede (2012) att det krävs tydligt fastställda mål. Målen 

behöver inte vara finansiella eller kvantifierbara utan det som är viktigt är att de 

anställda förstår vad det är organisationen vill uppnå. Vidare hävdar författarna att 

anställdas undermåliga prestationer ofta kan bero på bristfällig vägledning, 
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motivationsproblem eller själviska motiv och att grunden till detta kan vara att de 

inte känner till organisationens mål.  

Merchant & Van der Stede (2012) menar att styrningens uppgift är att säkerställa 

att inga oönskade överraskningar ska uppstå. Oavsett hur bra styrsystemen är anser 

Merchant & Van der Stede (2012) att det inte existerar något som kan kallas perfekt 

kontroll inom ett företag eftersom att det på ett eller annat sätt kommer uppstå 

problem. Dalton  & Lawrence (1971) säger att bra styrning handlar om hur den 

marginella kontrollen påverkas och att ha mycket kontroll inte alltid är samma sak 

som att ha god kontroll. Företags styrsystem kan vara olika hårda och det innebär 

olika fördelar och nackdelar. Hårdare styrning är oftast mest fördelaktigt att 

använda gällande företagets viktigaste aktiviteter och i synnerhet när företaget inte 

presterar på topp (Merchant & Van der Stede, 2012) och därför behöver extra 

vägledning. Butler et al. (1998) säger dock att det finns faror med att ha för hård 

styrning och det är för att organisationen kan missa möjligheter och få svårt att 

hänga med i utvecklingen som sker kring företaget. Å andra sidan menar författaren 

att om styrningen istället är för slapp är det lätt att man istället tappar i 

produktivitet. Det gäller därför att hitta en bra balans mellan hård och lös styrning. 

Det finns kritik mot byråkratiska organisationer då deras effektivitet ofta 

ifrågasätts. Detta handlar om att flexibiliteten hämmas och att det därför är svårare 

att ta snabba beslut. Malmi & Brown (2008) diskuterar kring olika typer av 

styrsystem och att dessa ofta korrelerar med varandra i verksamheten. De bildar 

tillsammans en helhet och skapar en verksamhet med vissa generiska drag 

beroende vilka system som används. Abernethy & Chua (1996) ser styrsystem som 

en kombination av olika mekanismer, implementerade av ledningen, som 

tillsammans säkerställer ett kongruent arbete genom hela organisationen. 

Vi kommer att utgå från en definition av styrning som är en blandning av tidigare 

litteratur. I vår studie kommer vi att referera till styrning, och styrsystem, som 

processer och funktioner som finns för att anställda ska agera på det sätt som 

ledningen avser. Vi kommer i vår referensram att tydliggöra specifika typer av 

styrsystem som vi avser att använda för att analysera de valda fallföretagen. 
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3.2 Styrsystem 

För att det ska vara möjligt att kartlägga och rama in hur våra fallföretag utformar 

styrsystemen i respektive organisation kommer vi bland annat utgå från Simons 

modell (1994). Hans studie hade som syfte att se hur nya toppchefer implementerar 

nya styrsystem för att förändra och påverka företagets strategi. Det stora fokuset 

ligger alltså på kopplingen mellan strategi och styrning och mer specifikt hur 

styrning används för att förändra strategier och alltså inte bara som ett verktyg för 

att implementera nya strategier. Det är alltså hur styrningen kan utveckla strategin 

som är fokus. Simons (1994) identifierade, utifrån tidigare studier, fyra olika typer 

av styrsystem som företagsledningen kan använda sig av för att genomföra detta. 

Dessa är: Styrning utifrån kultur och värderingar (Beliefs Systems), Styrning via 

begränsningar (Boundary Systems), Diagnostiserande styrsystem (Diagnostic Control 

Systems) och Interaktiva styrsystem (Interactive Control Systems) som är olika typer 

av styrmekanismer. Alla dessa finns i alla organisationer på ett eller annat sätt enligt 

författaren men hur de används är specifikt för varje företag. 

3.2.1 Styrning utifrån kultur och värderingar 

Första styrmekanismen i Simons styrningsmodell (1994) innebär att ledningen kan 

utgå från kärnvärden och gemensamma värderingar för att på så sätt peka ut 

företagets riktning. Detta görs genom formella dokument där bolagets vision och 

syfte framgår. Målet med denna metod är att ge vägledning, uppmuntra och 

inspirera företagets anställda till att leta efter möjligheter när problem uppstår 

(Simons, 1995). Det är alltså en typ av kulturstyrning där företaget lägger mycket 

tyngd på att styra organisationen genom kärnvärden. Det ska ge information om hur 

värdeskapandet sker, vilken prestationsnivå som förväntas och hur anställda ska 

hantera förhållandet till medarbetare (Simons, 1995). Det är i linje med den 

styrmekanism som Dalton & Lawrence (1971) benämner social styrning, och vad 

Merchant & Van der Stede (2012) kallar kulturstyrning. Författarna är inne på att 

styrningen kan grundas i kulturella faktorer som värderingar, uppförandekoder och 

gruppnormer som härleds från gemensamma mål för att företaget ska agera 

korrekt. Det ska fungera som en stark motivationsfaktor eftersom att det kan få 

konsekvenser för de anställda om de gör avvikelser från dessa. Även belöningar i 
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form av exempelvis uppskattning eller informellt ledarskap kan vara starkt 

motiverande (Dalton & Lawrence, 1971). Merchant & Van der Stede (2012) är inne 

på att kulturen kan formas genom att bland annat låta anställda rotera inom 

organisationen eller genom att skicka ut tydliga signaler från ledningen om vad som 

gäller. Å andra sidan menar författarna att en stark kultur kan gå till överdrift och 

göra att företaget bli trögt och därför kan missa att göra nödvändiga förändringar.  

3.2.2 Styrning via begränsningar och regler 

Det andra medlet för att påverka styrningen i ett företag är genom begränsningar 

och regler där det till skillnad mot kulturstyrning, som försöker motivera anställda, 

snarare handlar om att sätta upp begränsningar för vad som inte får göras och för 

att hålla de anställda på rätt spår (Simons, 1994). När anställda letar efter lösningar 

på problem kan cheferna sällan veta vilka alla problemen är och bör därför inte säga 

vad individerna ska göra utan bör istället fokusera på att sätta upp regler för vad de 

absolut inte får göra (Simons, 1995).  Det innebär att ledningen sätter upp regler och 

ramar som anställda ska respektera genom att arbeta efter dem. Det kan handla om 

etiska regler, budgetsystem eller operativa direktiv och syftet är att minimera de 

risker som företaget kan utsättas för (Simons, 1994). Dessa risker kan exempelvis 

vara motivationsproblem, dålig vägledning från företagets sida och att de kan 

uppstå problem på grund av felaktigt beteende. Dessa riskmoment kan hanteras 

genom att bland annat granska planeringsarbetet inför en uppgift, göra de anställda 

ansvariga för specifika handlingar eller genom att se till att det finns anställda som 

kan ersätta om någon presterar dåligt (Merchant & Van der Stede, 2012). Styrning 

genom kultur och värderingar kombinerat med begränsningar säkerställer att 

företagets anställda inte gör saker som kan äventyra företagets integritet samt att 

de enbart engagerar sig i aktiviteter som skapar konkurrensfördelar (Simons, 

1995). Öka begränsningar och regler är vanligare när omgivningen är osäker 

(Simons, 1995) vilket gör att det kan uppstå problem i projektbaserade företag 

eftersom att för mycket begränsningar kan göra att projektledare tappar 

flexibiliteten i projekten (Butler et al., 1998). 
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3.2.3 Styrning utifrån resultat och avvikelser 

Nästa typ av styrning som finns i Simons modell (1994) är diagnostiserande 

styrsystem, som till skillnad från de andra mer fungerar som ett feedback-system där 

ledningen granskar utfallet av en uppgift eller ett projekt och vidtar åtgärder i 

efterhand om resultatet avviker och något behöver korrigeras. Detta kan exempelvis 

uppstå genom avvikelser från affärsplaner, budgetar och övervakningssystem av 

projekt. Det är viktigt att företaget väljer relevanta prestationsvariabler som går att 

mäta på ett vettigt sätt och som avspeglar företagets strategi (Simons, 1995). Dalton 

& Lawrence (1971) menar att styrsystem kan innehålla mätvariabler som bland 

annat vinst, lönsamhet och marknadsandel och om resultatet avviker på något sätt 

ska detta korrigeras. Det kan även mätas med relationsmått som exempelvis 

avkastning på eget kapital (Merchant & Van der Stede, 2012). Mål formuleras utifrån 

de variabler som har satts upp och belöningar kan kopplas till målet för att motivera 

de anställda (Dalton & Lawrence, 1971). Finansiella mått är väldigt tacksamt att 

använda eftersom det oftast speglar företagets välmående på ett tillförlitligt sätt 

(Abernethy et al., 2013).  

3.2.4 Interaktiva styrsystem 

Det går alltså att styra med hjälp av resultat och avvikelser men vid strategiskt 

osäkra förutsättningar är det enligt Simons (1994) mest lämpligt att använda 

interaktiv styrning. Det är formella informationssystem som ledningen använder för 

att kontinuerligt blanda sig i anställdas beslutsprocesser där systemet blir 

interaktivt genom att chefer personligen blandar sig i besluten (Simons, 1995). 

Detta syftar till att uppmuntra till dialoger, organisatoriskt lärande och innovation i 

särskilt komplicerade situationer (Simons, 1994; Henri, 2006). Det kan ske genom 

personliga möten med anställda när de behöver vägledning i svåra situationer eller 

när företaget vill utmana tidigare idéer, data och uppgifter i hopp om att kunna 

arbeta fram bättre metoder genom nya initiativ (Simons, 1994). Ledningen söker, 

genom ett välfungerande informationssystem, efter tecken som signalerar att det 

finns ett behov av förändring. Interaktiva styrsystem behövs för att, på ett mer 

kontinuerligt sätt, komplettera diagnostiska system för att snabbare kunna anpassa 

sig till förändringar i omgivningen (Simons, 1995). Henri (2006) menar också att 
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interaktiva styrsystem används parallellt med andra typer av styrning som har 

andra syften. Han menar att en klar skillnad är att diagnostiska system ofta används 

för att kontrollera och även begränsa när det behövs, medan interaktiva system 

snarare främjar utveckling och därför blir ett strategiskt verktyg. Detta styrks av 

Simons (1995) som menar att styrning är mycket mer än att bara säkerställa att 

strategi efterföljs, den har snarare makten att påverka och utveckla strategin.  

3.3 Kontextuella faktorer 

Företag kan använda sig av de ovannämnda styrmekanismerna men det finns också 

andra faktorer som påverkar verksamhetsstyrningen. Ett vanligt problem som 

diskuteras i styrningsdiskussioner är kring osäkerhet och innefattar kontextuella 

variabler som omgivning, teknologi, storlek och struktur och påverkar vilket 

styrsystem som bör implementeras och hur effektivt detta kommer att fungera 

(Chenhall, 2003). En viktig faktor för att designa ett välfungerande system är att det 

ska vara anpassat till den miljön och de förhållanden som råder i företagets direkta 

och indirekta omgivning (Ask & Ax, 1997). För att forskning kring 

situationsanpassad styrning inte ska bli för specifik och snäv har forskning skiljt på 

generiska faktorer och specifika faktorer som kan påverka. Generiska faktorer syftar 

till sådant som går att applicera på en större mängd företag utan att gå för djupt i 

detalj (Chenhall, 2003) vilket är det vi avser att göra för att kunna jämföra företagen 

i studien. De mer generiska faktorerna är enligt författaren: (1) Den externa miljön, 

(2) teknologikoncept, (3) managementtekniker, (4) organisationsstruktur, (5) 

storlek, (6) strategi samt (7) kultur. I denna studie kommer vi att använda oss av de 

kontextuella faktorerna externa miljön, organisationsstruktur och strategi då vi 

anser att de är de mest relevanta för vår studie. Storleksfaktorn, teknologikonceptet 

och managementtekniker har vi valt att inte lägga någon större tyngd i då vi anser 

att de variablerna inte är avgörande för vår studie. När det gäller kulturfaktorn så 

säger Chenhall (2003) att det gäller landskultur och det är inte heller av stort fokus 

i vår uppsats och därför kommer vi inte lägga någon tyngd på den. De övriga tre 

variablerna kommer behandlas och förklaras lite djupare nedan. 
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3.3.1 Den externa miljön 

Miljö är en väldigt betydande kontextuell faktor som i många fall ligger som grund 

för den kontextuella forskningen som helhet. Historiskt har detta diskuteras i 

termer av osäkerhet och risk men det går även att addera turbulens, fientlighet på 

marknaden, mångfald, komplexitet och tvetydighet (Chenhall, 2003). Det finns inget 

rätt eller fel vad gäller hur styrsystemet ska se ut i osäkra miljöer.  Chenhall (2003) 

föreslår dock att det i miljöer där det är viktigt att vara flexibel är vanligare att 

använda lite lösare typer av styrning och att det i miljöer med mycket risker kan 

vara lämpligt att använda sig av lite mer formella styrsystem. När företag utformar 

styrningen menar alltså författaren att det är viktigt att hålla isär olika variabler i 

den externa omgivningen. Det är alltså av hög vikt att veta i vilka fall det är bra med 

formella system och tvärtom.   

3.3.2 Organisationsstruktur 

Strukturvariabeln handlar om att dela upp roller och arbetsuppgifter för olika 

individer och enheter i en organisation. Strukturen är viktig i det avseendet att det 

påverkar anställdas motivation, hur effektiv organisationen är och hur 

informationen flödar inom företaget. Det är upp till styrningen att lösa dessa frågor 

och därför är struktur en väldigt viktig faktor vid utformningen av styrsystem 

(Chenhall, 2003). För företag som har projekt som en viktig del av verksamheten 

finns det en mängd olika sätt att organisera sig. Projekten kan exempelvis 

organiseras och drivas genom en linjeorganisation (Meredith & Mantel, 2010) men 

det finns också företagstyper som till större del är uppbyggt av projekt som 

exempelvis bygg- och anläggningsföretag där projekten utgör de fundamentala 

byggstenarna. I svenska industriföretag verkar det dock oftast som att projekten 

drivs parallellt med de mer centrala funktionerna av företaget (Berggren, 2001).  

3.3.2.1 Byråkratisering 

Företagsstruktur kan skilja sig i det avseendet att de kan inneha olika grader av 

byråkratisering. Byråkrati är en typ av organisationsstruktur som bygger på 

formalisering av beteenden för att samordna verksamheten (Mintzberg, 1979). 

Weber (1947) menar att byråkrati handlar om att kontroll utförs baserat på 
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kunskap och att det därför är de personer med mest makt som styr och att det finns 

en tydlig hierarki med klara befogenheter. Detta för att effektivt kunna uppnå 

konkurrensfördelar vad gäller bland annat precision och förutsägbarhet. Det 

kännetecknas av hög grad av specialisering och standardisering samt låg grad av 

självständighet och deltagande i beslutsfattandet (Dischner, 2015). Byråkrati 

fungerar bra i säkrare miljöer och högre effektivitet uppnås då genom mycket 

formaliteter vad gäller processer och dokumentation med mera (Weber, 1947).  

En byråkratisk organisation kan liknas vid ett företag med hög grad av 

centralisering. Centralisering är det striktaste sättet att organisera beslutsfattandet 

i en verksamhet och innebär i princip att toppledningen bestämmer och ger klara 

direktiv till övriga, vilket passar bra när det finns stort behov av tydliga riktlinjer 

(Mintzberg, 1979; Daft, 2004). Det är dock inte lämpligt med centraliserat 

beslutsfattande när det handlar om större organisationer med till exempel många 

olika produktlinjer eller som finns utspridda på många olika platser i världen. Det 

kan då vara viktigt att personer med specialistkunskap om antingen någon teknisk 

aspekt eller som helt enkelt besitter någon värdefull lokal kunskap får ta besluten. I 

det fallet kan decentralisering av beslutsfattandet vara bättre lämpat då besluten får 

tas av andra chefer inom organisationen. Det gör också att det är möjligt att agera 

snabbare (Mintzberg, 1979). De kan då också vara fullt ansvariga för att styra sin 

enhet på egen hand och ta beslut i relevanta frågor. Anledningen kan vara att 

osäkerheter på marknaden försvårar långsiktig strategisk planering och att det 

därför blir lättare att flytta ut beslutsfattande och ansvar längre ut i verksamheten 

(Schertler, 1987). Mintzberg (1979) menar dock att det är viktigt att inte se dessa 

två begrepp som definitiva utan att det bör bedömas utifrån olika förutsättningar. 

Detta kommer i vår studie att användas för att i så stor mån det går se hur styrningen 

i projektföretagen förklaras av hur beslutsfattandet är fördelat. 

Anand & Daft (2007) menar att företag kan struktureras som linjeorganisation, 

divisionsorganisation eller som matrisorganisation. I projektorganisationer hävdar 

dock Turner (1999) att valet främst står mellan linjestruktur och matrisstruktur. 

För projektföretag är det då möjligt att vara funktionsorganiserade, 

projektorganiserade eller som en matris någonstans mittemellan.  
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3.3.2.2 Linjestruktur 

Linjeorganisationen är en organisationstyp där de olika aktiviteterna organiseras 

efter de olika funktionerna inom företaget (Anand & Daft, 2007). Det passar bra när 

det handlar om företag som är i behov av stark kontroll genom tydliga hierarkiska 

nivåer. Nackdelar är att organisationen blir segare eftersom besluten måste gå 

igenom många nivåer samt att det inte bildar något samarbete mellan de olika 

avdelningarna inom företaget (Daft, 2004). Projekt kan organiseras i en 

linjeorganisation men då sker det oftast inom företaget snarare än mot en kund 

(Clements & Gido, 2006). Linjestrukturen är dock oftast inte tillräckligt flexibel för 

att kunna driva en projektorganisation på ett effektivt sätt (Turner, 1999) och därför 

finns matrisstrukturen som är en av de vanligaste organisationsformerna för 

projektföretag (Engwall & Sjögren-Källqvist, 2000). 

3.3.2.3 Matrisstruktur 

Matrisstrukturen innebär att det läggs tyngd på både funktionerna och projekten 

och involverar såväl vertikal som horisontell struktur (Anand & Daft, 2007). Syftet 

är att hitta en balans mellan de olika delarna av verksamheten där 

funktionscheferna arbetar med kompetensförsörjning, övergripande metoder med 

mera och projektledarna mera fokuserar på att driva igenom projekten och försöka 

se till så att de olika funktionerna samarbetar inom projekten (Berggren, 2001). 

Detta genom att det i varje projekt deltar anställda från de olika funktionerna där 

rapportering och diskussioner måste föras med både projektledaren och respektive 

funktionschef (Clements & Gido, 2006). Det innebär att företaget får traditionell 

styrning genom den vertikala strukturen och rapporteringen samtidigt som det 

också finns horisontell kontroll för att öka samarbetet mellan de olika funktionerna. 

Det kan bli omständligt eftersom det ofta innebär att anställda rapporterar till flera 

chefer samtidigt som exempelvis både funktionschefer och produktchefer (Anand & 

Daft, 2007). Det innebär att företag kan arbeta med projekt/produkter men att de 

hela tiden samarbetar med och rapporterar till de olika funktionerna. Det är alltså 

en kombination av horisontell och vertikal rapportering och kan vara ganska 

omständligt och tidskrävande då det är mycket kontakter i olika riktningar (Daft, 

2004). Detta gör att de får offra den enhetliga ledning som annars finns för att istället 

få flera olika chefer som har lika ansvar och lika rätt att ta beslut. Detta är den 
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effektivaste organisationsmetoden för att kunna driva utveckling och hantera 

komplexa situationer men det ger å andra sidan stora problem gällande 

maktbalansen mellan olika sorters chefer och kan leda till konflikter som måste 

hanteras ända uppe hos toppledningen. Det medför också höga administrativa 

kostnader eftersom matrisstrukturen kräver fler möten och ett extra antal chefer 

(Mintzberg, 1983). 

3.3.2.4 Divisions-/projektstruktur 

Den tredje typen av organisationsstruktur ligger på motsatt sida mot 

linjeorganisationen och kallas för divisions-/projektstruktur. Det är istället när 

funktionerna kan grupperas utifrån vad företaget vill producera. Det kan då handla 

om att olika divisioner exempelvis använder olika teknologier eller vänder sig mot 

olika kunder och är särskilt vanligt i storföretag. Då sköter sig divisionerna mer eller 

mindre självständigt och har ansvar för tillverkning, ekonomi och så vidare (Anand 

& Daft, 2007). Det är också så rena projektorganisationer ser ut där verksamheten 

byggs upp av projekten och projektledarna styr utan att verksamhetscheferna 

involveras (Turner, 1999). Då finns de övergripande funktionerna högst upp men 

sedan delas verksamheten upp efter projekt i projektteam där de anställda enbart 

arbetar med det specifika projektet. Olika sorters chefer plockas alltså rakt in i 

projektet för att enbart arbeta med sina specifika uppgifter (Clements & Gido, 2006). 

Viktigt att notera är att företag inte är antingen eller vad gäller dessa strukturer. 

Dessa tre strukturtyper: Linje, matris och division/projekt har vi använt genom att 

försöka kartlägga hur styrsystemet i respektive företag kan förklaras av den 

företagsstruktur de har. Vad gäller relationen mellan styrning och struktur menar 

Chenhall (2003) att stora organisationer med hög teknisk komplexitet och en 

decentraliserad struktur oftast utnyttjar formella styrsystem. Vissa avdelningar som 

till exempel forskningsenheter är dock ofta förknippade med öppnare styrning. Han 

menar också att struktur är en väldigt central aspekt vid utformandet av styrsystem 

och att företag därför bör vara noggranna i denna process. Exempelvis gör platta 

organisationer med mycket kommunikation, gruppbaserat arbete och processfokus 

att det blir en mycket mer öppen organisation och det ökar interaktionen mellan 

olika delar av företaget. 
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3.3.3 Strategi 

Strategivariabeln är inte en kontextuell variabel på samma sätt som de tidigare 

nämnda utan det kan istället ses som ett verktyg för att förändra förutsättningarna 

vad gäller miljö och teknologier och liknande (Chenhall, 2003). Det betyder alltså att 

företaget till viss mån kan styra i vilken miljö och kontext företaget agerar genom 

strategiska aspekter som produktval, marknadspositionering och så vidare. En viss 

typ av strategi kan göra en viss typ av styrning mer eller mindre lämplig. 

Strategifrågan som alltid står i centrum är hur företag uppnår och bibehåller 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Nyckelfaktorerna för att lyckas med 

detta i en allt mer dynamisk miljö beror på om företaget har rätt kompetens samt 

vilken miljö det verkar inom (Cattani et.al., 2011). Chenhall (2003) lyfter att tidigare 

forskning visat att företag, om de kör fast med sina produkter, kan välja att 

positionera om sig som en medveten del i strategin. Porter (1996) för å andra sidan 

fram argumentet att positionering som strategi är slut då dagens marknader är för 

dynamiska och föränderliga vilket gör positionering alldeles för statiskt. Att nå en 

långsiktigt hållbar strategi handlar enligt Porter (1996) om att välja en fördel som 

går att bibehålla. Man måste erbjuda kunder ett överlägset värde, erbjuda ett 

likvärdigt värde fast till lägre kostnad eller en blandning av dessa två. Det här 

innebär att strategi egentligen beror av två faktorer: positionering och operationell 

effektivitet. 

Operationell effektivitet menar Porter (1996) innebär att utföra samma aktiviteter 

som konkurrenterna fast på ett bättre sätt, vilket till stor del kan handla om 

produktivitet och därför ofta mäts i exempelvis ledtider och kostnader. För att 

kunna bibehålla en långsiktig konkurrenskraft inom operationell effektivitet 

redogör Porter (1996) vidare för vikten av att ständigt förbättra sitt arbetssätt, men 

att detta i många fall inte räcker på lång sikt eftersom till exempel nya teknologier 

och metoder att möta kundens behov ständigt imiteras av konkurrenter. Därför 

påpekar Porter (1996) betydelsen av strategisk positionering och att detta 

tillsammans med operativ effektivitet är kritiskt för företags långsiktiga 

konkurrenskraft. När det gäller projekt handlar detta om att det tydligt måste 

klargöras från organisationen vilka faktorer som projekten bedöms på. Det kan 
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handla om att uppfylla vissa sociala faktorer som exempelvis hållbarhet likaväl som 

ekonomiska resultat. Det finns många olika problem som kan uppstå med 

projektverksamhet och det kan vara sådana saker som att projektplaneringen inte 

följer samma ramar som övriga organisationen arbetar efter. Därför bör det finnas 

tydliga riktlinjer för hur planering, utförande och uppföljning ska fungera (Turner, 

1999). Gällande kopplingen mellan strategi och val av styrsystem fann Chenhall 

(2003) vissa mönster. Han menar till exempel att en strategi som präglas av låga 

kostnader och försiktighet ofta styrs med hjälp av ett formellt styrsystem med 

uppsatta budgetar. Detta till skillnad mot företag med en strategi att vilja driva 

utveckling och ligga i framkant som tenderar att ha en styrning som präglas av 

bredare och mer öppna system med långsiktiga mål. 

3.4 Förändringsprocesser 

Hittills har vi behandlat styrningslitteratur som förklarar olika typer av styrsystem 

och hur de kan påverka en organisation. Henri (2006) berör till viss del hur företag 

kan använda sig av interaktiv styrning för att främja organisatoriskt lärande. Detta 

är en grund i företagets förändringsprocess och även Van de Ven & Poole (1995) har 

studerat hur olika förändringsprocesser kan se ut. Med en sammanställning av 

litteratur har de identifierat fyra olika typer av processuell förändring: (1) 

Livscykelteori, (2) Teleologisk förändring, (3) Dialektisk förändring och (4) 

Evolutionär förändring. Det som kommer närmast Henris diskussion är 

livscykelteorin om förändring. Denna är inspirerad av organisatoriskt lärande och 

poängterar att organisationer hela tiden har en inneboende kraft som påverkar den 

till att utvecklas. Även omgivning och andra kontextuella faktorer kan påverka men 

i huvudsak är det de interna dragen och kunskapen som avgör vilken riktning som 

väljs (Van de Ven & Poole, 1995). Den här synen bygger på en process i fyra steg som 

är följande: Uppstart, utveckling, samla in & avsluta. Den processen är 

ackumulerande och kunskaper som erhålls i ett stadie kommer att föras vidare och 

ligga som grund för de kommande. (Ibid).  Även den evolutionära och dialektiska 

synen på förändring känns relevant för vår studie. Den första innebär en 

kontinuerlig process av variation, urval och anpassning som är ständigt pågående 

(Ibid). Detta kan liknas vid vad som tidigare har benämnts som organisatoriskt 

lärande men skillnaden är att variation kan ses som slump, snarare än lärande som 
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i första fallet (Ibid). Dialektisk förändring innebär att förändring kommer som ett 

resultat av två eller fler kolliderande krafter. Status quo kan ses som centralt då 

detta blir resultatet av de kolliderande krafterna och att företaget på så sätt formas 

efter detta. Sett över tid så blir det här en kontinuerlig förändringsprocess i och med 

att de påverkande krafterna ändrar form och riktning. Förändring, utveckling och 

innovation är enligt Danneels (2002) helt avgörande för att företag ska kunna vara 

lönsamma över tid och därför anser vi att det är intressant att inkludera litteratur 

som berör detta område i vår studie.  

Ytterligare studier av förändring presenteras av Donaldson (1987) som via en 

kvantitativ studie har uppmärksammat två, för oss relevanta, förändringar som 

kopplar till kontextuella faktorer. Den första innebär att förändring i struktur i en 

specifik tidsperiod beror på förändringar i strategi i en tidigare period. Det innebär 

att det finns ett kausalt samband mellan organisationen och dess kontext. Den andra 

typen av förändring handlar om att justera strukturen för att återfå kongruens. Det 

innebär att företaget genomför en förändring som syftar till att strukturen ska 

anpassas bättre till kontexten.  
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4. Empiriskt underlag 

Det empiriska materialet som följer i kommande kapitel består av intervjuer som 

genomförts hos de två konsultföretagen ÅF och CGI, de två byggnadsföretagen 

Skanska och Peab samt industriföretaget ABB. De presenteras företagsvis och 

innefattar variablerna företagsstruktur, strategi, projekt samt styrning. 

4.1 Företagsöversikt 

Tabell 2 - Företagsöversikt 

 ÅF 

Sverige 

Skanska Sverige ABB (HVDC) CGI 

Sverige 

PEAB 

(Lambertsson) 

Sverige 

Bransch Teknik- 

konsult 

Bygg- och 

projektutveckling 

Kraftöverföring IT-

konsult 

Bygg- och 

anläggning 

(Maskinuthyrning) 

Omsättning 

2015 (Mkr) 

9 851 34 000 Inga uppgifter 6 000 36 500 

(1 000) 

Antal 

anställda 

2015 

8000 10 300 1 500 4 500 13 000 (400) 
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4.2 ÅF 

4.2.1 Överblick 

Tabell 3 – Överblick av ÅF 

Vision “Den bästa partnern för de bästa kunderna” 

Företagsstruktur Linjeorganisation med antydan till matrisorganisation. Ser 

sig själva som decentraliserade men har blivit mer 

centraliserade sedan VD-bytet 2002. 

Strategi ONE ÅF. Ska vara etta eller tvåa sett till omsättning inom 

varje affärsområde samt att tillväxten ska vara fortsatt hög 

och ske lika genom organisk tillväxt samt företagsförvärv 

(ÅF:s årsredovisning, 2015). 

Typer av projekt Infrastruktur, industri samt energi. 

Framtida 

inriktning 

Tydliggöra den röda tråden som håller samman alla olika 

enheter inom bolaget. 

4.2.2 Allmänt 

ÅF är ett globalt ingenjörs- och konsultföretag vars rötter sträcker sig tillbaka ända 

till år 1895 och som verkar inom energi, industri och infrastruktur. ÅF är tydliga 

med att betona att man inte bara är ett teknikföretag utan ser snarare att deras 

verksamhet handlar om människor som samarbetar för att kunna erbjuda smarta 

lösningar.  

4.2.3 Företagsstruktur 

ÅF är ett företag som är uppbyggt genom fyra divisioner och dessa är Industry, 

Infrastructure, International och Technology. De har idag en struktur som i grunden 

är en linjeorganisation men som har vissa inslag av matrisstruktur. Strukturen har 

dock förändrats ganska kraftigt under åren. 2002 skedde ett byte av VD vilket 

innebar mycket nya idéer. Företaget var uppbyggt av 25 i princip helt självständiga 

dotterbolag och styrkan ansågs då vara att det fanns så många ben att stå på. 
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Nackdelen var att det var svårt att uppnå synergier eftersom alla dotterbolag i 

princip drevs separat och hade klarat sig bra även på egen hand. Den nya VD:n hade 

inställningen att förena ÅF och stärka dess varumärke så att hela bolaget faktiskt 

uppfattades som ett och samma företag. Företaget verkar i en värld där det är vanligt 

att organisera sina konsulter decentraliserat samtidigt som det finns en tydlig 

linjehierarki. Däremot har ÅF börjat med Key Account Managers som är chefer för 

kundkontona för att organisationen inte ska tappa 

kundkontakten.  Kunderbjudandet blir genom detta enat för alla ÅFs delar och utgör 

därmed en slags matris i linjeorganisationen. Projekten ligger oftast längst ut i en 

sektion men ÅF anser att det kan vara sunt att ha med affärsområdeschefer i 

styrgrupperna för att få ett större och mer övergripande perspektiv. 

4.2.4 Strategi 

ÅF:s strategi heter ONE ÅF och innebär att de strävar efter att arbeta decentraliserat 

men att det ska ske under samma starka varumärke genom att bedriva 

gemensamma processer (ÅF:s årsredovisning, 2015). De är decentraliserade i den 

meningen att de räknar resultaten på den yttersta sektionschefen men samtidigt 

behövs en röd tråd för att kunna skapa hög verkningsgrad. Därför behövs några 

centrala delar som gör att hela företaget rör sig i samma riktning och detta utvecklas 

just nu för att tydligare peka ut vart företaget siktar. Därför är det inte helt sant att 

säga att de är decentraliserade utan det går att hävda att vissa delar och funktioner 

är centraliserade för att öka synergier och verkningsgrad samt tydliggöra vilken 

inriktning de vill ta. Samtidigt är målet att fortsatt behålla så mycket som möjligt 

decentraliserat så att företaget kan behålla sin flexibilitet och sitt engagemang ute i 

projekten. Detta ska möjliggöras genom en stark företagskultur med gemensamma 

värderingar och ska göra att företagets resurser utnyttjas fullt ut. Vidare är målet att 

“vara nummer ett eller två mätt i omsättning inom de marknadssegment där vi 

verkar” (ÅF:s årsredovisning s. 5, 2015). De vill också ha en hög tillväxttakt och växa 

genom både förvärv (50 %) och genom organisk tillväxt (50 %) och det ska 

framförallt ske på globala energimarknaden men även på hemmamarknaden. Det är 

även viktigt att förvärven passar väl in i ÅF:s företagskultur.  
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Övergripande mål och visioner är ofta svåra att bryta ner för att passa hela 

verksamheten och därför arbetar ÅF mycket efter visionen “best partner to the best 

client” och de strategiska målen som exempelvis tillväxt ingår då i detta. 

Kundfokuset som går att utläsa i visionen är en stor del av strategin där ÅF, trots 

företagets tvärfunktionalitet, måste vara tydliga med vilket värde som levereras till 

kunden och de ska oavsett vilken division de möter känna att det alltid är ÅF de 

möter. När de tar sig an ett uppdrag så bryter de ner sina strategier till lokala 

anpassningar efter vilken typ av kund det handlar om, vilka kompetenser som är 

nödvändiga och liknande. I visionen och strategin att ha hög tillväxt försöker de fylla 

upp ett helt erbjudande med rådgivning kring affärsbeslut, grundläggande 

ingenjörstjänster och mer avancerad ingenjörskonst. Uppdrag startar oftast i någon 

av de delarna och sedan försöker de integrera de andra tjänsterna. 

4.2.5 Projekt 

ÅF har flera olika typer av projekt inom alltifrån infrastrukturprojekt som nya 

Karolinska Sjukhuset och Förbifart Stockholm som omsätter hundratals miljoner 

kronor till mindre projekt där en kund exempelvis behöver rådgivning kring en 

start-up på några tiotusentals kronor. Av omsättningen kommer cirka 54 % från 

projektverksamheten och resterande består av diverse timbaserad rådgivning och 

konsultverksamhet. Projekt är något ÅF har rört sig mot successivt men under en 

period var de snarare på väg ifrån projektformen som arbetssätt. Detta på grund av 

att projekt innebär en risk i och med att företaget i fråga åtar sig att ansvara för hela 

lösningen. Vid den tiden var det inte lika vanligt att arbeta i projektform och ÅF hade 

erfarenhet av att sista fakturan inte betalades in. Därför var det en period där ÅF, 

för att undvika riskmoment, valde att arbeta mer löpande. Industrisidan har gått 

från att ungefär 20 % av arbetet sker i projektform till upp mot 50 % genom att 

försöka övertyga kunden om att ÅF kan leverera ett större värde än bara själva 

problemet de vill ha hjälp med. Hos infrastruktur skulle det dock kunna vara sunt 

att försöka gå lite mer mot timtjänster så att det är möjligt att vara närvarande hos 

kunden hela tiden. När man inte utför projekt är man helt frånvarande från kunden 

och där finns det en del att jobba på. Men mer övergripande för bolaget i stort är att 

ÅF siktar på att bli projektbaserade till ännu större del än de är idag. 
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4.2.6 Styrning 

ÅF har många olika metoder och arbetssätt för att kunna uppnå sina mål. ÅF har en 

bra struktur för hur de ska driva sina projekt för att lyckas erbjuda snabba, effektiva 

och unika projekt genom att ha bra ledning och kompetenta anställda. Där är de 

också bra på att fånga upp lärdomar från tidigare projekt genom att de försöker 

bemanna med individer som har arbetat med liknande projekt tidigare. ÅF styr 

oftast projekten med affärsmodeller som har mer eller mindre fasta prisramar. De 

försöker sedan driva igenom merparten av projekten med någon form av övervärde 

och detta gör att de får ett driv till att alltid genomföra projekten så effektivt som 

möjligt. 

Ledningen av ÅF:s projektverksamhet styrs till stor del av “ÅF project golden rules” 

som är ett ramverk de har som stöd. För att förstärka dessa riktlinjer har de nyligen 

startat utvecklingsprojektet “Project, models and tools” men det är inte tänkt att 

detaljstyra projektverksamheten utan det får anpassas till varje enskild situation 

och fungerar snarare som ett stöd. Överlag så bygger ÅFs projektstyrning på att det 

ska finnas en sponsor och bra styrgrupp med de inblandade parterna 

representerade så att projektledaren får ett stöd. Det ska framgå vem som har det 

yttersta ansvaret och därför är de noggranna med att tillsätta duktiga projektledare. 

Vid ett nytt projekt är det den mest grundläggande styrfunktionen och den drar 

igång tidigt och då undersöks förutsättningarna med alltifrån linjesponsorer till 

projektledare och om förutsättningarna inte är tillräckligt bra så läggs inget anbud. 

Utöver styrgrupperna utför ÅF revisioner av projekt och ledningen genomför 

riskanalyser för projekten varje månad för att se vilka projekt som ligger på rätt spår 

och vilka som inte gör det och hur ledningen kan stötta vid behov. Vid revisioner 

väljs vissa projekt ut och så går de igenom vad de kan lära sig från dessa och vad 

som kan göras annorlunda. De anser sig däremot fortfarande kunna bli bättre på att 

ta tillvara på tidigare lärdomar.  

Styrningen grundar sig också i ÅF:s kultur genom att ledningen försöker 

kommunicera ut kärnvärdena så att de verkligen betyder något och inte bara är 

tomma ord. Detta har resulterat i “ÅF Blue Book” där de genom intensivt arbete 

försökte urskilja det absolut viktigaste i ÅF:s kultur. Kärnvärdena kommuniceras ut 
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genom att nyanställda får den hemskickad för att kunna få en förståelse för vad det 

innebär att arbeta på ÅF. Utöver detta trycker de på värderingarna för 

medarbetarna inför varje nytt projekt för att de ska förstå samband mellan dessa 

värden och projektmålen samt för att förstärka vilka ÅF är. ÅF menar också att 

värderingarna måste tolkas av varje enhet så att de identifierar vad de faktiskt 

betyder just på den nivån och vad det innebär för arbetet. De menar att kulturen är 

en central styrningsmekanism mycket på grund av att det är svårt att styra en så 

stor organisation via formella direktiv. 

“[...] Vi kan inte styra den via direktiv, det måste vara via värderingar och 

kultur som vi driver och leder” 

Detta är ett resultat av förändringen som har gjorts sedan 2002. Då var 

värderingarna gemensamma men på grund av att ÅF då var så utspritt fanns det 

stora problem med att kunna implementera dessa på ett bra sätt. Den nya VD:n var 

tydlig med vilken riktning han ville att företaget skulle ta och det var viktigt att skapa 

en röd tråd som efterföljs.  

Det finns dock även begränsningar genom attestnivåer som sätts i början av 

projekten och det är viktigt att det finns en tydlighet i dessa. ÅF använder dock inte 

dessa i syfte att begränsa projektledarna utan snarare för att hjälpa dem då det finns 

riktlinjer och checklistor. Projektledaren kommer vara tvungen att ta många beslut 

och ska ha en tydlig bild om vad den vill uppnå men syftet med dessa befogenheter 

och behörigheter är att projektledaren inte ska behöva vara ensam i de beslut den 

tar. Det är lätt att beskylla en projektledare för dåliga beslut men vitsen med bra 

styrningsmekanismer i ÅF är att projektledaren inte ska känna sig utelämnad. För 

att öka flexibiliteten har projektledaren en reserv i sina kalkyler för att kunna ta små 

beslut snabbare. Vid projektstarterna görs en genomgång där projektledaren ska ha 

ett tydligt upplägg som styrgrupperna och sponsorerna är beredda att satsa på. Det 

ska bland annat finnas en kommunikationsplan men det framgår inte hur den ska 

vara och är det en ny kund så behöver de träffa den så mycket som möjligt. Det är 

också upp till projektledaren att göra en riskanalys inför ett projekt så att det finns 

en medvetenhet om vilka risker som kan uppstå och hur de ska hantera det. Allt 

sådant ska projektledaren redogöra för så att projekten blir lyckade. Själva 
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projekten styrs på lite olika faktorer men vanligtvis är det pengar eller tid som styr. 

Där kan det uppstå problem, är det ett tidskritiskt projekt så är det inte möjligt att 

styra på pengar, då styrs det på tid istället. Det bästa sättet att hålla nere 

kostnaderna är dessutom oftast att vara så tidseffektiv som möjligt. Överlag så är i 

slutändan det viktigaste att ÅF är överens med kunden om projektmodell, vad de 

styr projekten på, att de stödjer projektmålen och därmed arbetar åt samma håll.   

Vad gäller styrning av ÅF så finns bekymmer kring att de i grunden är en 

linjeorganisation. Inom divisionen Industry är det till exempel så att det finns en 

person i divisionsledningen som är helt ansvarig för projektledningsstrukturen och 

granskningarna. ÅF driver så många projekt att det är ohållbart att låta samtliga gå 

genom en person så ansvaret måste delas upp. För att säkerställa att kontroller görs 

så fungerar affärssystemet så att det kommer varningar om en styrgrupp inte har 

något dokumenterat möte på till exempel en månad. På det sättet kan ledningen se 

om det är något som går fel och om det är nödvändigt kan de då ta kontakt med 

affärsområdeschefen och undersöka vad som händer. ÅF gör också centraliserade 

riskbedömningar där affärsområdescheferna tillsammans med sina controllers går 

igenom projekten för att se hur varje enskilt projekt ligger till i förhållande till 

budget och liknande. Projekten hanteras alltså delvis med central styrning men det 

är en balansgång för de anser att de inte får bli för byråkratiska eftersom de då 

riskerar att minska flexibiliteten och hindra utvecklingen av företaget. Alla projekt 

körs inte med samma mall för de tror då att de kommer tappa konkurrenskraft 

eftersom olika projekt kräver mer eller mindre byråkrati för att resultatet ska bli 

bra. Det uppstår svårigheter och problem eftersom att vissa grejer styrs centralt och 

andra saker styrs längst ut i linjen och där ligger en stor utmaning med 

projektverksamheten. En kontinuerlig utveckling av sättet som projekt genomförs 

och följs upp är en nyckel för ÅF s framtida utveckling.   
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4.3 Skanska 

4.3.1 Överblick 

Tabell 4 - Överblick av Skanska 

Vision “Profit with a purpose”, ungefär “vinst med värde”.  

Företagsstruktur Centraliserade supportfunktioner, lokala 

projektverksamheter. Blandning av matris- och 

linjeorganisation.  

Strategi “One Skanska”. Handlar om att utnyttja företagets bredd 

och kompetens inom olika områden.  

Typer av projekt Byggkonstruktion, väg & anläggning, asfalt & betong och 

projektutveckling.   

Framtida 

inriktning 

Mer fokus på säkerhet och bättre kontroll över 

underleverantörer. 

4.3.2 Allmänt 

Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsföretag som är aktivt i Norden, 

vissa delar av Europa samt hela Nordamerika. Det består av de fyra grenarna 

byggverksamhet, fastighetsutveckling, infrastruktur och bostadsutveckling och 

majoriteten av organisationen drivs via projektverksamhet. Inom alla dessa fyra 

verksamhetsgrenar finns ramar för hur projekten ska vara värdeskapande för 

kunden och dess organisation. Det går ut på att följa kunden genom hela projektet 

från första idé till att planera projektet och tillslut se till att vårda kundrelationen 

även efter projektets slut genom att erbjuda service. Målet är att kunden vid 

utvärdering av anbud inte bara ska beakta priset utan också lägga vikt vid kvalitet, 

säkerhet och service (Skanskas Årsredovisning, 2015).  

4.3.3 Företagsstruktur 

Företagsstrukturen är en blandning mellan matris- och linjeorganisation och har 

centraliserade funktioner till ganska stor grad samtidigt som de är decentraliserade 
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i det avseendet att de försöker vara så lokala som möjligt längst ut i projekten. De 

centrala supportenheterna är bland annat inom HR, ekonomi, miljöarbete, sociala 

frågor, grönt byggande och arbetsmiljöarbete. Syftet med att centralisera vissa 

funktioner är att skapa en röd tråd och för att göra projekten mer 

konkurrenskraftiga genom stordriftsfördelar. Detta kan i sin tur leda till att Skanska 

kan erbjuda större värde till kunderna. Ledningens roll i detta är att arbeta med 

frågor så som vilka områden Skanska ska satsa på, hur man ska nå vinst med värde, 

vara nära kunderna och att ha en effektiv operationsapparat.  

Under de senaste 20 åren har Skanska satsat stort på att utveckla sin 

projektverksamhet och komma närmare de lokala marknaderna. Innan denna 

period var en stor del av verksamheten fokuserad på projektexport och Skanska 

utgick från Sverige även om de levererade projekt över stora delar av världen. När 

företaget la om sin strategi till att bli mer lokala så började utländska företag 

förvärvas för att komma närmare dessa marknader. Överlag ses de lokala kontoren 

i de olika länderna som affärsenheter. Skanska Sverige arbetar självständigt men 

lyder under den övergripande koncernledningen som består av cirka 100 personer. 

Det stora steget ut på internationella marknader var när Skanska åtog sig projekt på 

den amerikanska marknaden. Det här har sedan lett till att Skanska etablerat en 

verksamhet i Nordamerika som idag har vuxit sig stor, i klass med svenska 

marknaden sett till omsättning.  

“Hela byggindustrin är ju så lokal, så att säga, visst man kan ha nytta av 

projektexport men du kan liksom inte lära känna leverantörsbasen. Du 

måste jobba nära om du ska vara där under lång tid och lära känna den 

lokala marknaden men samtidigt försöka dra nytta av storleken” 

Detta gjorde att Skanska kunde börja utföra projekt på lokala hemmamarknader 

även om det var i avlägsna länder. I dagsläget är koncernens omsättning på ungefär 

150 miljarder varav 35 kommer från den svenska marknaden. Överlag sker allt 

arbete i projektform men för divisionen Asfalt & Betong är verksamheten mer lik en 

industri då den har mer fasta anläggningar och en längre tidshorisont. 
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4.3.4 Strategi 

Skanska hade mellan 2011-2015 strategin lönsam tillväxt men ändrade den till 

perioden 2016-2020 (Skanskas årsredovisning, 2015). Den nya strategin går ut på 

att utnyttja den stora bredd och den kompetens som finns inom företaget. Det 

bygger på det uttalade mottot “One Skanska” som innebär att alla de olika delarna 

ska arbeta tillsammans för att skapa högre värde. Nya strategin är istället Vinst med 

värde och innebär ett större helhetsperspektiv och fokus på hela värdekedjan.  

“[...] ”profit with purpose”. Det är rätt svårt att översätta men det blir 

liksom vinst med syfte eller vinst med värde, det är inte bara pengar. 

Självklart ska vi tjäna pengar också och bolaget är ju på börsen men att vi 

gör det på ett hållbart och utvecklande sätt för samhället som stort.” 

Tanken är att, utöver att uppnå goda resultat, också gynna kunder, medarbetare och 

samhälle genom att bidra till en hållbar utveckling (Skanskas Årsredovisning, 2015). 

Detta visar sig blandat annat genom att samarbete mellan divisioner uppmuntras 

från centralt håll. Det gör att Skanska kan höja sin sysselsättning och ta tillvara på 

värde i fler led jämfört med att jobba med externa leverantörer. En annan viktig 

aspekt inom företaget är att etik- och miljörelaterade mål sätts och följs upp på ett 

korrekt sätt. Detta görs genom olika fokusområden som exempelvis arbetsmiljö, 

etik, grönt byggande, samhällsinvesteringar och mångfald. Detta verkställs bland 

annat genom obligatoriska etik- och hållbarhetsutbildningar. De arbetar exempelvis 

med Skanska Color Palette som är ett verktyg för att utforma en grön verksamhet 

och i dagsläget är cirka två tredjedelar av Skanska Sverige och UK grönmarkerade. 

Detta är en del av arbetet mot att hitta synergier för ökat värdeskapande (Skanskas 

årsredovisning, 2015). Strävan efter synergieffekter hotas lite av att företaget har 

cirka 10 000 underleverantörer av olika storlek så blir det svårt att få alla att arbeta 

åt samma håll vilket gör att interna affärer till större grad säkerställer även denna 

aspekt.  

“Kan vi använda Skanskas egen betong istället för att köpa från Peab eller 

någon annan konkurrent och ha vår egen asfalt och kanske vårt eget 

installationsbolag, hyra maskiner från Skanska Maskin så tjänar vi pengar 

i varje led[...]” 
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I dagsläget uppmuntras intern handel mellan de olika enheterna för att öka det 

totala värdet och skapa synergier. Om det egna företaget redan tillhandahåller 

någon tjänst eller produkt som behövs i ett projekt så kan projektledaren få ett 

procentuellt avdrag på sina omkostnader om den handlar internt. Samtidigt är 

filosofin att de interna bolagen ska vara konkurrenskraftiga och inte enbart agera 

ordermottagare. Bonussystemet är kopplat till de egna projekten snarare än 

företaget som helhet för att fungera som motivationsfaktor. Ledningen anser att en 

bonus som beror på för avlägsna faktorer inte motiverar lika bra och har därför valt 

att använda kultur och värderingar som incitament på mer övergripande mål. 

Ledningen ser en styrka i att stå enat som företag för att kunna erbjuda mervärde 

till sina kunder och anställda.  

Skanska har ett väldigt stort fokus på sina anställda och det är för att göra anställda 

mer engagerade i företaget. De har som strategi att inte anställa och avskeda i takt 

med konjunkturcykler utan istället behålla en jämn bemanning. Det innebär att 

anställda inte behöver lita på facket till lika stor grad för att känna trygghet. Att de 

anställda är i fokus visar sig även i att ledningen engagerar sig mycket i 

säkerhetsfrågor och att personalen alltid ska ha en säker arbetsmiljö.  

“När man träffar cheferna så märker man verkligen att de bryr sig om att 

folk kommer hem på kvällen också och det jobbar vi jättemycket med och 

jag har ytterst ansvar som verksamhetsdirektör för arbetsmiljöarbetet i 

Skanska och jag har jobbat i 25 år och jag har hittills aldrig behövt ha 

något personligt möte med någon anställds anhöriga…” 

Även här gäller det att engagera alla de underleverantörer som används för att 

säkerställa att säkerhetsföreskrifter efterföljs. Detta är väldigt svårt i 

byggbranschen men i egenskap av att vara ett av de marknadsledande företagen 

känner sig Skanska skyldiga att driva denna utvecklingsprocess.  

“Så där drar vi ett tungt lass för vi jobbar väl med 10 000 leverantörer och 

underleverantörer varje år och allt från tvåmansföretag till nästan lika 

stora koncerner som Skanska och det gäller att få med sig alla och det är 

otroligt svårt men det är bara att nöta vidare” 
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4.3.5 Projekt 

I Skanska finns det årligen cirka 2500 projekt som rullar samtidigt och är allt från 

byggserviceverksamheten Skanska Direkt till projekt som Nya Karolinska 

Sjukhuset. De flesta projekt ligger i spannet mellan 20-100 miljoner kronor men det 

finns även de som går upp mot flera miljarder åt gången. Exempel på projekt är 

Slussen, Förbifart Stockholm samt Södertälje Sjukhus. Utöver de mer klassiska 

byggprojekten så investerar Skanska även en del av sin vinst i projektutveckling för 

att utveckla sina kompetenser inom olika områden.  

Skanska genomför både utförandeentreprenad och funktionsentreprenad och 

anpassar sina lösningar för att tillfredsställa den aktuella kunden. När det kommer 

till projekt finns det fyra olika områden som det fokuseras på och dessa är att få vinst 

med värde, att vara nära kunderna, ha de bästa medarbetarna samt att ha en effektiv 

operationsapparat. Detta tar regionchefer med sig från central nivå till sina regioner 

där det finns ett antal distriktschefer. Dessa har i sin tur ett par, tre olika 

projektchefer till vilka de för vidare de centrala riktlinjerna.  

“regionchefen får gå hem och upprepa sig där med distriktscheferna och så 

är det samma sak där. Han eller hon i distriktet har ett par, tre 

projektchefer, som är ytterst ansvariga för att projekt genomförs med 

avseende på tid och kvalitet och pengar. Sen så delar man upp det så att 

varje projektchef har platschef, produktionschef, arbetsledare, några 

ingenjörer och så vidare.” 

4.3.6 Styrning 

Skanska jobbar med riskminimering genom att genomföra bedömningar samt 

kontrollåtgärder. Ansvaret för detta är uppdelat så att strategiska frågor och sådant 

som berör hela bolaget hanteras av koncernledningen medan de operationella 

riskerna hanteras i varje affärsenhet. De största riskerna finns ute i varje enskilt 

projekt och därför läggs mycket energi och noggrannhet på detta. När det gäller de 

allra största projekten hanteras riskerna genom att det finns en särskild grupp som 

heter Skanska Risk Team som gör en bedömning av om projektet bör genomföras 

eller inte (Skanskas Årsredovisning, 2015). Risken i projekten bedöms ofta 



49 
 

finansiellt sett till dess omsättning och kan utifrån detta placeras på olika risknivåer 

och hanteras på korrekt sätt. Ett projekt på under 20 miljoner kan en distriktschef 

själv hantera men är värdet mellan 20-75 miljoner kronor behöver regionchefen 

vara med i beslutet. Över 75 miljoner kronor upp till 150 miljoner kronor behöver 

även vice VD vara involverad i processen. Slutligen, alla projekt över 150 miljoner 

kronor går till ett centralt projektråd där den operativa chefen bedömer potentiella 

risker och genomförbarhet. Det här intervallet med befogenheter och delegat 

bestämmer en övergripande risknivå på projekten. Även centralt finns det olika 

mandatnivåer för vad de anställda får göra men dessa kopplas ofta till hur länge 

individen har varit anställd samt vilken utbildningsbakgrund denne har. Ledningen 

har även ett antal projektbesök under året med fokus på sina specifika områden men 

dessa besök innefattar även en allmän återkoppling av hur projekten ligger till.  

För att säkerställa att inga projekt missas så har huvudkontoret ett projektråd 

veckovis på grund av den stora mängden projekt som kommer in. Där diskuteras 

olika risker, vilken typ av entreprenad det handlar om, vem kunden är, vilka risker 

som finns samt vilka möjligheter Skanska har att lyckas. I den här processen finns 

det vissa obligatoriska kontrollfrågor som granskas och vid komplicerade projekt, 

som kan ha lett till problem tidigare, ska projektet diskuteras på koncernnivå. 

Skanska har haft vissa sådana projekt som exempelvis en incident med projektet vid 

Hallandsåsen där tätningsmedlet Rhoca-Gil läckte ut i naturen och orsakade stor 

skada. Samma process gäller projekt som överstiger en halv miljard då detta utgör 

en stor risk för hela verksamheten om de inte granskas ordentligt innan 

kontraktskrivandet. Projekt med den risknivån hanteras i vad Skanska kallar för 

“Skanska Tender Board”. Riskprocesser existerar både lokalt och centralt beroende 

på komplexitet och storlek men överlag ser de ut på ett liknande sätt.  

Att arbeta på ett etiskt sätt är något som är väldigt viktigt för Skanskas ledning och 

de är noga med att förmedla detta till alla nivåer i verksamheten, även sina 

underleverantörer och partners. Som medarbetare är det viktigt att följa dessa 

riktlinjer och om man misslyckas med detta kan karriären på Skanska ta slut eller 

påverkas i negativ bemärkelse. Detta behöver inte innebära stora övertramp men 

Skanska ser hårt på denna typ av felsteg i sitt arbete med att skapa en röd tråd och 

en stark kultur på företaget. För att alla medarbetare ska vara medvetna om 
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spelreglerna finns det interna etikutbildningar som måste uppdateras vartannat år 

för att vara aktuella. Detta går att följa upp per individ och på så sätt kan man 

säkerställa att utbildningarna genomförs. Vid den senaste avstämningen var det 98 

% av medarbetarna som faktiskt hade uppdaterade utbildningar.  

För att styra verksamheten åt rätt håll och ta projekt som är lönsamma så har 

Skanska Sverige ett affärssystem som de har byggt upp med fakta under många år. 

Genom att ta med sig lärdomar och fakta från gamla projekt kan de med hjälp av 

systemet skapa sig en bra bild om framtida projekt, vad de kommer kosta och vilken 

tid de kommer att ta. Detta är till stor hjälp vid projektplanering. Det finns också en 

bra återkoppling från den pågående projektverksamheten och det är relativt lätt att 

se om projekt är inom ramarna för ekonomi och tid. Utöver att projekten utvärderas 

efter tid, kvalitet och kostnad så har Skanska även produktivitetsmått som 

analyseras för att se vad som är bra och vad som behöver förbättras till framtiden. 

För Skanska är en stor utmaning hur företaget ska balansera centralisering kontra 

decentralisering. Företaget vill ha både de stordriftsfördelar som kommer med 

centralisering samtidigt som de har den flexibilitet som decentralisering medför. 

Idag försöker Skanska förhandla om material och liknande på central nivå för att 

erhålla större rabatter men samtidigt är detta svårt eftersom de lokala kontoren kan 

resonera annorlunda. På marginalen kan ett lokalt företag slå det centrala avtalet 

men inte i längden, då vinner det centrala.  
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4.4 ABB HVDC 

4.4.1 Överblick 

Tabell 5 - Överblick av ABB HVDC 

Vision “Power and productivity for a better world” 

Företagsstruktur ABB har fyra divisioner varav en är Power Grids. HVDC är en 

affärsenhet under den divisionen. Har traditionellt varit en 

väldigt stark linjeorganisation men de senaste åren har de 

flyttat makten ifrån linjen till projekt. 

Strategi Next Level 2015-2020. Syfte att driva lönsam tillväxt och 

accelerera hållbart värdeskapande i en snabbföränderlig 

värld. 

Typer av projekt Stora, mångåriga anläggningsprojekt inom kraftöverföring. 

Driver cirka 15-20 projekt parallellt i storleksspannet 100 

miljoner USD till 1 miljard USD. 

Framtida 

inriktning 

Komma närmare kunderna på de lokala marknaderna 

genom hubbar. Annars försöker de effektivisera 

verksamheten och förbättra lönsamheten som tidigare har 

varit ett problem. 

4.4.2 Allmänt 

ABB HVDC (High Voltage Direct Current/högspänd likström) är en del av divisionen 

Power Grids, sen 1:a januari 2016, inom ABB-koncernen som arbetar med lösningar 

inom högspänd likström. De erbjuder system för överföring av både likström och 

växelström vilket hjälper deras kunder att minska energislöseri vid överföring, öka 

effektiviteten och förbättra systemets tillförlitlighet. Det handlar om att på ett säkert 

och effektivt sätt kunna genomföra kraftöverföringar över längre sträckor (ABB:s 

annual report, 2015) med så höga effekter och så låga förluster som möjligt.  

Första projektet med HVDC genomfördes 1954 men då under namnet ASEA (ABB:s 

årsredovisning, 2015). Först var bolaget mestadels en försäljningskanal av ASEA:s 
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utrustning men 1979 vann ASEA Itaipu-projektet som blev en vändpunkt och efter 

det satte hela marknaden fart. Först 1999 blev företaget ABB med huvudkontor i 

Zürich och efter det har det hänt mycket. Under de senaste 10 åren har HVDC 

ungefär fyrdubblat antalet anställda. En stor del av de anställda bor i Ludvika där 

HVDC ligger vilket bidrar till stark gemenskap och stark företagskultur.  

4.4.3 Företagsstruktur 

Historiskt sett så har HVDC haft en väldigt stark linjeorganisation men det har skett 

en förändring senaste ett och ett halvt åren ungefär. På grund av att de numera 

driver så stora och starka projekt måste styrningen förändras och förbättras och 

tendensen är att detta sker genom att flytta över makten från linjeorganisationen 

till projekten. 

”Ja, man brukar ju prata om matrisorganisationer där det finns olika 

varianter [...] hur stark linje det finns kontra hur starka projekten är och 

där har vi väl varit länge i en situation när linjen varit förhållandevis stark 

jämfört med projekt. Det som händer nu, de sista ett och ett halvt åren, är 

att vi ser att vi har så många starka projekt nu och måste få bättre styrning 

och skiftar då över makt jämfört med linjeorganisationen.” 

Förändringen pågår och vart det tillslut landar får framtiden utvisa men nu pendlar 

det fram och tillbaka. Nu när divisionen Power Grids har blivit så stor har det krävts 

en omorganisering och det har skett genom att dela upp verksamheten i hubbar som 

är geografiskt utspridda för att få bättre lokal kundnärvaro. Hubbarna tar mer eller 

mindre ansvar kring olika saker men tanken är att de icke HVDC-specifika delarna i 

så stor grad som möjligt ska skötas från de lokala hubbarna och tekniken ska komma 

från Ludvika. Inom HVDC är organisationen uppdelad så att det finns en 

Sverigehubb, en serviceorganisation och en teknologiavdelning.  

4.4.4 Strategi 

ABB:s övergripande strategi som är framtagen för perioden 2015-2020 kallas för 

Next Level. Den innebär att de ska arbeta för lönsam tillväxt och att deras 

värdeskapande processer sker på ett hållbart sätt. Detta ska ske genom ökat fokus 

på innovation och resultat samt genom att göra verksamheten effektivare. En viktig 
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del av denna förändring är omvandlingen av divisionen Power Systems som nu 

kommer heta Power Grids (ABB:s årsredovisning, 2015). Just lönsamheten har varit 

ett problem under de senaste åren när de har växt så oerhört fort. Förutom tillväxt 

arbetar företaget också med att försöka bli konkurrenskraftigare samt att minska 

risker så mycket som möjligt (ABB:s årsredovisning, 2015). En viktig faktor för att 

göra detta som HVDC jobbar aktivt med är miljö och hållbarhet genom att integrera 

kraftflöden och effektivisera dessa. Ofta är HVDC-projekten så pass stora att de styrs 

av politiska beslut på regeringsnivå vilket gör att hänsyn alltid måste tas till politiska 

aspekter. I vissa projekt kan lönsamhet vara den mest intressanta faktorn medan 

det i andra fall kan vara politiska åsikter som avgör. 

Företaget försöker utnyttja synergier som kan uppnås genom samarbete med övriga 

delar av ABB. HVDC handlar mycket av andra inom Power Grids-divisionen eftersom 

att det är möjligt att göra gynnsamma utbyten och skapa bra relationer. Om delar 

som behövs till ett projekt finns inom ABB så är HVDC mer eller mindre bundna till 

att gå den vägen. HVDC köper exempelvis i princip alltid kablar genom ABB. ABB:s 

fabriker har stor kapacitet, men klarar naturligtvis inte att leverera till alla projekt. 

Därför händer det ibland att kunden väljer en annan leverantör för kabeln för att 

sedan anlita HVDC för leveransen genom ett annat kontrakt. De avdelningar som 

säljer vet att de måste hålla konkurrenskraftiga priser även om det kan bli lite 

diskussioner kring detta internt. De är inte heller så beroende av HVDC då de är 

starka och ledande aktörer på sina egna marknader. 

4.4.5 Projekt 

För HVDC innebär projekt stora, mångåriga anläggningsprojekt med en tydlig start 

och ett tydligt slut och att det är målbaserat. Det bestäms av “triple constraints” som 

är tid, pengar och omfång och den stora utmaningen är att uppfylla alla tre. Om en 

faktor tas bort så är det inte särskilt svårt nå sina mål. I och med att företaget växt 

så fort de senaste åren så har HVDC gått från att driva 4-5 projekt parallellt till att 

det idag är 15-20 stycken stora projekt så det är en betydande verksamhet bara i 

Ludvika. De enskilda projektens storlek ligger i dag mellan 100 miljoner USD och 1 

miljard USD. Där finns idag en stor skillnad i att förr var hela företaget engagerat i 

de få projekt HVDC hade. Idag är allting mycket mer komplext än för bara 10 år 
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sedan. Det gäller allt ifrån komplexitet i kontrakten och i projekten, konkurrensen 

är hårdare och kunderna har bättre teknisk kunskap. Det var lättare att förhandla 

tidigare och idag ska allt göras strikt enligt vad som står i kontrakten. Kundernas 

ökade kunskap gör att de kräver mer och försöker skaffa sig fördelar så det innebär 

problem som inte funnits tidigare. Utöver det är lagstiftningsmässiga faktorer som 

hälsa, säkerhet, integritet och arbetsmiljö centrala vilket gör att HVDC behöver ha 

en viss form av administration i verksamheten. Därför krävs det mer ledning och 

styrning av projekt för att klara av att möta alla krav. Hela projektverksamheten har 

utvecklats i HVDC i modern tid och det är för att möta den större komplexiteten som 

projekten innebär.  

“Tidigare var det här ett men man bröt ut serviceorganisationen mycket 

medvetet för att man såg en stor marknad för underhåll och uppgradering 

och den har expanderat väldigt mycket och varit en stor framgång. Det har 

varit en medveten strategi som gått i lås.” 

Divisionens projekt innefattar design, systemutveckling, försörjning, installation, 

driftsättning och testkontroller av systemen där både interna och externa resurser 

används inom projekten för att generera en så bra helhetslösning som möjligt 

(ABB:s annual report, 2015). I princip allt arbete inom denna division sker i 

projektform då de oftast får stora beställningar från statliga myndigheter där det 

handlar om att gå hela vägen från att komma med ett förslag på lösning till att 

genomföra hela projektet samt att göra uppföljning på det genomförda arbetet. 

Kunden vet oftast ganska detaljerat vad den vill ha vid en beställning men detta 

diskuteras innan kontrakten skrivs. Det startar hos kunden där de sätter upp krav 

på hur det ska fungera och hur enskilda detaljer ska genomföras. Innan kontrakten 

skrivs görs det omfattande förstudier och det är ofta så stora projekt att de har 

arbetat med planeringen flera år innan de kontaktar HVDC för upphandlingen och 

för att få en budgetoffert. De tekniska specifikationerna kan ta runt ett år att göra.  

4.4.6 Styrning 

I grunden är projekten strukturerade så att projektledaren fungerar som VD för sitt 

projekt och sköter kontakten med kunden. Sedan finns det såklart vissa beslut som 

kräver att någon på en högre position måste stötta. Ledningen går inte in och 
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detaljstyr projekten men ibland måste projektledaren kontakta någon högre nivå 

och fråga om mandat för att få genomföra en förhandling. I början av projekten är 

det väldigt viktigt att förstå vad de tekniska specifikationerna säger så att det inte 

uppstår missförstånd kring vad som ska levereras. Sedan säkerställer HVDC att de 

kan bemanna projektet med en kompetent projektledare och ett bra team. Det finns 

krav från ledningen på att projektledaren ska vara närvarande redan innan 

projektet säljs så den ska förstå vad som förhandlas fram och vad som förväntas från 

kundens sida. Det är viktigt att rätt kompetens finns då projekten är så komplexa 

men också för att matcha det med vilka tekniska färdigheter kunden har så att en 

bra dialog kan föras. En metod för att säkerställa kompetensen är att HVDC försöker 

odla fram sina egna projektledare istället för att ta in externa. Anledningen är att det 

är lättare att lära sig projektledning än det är att lära sig HVDC. De har även ett 

system som innebär att de ibland roterar mellan olika positioner inom företaget som 

gör att anställda får prova på olika roller och lära sig hela processen. På väldigt 

komplexa projekt kan dock kvaliteten säkerställas genom att det finns en 

projektdirektör som styr projektet och en projektledare från HVDC som styr de 

tekniska aspekterna. 

Om det skulle genomföras några förändringar på högre ort inom ABB som 

exempelvis i divisionen eller i affärsenheten får HVDC ta till sig det men anpassa det 

till sin verksamhet. Om exempelvis divisionen ger instruktioner så översätts de till 

affärsenhetsnivå och sedan till lokal nivå. ABB har ett ramverk som bygger på 

Project Management Institute’s standard för projektledning och beskriver i stora 

drag hur projektstyrningen ska genomföras. Det är dock väldigt allmänt och 

tekniska detaljfrågor måste därför styras från lokal nivå. Under tiden när Percy 

Barnevik var verksam var HVDC mycket mer självbestämmande än det är idag. Idag 

är högsta ledningen mycket mer medveten om vad HVDC gör och ser till så det inte 

tas för stora risker. Varje månad kommer divisionsledningen till HVDC för att göra 

projektgenomgångar tillsammans med affärsenheten. På så sätt var projektledaren 

mycket mer VD för sina projekt för cirka 10 år sedan och ledningen är mycket mer 

engagerad idag. 

Verksamheten styrs även utifrån värderingar och regler. Det är ofta stora kunder 

som exempelvis en regering vilket gör att korruption kan förekomma. Därför finns 
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det krav kring till exempel integritet, att följa lagar och att inte ta emot mutor. Det 

har tidigare i elkraftsbranschen funnits karteller samt liknande problem och därför 

är det viktigt att vara hårda mot denna typ av beteende. HVDC har därför ett system 

för detta som gör det möjligt att rapportera om något misstänksamt 

uppmärksammas, antingen på plats eller genom att ta det hela vägen till Zürich där 

det körs igång en granskning. Detta är för att upprätthålla ett etiskt korrekt 

beteende och det är mycket på grund av att det kan få enorma ekonomiska 

konsekvenser. Kravet på transparens har blivit större sedan ABB-aktien 

introducerades på börsen i USA då Sarbanes-Oxley Act (SOX) började gälla för hela 

bolaget. Det gör att det ställs stora krav på hela ABB, vilket är positivt eftersom det 

motiverar till ett mer moraliskt beteende när riktlinjerna blir tydliga. Dock finns det 

undantag och det har hänt att anställda får lämna företaget om de har brutit mot det 

gällande reglementet, även om det inte har varit ett stort problem. Detta trycks ut 

genom hela företaget och ända ut i projekten för att hela branschen behöver städas 

upp. Den kanske viktigaste delen är de aspekter som rör hälsa, säkerhet, miljö och 

integritet och detta ska vara den viktigaste punkten på agendan. Det är såklart 

viktigt att tjäna pengar i slutändan men om dessa inte sköts så kommer det bli så 

kostsamt att affärerna inte blir lönsamma ändå. Det finns dock inga detaljregler om 

hur anställda ska agera och uppföra sig ute i projekten hos kunden. Det finns dock 

en kultur som mer eller mindre är självskriven på företaget och det finns väldigt 

mycket kunskap vilket gör att det finns en atmosfär som ger möjlighet att ta ansvar 

och växa. Den friheten begränsas dock mer och mer på grund av att projekten blir 

allt större och innefattar så stora summor.  

Återkopplingen kring projekten sker kontinuerligt och det brukar se ut så att man 

stämmer av med projektledaren en gång i veckan vilket gör personliga kontakten 

med projektledarna extra viktig. Bedömning av projektledarna sker på årsbasis 

medan projektstyrningen kontrolleras betydligt oftare som till exempel veckovis 

eller månadsvis. Det ser lite olika ut beroende på projektens storlek också. Om 

projekten är tillräckligt stora så kommer det upp en risk manager från Zürich varje 

månad och om det är mindre projekt så hanteras de internt inom HVDC men överlag 

så låter man projektledaren styra sina projekt. Detta för att det är viktigt att 

projektledaren känner att det är den personen som bestämmer. På HVDC finns dock 
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alltid möjligheten att fråga om den behöver ha hjälp med något och då kan 

projektchefer stötta som någon form av coach. Ju större ett projekt är desto oftare 

skall de granskas, och då även av högre nivåer i företaget. Om ett mindre projekt 

börjar visa tecken på att gå mindre bra kommer det också att granskas oftare och 

hårdare men utgångsläget är att det sköts mer utan central påverkan. Vid de 

månatliga och kvartalsvisa uppföljningarna görs bedömningar på 

prestationsmåtten för att avgöra om de är trovärdiga och rimliga. Det kan också vara 

så att återkoppling sker vid kritiska tidpunkter i projekten. I detta finns en utmaning 

då ekonomer som följer upp projektutveckling ofta föredrar att arbeta i termer av 

kvartal snarare än i projektförlopp. Därför undersöker HVDC om det går att hitta ett 

projektstyrningssystem där både den processuella och cykliska kontrollen kan 

tillfredsställas på ett bra sätt. ABB har därför börjat med en ny exekveringsmodell 

som innebär att projekten skall passera vissa gater där man gör en kontroll innan 

man går vidare. Exempelvis gör de designen, stannar upp och kontrollerar det och 

går sedan vidare till nästa steg. Tydliga delmål måste alltså uppnås innan de kan gå 

vidare. Det innebär att man utöver de månatliga ekonomiska och 

redovisningsmässiga avstämningarna också gör kontroller vid kritiska moment för 

att det med all säkerhet ska vara klart att gå vidare. 
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4.5 PEAB (Lambertsson) 

4.5.1 Överblick 

Tabell 6 - Överblick av PEAB (Lambertsson) 

Vision “Nordens samhällsbyggare” 

Företagsstruktur Enkel, platt och decentraliserad med tydliga dotterbolag. 

Matrisorganisation med stort fokus på 

projektorganisationen. 

Strategi Mer självständiga affärsenheter med resultatansvar, 

trovärdighet, kvalitet.  

Typer av projekt Tre affärsområden: Bygg, anläggning, industri och 

projektutveckling 

Framtida 

inriktning 

“Från att vara det största till att bli det bästa företaget i 

branschen” 

4.5.2 Allmänt 

Vi har gjort vår datainsamling med VD:n på Lambertsson som i sin tur ingår i PEAB-

koncernen. Därför innehåller empirin delar av både Lambertsson och PEAB men vi 

ska försöka tydliggöra vilken verksamhet vi refererar till. Överlag kommer vi att 

benämna koncernen som PEAB i löpande text för att Lambertsson och PEAB till 

stora delar ser ut på liknande sätt eftersom de är i samma koncern. 

PEAB är ett av Sveriges största byggföretag och omsätter cirka 40 miljarder om året 

vilket gör de störst i Sverige sett till omsättning, tätt följt av NCC och Skanska. PEAB 

erbjuder många olika typer av projekt relaterade till byggindustrin men till skillnad 

från sina konkurrenter har företaget även kvar sina industriföretag. Lambertsson 

har i sin tur tre divisioner: maskinuthyrning elförsörjning samt trafikentreprenad. 

Historiskt sett har Lambertsson varit en tydligt integrerad del av PEAB men har 

sedan 2010 brutit sig loss mer och fått ett större fokus på externa kunder och 

försörjer nu inte bara koncernen internt. Lambertsson är väldigt präglat av PEAB 

och räknas in som en del av PEAB:s industridivision.  
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4.5.3 Företagsstruktur 

PEAB är en koncern som består av ett antal olika dotterbolag och tillsammans utgör 

dessa PEAB:s fyra olika divisioner: bygg, anläggning, projekt- och 

fastighetsutveckling samt industri. Totalt sett så har PEAB 36 olika underliggande 

varumärken som tillsammans utgör företagskoncernen. PEAB har en väldigt 

decentraliserad och platt verksamhet (PEAB:s årsredovisning, 2015) till följd av 

detta och koncernledningen utgörs av relativt få personer. 

“Vi, PEAB, koncernen som helhet, är känd för att vara decentraliserad och 

det tror jag att Lambertsson också är. Tittar du på staberna, koncerndelen 

i PEAB, så är den oerhört liten. Det är väldigt få människor som sitter i 

koncernledningen i PEAB. Det är samma i Lambertsson, inte särskilt 

mycket personer i ledningen. Affärer ska göras ute i det lokala nätet.” 

PEAB är noterat på Stockholmsbörsen men har samtidigt en tydlig ägare i familjen 

Paulsson som är både grundare och nuvarande majoritetsägare.  

4.5.4 Strategi 

Strategin är att vara väldigt decentraliserade för att behålla flexibiliteten och de vill 

gärna inneha så många delar som möjligt av projekten för att kunna erbjuda hela 

lösningar. Detta för att hålla hög kvalitet som i sin tur kommer hjälpa dem att öka 

lönsamheten och stärka varumärket. Genom att göra detta tror de att de kan skapa 

en kultur med stor kompetens vilket ska hjälpa dem i att gå från att vara störst till 

att bli bäst (PEAB:s årsredovisning, 2015). 

Den uttalade strategin i Lambertsson är att erbjuda konkurrenskraftiga produkter 

och tjänster som håller hög kvalitet och gynnar beställaren samt uppfyller behov och 

förväntningar. Historiskt har Lambertsson fungerat som en intern leverantör till 

PEAB men har under de senaste 5-6 åren fått mer frihet att agera på den externa 

marknaden och utveckla sin egen verksamhet.  

Som vi nämnde tidigare har PEAB-koncernen valt att behålla många industribolag i 

sin verksamhet. Det här gör att man binder väldigt mycket kapital och även att 

kravet på höga kassaflöden blir högre. Bara i Lambertsson så binder man kapital i 
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utrustning och verktyg för cirka en halv miljard kronor. Det här medför däremot att 

Lambertsson kan erbjuda mycket försörjningslösningar när man kopplar på tjänster 

och intelligens till de redan befintliga verksamhetsdelarna. Lambertssons VD 

uttryckte det här som att klättra uppåt i värdekedjan och att det här kan leda till 

större lönsamhet och affärsutveckling. Ett exempel på detta är bygglogistiksdelen 

som går ut på att lösa all materialhantering, allt från mottagning till slutplacering, 

för ett byggnadsprojekt.  

Lambertsson och PEAB är väldigt lika i sina verksamheter och man kan säga att de 

är en produkt av hur PEAB:s verksamhet har utvecklats. Eftersom Lambertsson 

tidigare har fungerat som ett internt bolag finns det mycket gemensamt, med allt 

från kultur till affärssystem. Kulturen är gemensam för PEAB-koncernen och denna 

bygger på ett antal kärnvärden som togs fram i en undersökning med beställare, 

leverantörer samt kunder. Kärnvärdena blev Jordnära, Utvecklande, Personliga och 

Pålitliga (PEAB:s årsredovisning, 2015).  

4.5.5 Projekt 

Lambertsson är en del av PEAB:s industridivision och erbjuder olika projekt 

relaterat till byggkonstruktion och trafikentreprenad. Även Lambertsson har 

dotterbolag som arbetar inom elkraft och då enbart i projektform. Totalt sett pågår 

hundratals projekt samtidigt men det är svårt att avgöra exakt hur många då det kan 

skilja sig mellan legala och operativa engagemang och strukturer. Det finns vissa 

projekt som innebär legalt ägande men att koncernen låter underleverantörer göra 

mycket arbete och sen finns det projekt som Lambertsson sköter mer operativt. Den 

operativa omsättningen uppskattas i dagsläget till cirka 1,3 miljarder varav 500 

miljoner av detta utgör entreprenadverksamhet. Tanken med projektverksamheten 

är att projekten ska förhandlas på lokal nivå för att det ger en bättre förståelse för 

de aktuella kunderna. Detta för att det skapar stora möjligheter att skapa starka 

relationer med kunderna plus att det ger bättre insikt i projektutförandet.  

4.5.6 Styrning 

Även styrningen har influerats av faktumet att PEAB och Lambertsson är så pass tätt 

sammankopplade som de är, och har varit. Exempelvis så delar de samma 
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företagskultur och den präglas av ödmjukhet och demokrati. Dörren till 

koncernavdelningen är alltid öppen om det uppstår problem eller frågetecken vilket 

ger uppfattningen om att det är högt i tak. De flesta äldre chefer inom PEAB är från 

en period när de flesta rekryterades internt inom företaget och gick den långa vägen 

från hantverkare till ledningsroller. Det här har också hjälpt till att bevara den 

demokratiska stämningen samtidigt som det förstärker kundernas syn av PEAB. 

“Historiskt sett så har PEAB varit det byggbolaget som har tillåtit att man 

klättrat inom företaget så vi har ganska många chefer som har kommit 

från en bakgrund som platschef.” 

Som vi nämnde tidigare togs kärnvärden inom PEAB och Lambertsson fram 

gemensamt, detta eftersom de båda verksamheterna har varit så integrerade och 

detta bygger kongruens och gemensam målbild. Man har helt enkelt tagit till vara på 

de direkta intressenternas uppfattning om koncernen och använt dessa för att växa 

ytterligare och sätta en standard på företagskulturen. Precis som i övriga 

byggbranschen är etik och moral en viktig fråga och därför ser man hårt på 

övertramp när det kommer till värdegrundsfrågor. Vid avvikelser så är det med 

största sannolikhet så att den anställdas roll i företaget kommer att ses över, i värsta 

fall även avslutas. Lambertsson har inte upplevt så stora problem med detta 

historiskt sett men man arbetar mycket med gränsdragningar om vad som är rätt 

och fel. I praktiken är ofta många beslut i en gråzon och därför arbetar man aktivt 

med att diskutera olika verklighetsbaserade fall. Det finns internutbildningar i 

koncernen för den som är intresserad och dessa är anpassade efter verksamheten. 

Dessa är inte obligatoriska men man uppmuntrar de anställda till att lära sig och 

diskutera moraliska dilemman.  

När det kommer till projektverksamheten så sker det genomgångar på central nivå 

varje kvartal där man går igenom projekt mer på djupet än vad man hinner göra 

löpande. Det finns också månadsvisa genomgångar mellan regionchefer och 

projektledare för att hela tiden hålla koll på de projekt som är aktiva. Vid större 

genomgångar rapporterar sedan regioncheferna till divisionscheferna som sitter 

med i ledningen. Vid anbud och projektbeslut så gäller att projektledare får ta beslut 

som motsvarar 10 % av sin enhets omsättning. Detta är genomgående och gäller alla 
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nivåer upp till ledningen. Vid beslut som överstiger dessa 10 % går frågan upp till 

nästa nivå inom företaget för ytterligare bedömning och då kan det även blandas in 

områdesspecialister som tar ställning till problemet.  

Även om PEAB är börsnoterat så har företaget en majoritetsägare i form av familjen 

Paulsson och det gör företaget unikt. Att ha tydliga ägare är något som påverkar 

företaget eftersom dessa har chansen att sätta sin prägel på företaget bara genom 

sin fysiska och mentala närvaro. Det här gör att det blir lättare för den ursprungliga 

kulturen att leva vidare. Ett exempel på det är att PEAB har egna 

gymnasieutbildningar motsvarande den vanliga hantverkarutbildningen. Syftet 

med att starta dessa var att ge en chans till de som saknade behörighet i vissa 

allmänna ämnen så att de ändå skulle kunna ta sig ut i näringslivet. Samtidigt var 

det en möjlighet för företaget att prägla sina egna ända från grunden.  

Från centralt håll så ställer PEAB krav på avkastning för dotterbolag och enheter i 

koncernen. Lambertsson har ett krav på att ha en avkastning på eget kapital på 18 

% från PEAB och har eget ansvar för att detta ska uppnås. Det är den huvudsakliga 

konkreta styrningen som PEAB har över Lambertsson och sina dotterbolag även 

sådant som kultur och normer speglas mellan verksamheterna. 
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4.6 CGI 

4.6.1 Överblick 

Tabell 7- Överblick av CGI 

Vision “To listen, innovate and deliver” 

Företagsstruktur En hierarkisk linjeorganisation med ledning i Kanada och 

centraliserad beslutsfattning. Sverige är en stor del av den 

nordiska enheten. 

Strategi Att vara nära kunden och erbjuda ett stort värde. Varje 

kund ska ha nära till ett lokalt kontor för bästa hjälp. Stor 

tillväxt. 

Typer av projekt IT-tjänsteleverantör som inkluderar affärsutveckling, 

systemintegration, konsultresurser och IT-sourcing. 

Framtida 

inriktning 

Global tillväxt, vill vara en av de största. 

4.6.2 Allmänt 

CGI är ett världsomspännande IT-konsultföretag med cirka 65 000 medarbetare 

fördelat över 40 olika länder. Verksamheten sträcker sig från Amerika till Europa 

och Asien vilket ger en stor bredd. CGI tillhandahåller olika IT-lösningar, allt från 

applikationsutveckling och integrering till enklare IT-sourcing som sköts löpande. 

Den svenska delen av bolaget sysselsätter cirka 4500 anställda och omsätter ungefär 

6 miljarder kronor. Historiskt har CGI Sverige skapats genom att CGI-koncernen gick 

in på den svenska marknaden genom olika förvärv, främst av Logica. Företagets 

applikationer har en stor spridning inom landet och man uppskattar exempelvis att 

var fjärde löneutbetalning går via något av de egna systemen.   

4.6.3 Företagsstruktur 

CGI Sverige är en linjeorganisation med väldigt tydliga hierarkiska nivåer. Den 

högsta ledningen sitter i Montreal i Kanada och resten av organisationen är fördelad 
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på Strategic Business Units, SBU:s, varav Sverige ingår i den nordiska enheten. Den 

svenska verksamheten är uppdelad i regionerna norr, syd, central, väst och 

Stockholm. Dessa kallas för Sub Business Units vilka tillsammans innefattar cirka 30 

kontor runt om i Sverige. För att komma närmare sina kunder så finns det totalt sett 

en hierarki på 5-6 nivåer i koncernen. CGI är en så pass tydlig linjeorganisation för 

att grundarna hade erfarenhet av matrisorganisationer och uppfattade det som 

väldigt hämmande för produktiviteten. De ansåg att en organisation där 

projektledare kan behöva rapportera till sju, åtta olika håll varje månad är otroligt 

ineffektiv i att få någonting gjort.  

4.6.4 Strategi 

Mycket av strategin på den svenska marknaden, och även globalt, är att alltid vara 

nära kunden vart den än befinner sig i landet och att producera det mesta själva. Det 

här är ett led i att erbjuda ett stort kundvärde och är ett tecken på kundfokus. Det 

ska kännas tryggt och enkelt för kunderna att uppsöka sitt närmaste kontor och 

därifrån få all den professionella hjälp som de kan tänkas behöva. 

“Det är inte många i branschen som finns på så 

mycket som 30 orter. Vi vill att kunden alltid ska ha nära till en 

huvudkontaktperson även om vi då producerar åt kunden, hos kunden, 

eller här, i Östersund, på Filippinerna eller i Indien. Det ska alltid vara nära 

till kontaktytorna. ” 

CGI vill blanda en stor tillgänglighet med hela företagets bredd för att ge ett ökat 

värde till sina kunder, både nuvarande och potentiella. Den tydliga 

linjeorganisationen är också en del av den valda strategin och det är något som 

grundaren inte vill ändra på i dagsläget, just för hur komplicerade 

matrisorganisationer anses vara och hur svårt det kan bli att bevara de tydliga 

linjerna och värderingarna. 

CGI har tre övergripande parametrar som ska genomsyra hela verksamheten: 

kundfokus, medarbetarfokus och ägarfokus. Allt de gör ska balanseras så att de tar 

hänsyn till alla tre delar på ett tillfredställande sätt. Detta för att nöjda kunder ger 

ett välmående företag och det ger anställda en bra situation. Över tid så har det inte 
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skett någon större förändring utan detta har hållit i sig mer eller mindre under de 

senaste 40 åren av företagets historia. CGI har formats av förvärv och det var även 

så de tog sig in på svenska marknaden. Ambitionen är att det ska fortsätta på samma 

bana men de är också väldigt noga med att utnyttja fördelar som det förvärvade 

företaget medför som exempelvis kundrelationerna som de försöker bygga vidare 

på. De är dock väldigt noga med att införa sina tydliga processer för att de ska vara 

enhetliga i arbetsprocesserna över hela världen. Det syns tydligt från 

Logicaförvärvet eftersom Logica var en ganska spretig matrisorganisation utan 

någon särskild kundnärhet och som dessutom lade ut produktionen på andra 

aktörer. Det är ganska tvärtemot vad CGI står för så vid förvärvet gick de in och 

vände om organisationen för att få den att arbeta i samma linje som övriga CGI med 

mycket kundnärhet och egen produktion. Det uttalade målet är att vara en av 

världens 10 största inom sin bransch. Hittills har företagets storlek dubblerats 

vartannat eller vart tredje år och ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen. 

4.6.5 Projekt 

CGI har en stor bredd i sina projekt och erbjuder allt från utveckling och integrering 

av applikationer till lösa konsulttimmar ute hos kunder. Företaget har en 

utvecklingsroll men sköter även drift av system på både kort och lång sikt. Bland 

annat Saab är en stor kund som oftast involverar projekt där CGI har en 

utvecklingsroll i att ersätta en del gamla system med nya som anpassas till deras 

befintliga IT-plattform. Projekten kan vara väldigt komplexa och involvera många 

olika aspekter vilket ställer stora kvalitetskrav på CGI att inte göra några misstag. 

Antal pågående projekt är inte helt lätt att veta men sett till projekt med ett värde 

på över 1,5 miljoner kronor så uppskattas de till cirka 30 stycken totalt i Sverige. 

Det är ofta svårt att utforma en korrekt design av projekten på förhand så CGI utför 

alltid en förstudie tillsammans med kunden för att ta reda på behov och åsikter. 

Detta underlättar arbetet senare eftersom man då ofta har en bra förståelse för vad 

det är som kunden faktiskt vill ha. Även vid agila projekt som innebär mer av en 

problemlösningsprocess är CGI noga med att bocka av vissa kritiska kontrollfrågor 

för att skapa en trygghet vid kontraktskrivandet och inte ta på sig för stor risk. I 

slutändan är det kundens lösning som ska tas fram och CGI vill att de ska vara nöjda. 
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Tar CGI fram en lösning de anser vara bra behöver detta inte nödvändigtvis 

överensstämma med vad kunden säger och därför är dessa kontrollfrågor ett sätt 

att säkerställa lösningens kundvärde. 

4.6.6 Styrning 

Som vi nämnde i tidigare stycke så är CGI en tydlig linjeorganisation och med detta 

följer också en tydlig hierarkisk ansvarsfördelning. Bolaget är en 

världsomspännande organisation och har därför tydliga policys, delegeringar och 

attestregelverk som styr verksamheten för att uppnå en större kongruens. Dessa 

beskriver både vad som ska göras samt hur detta ska gå till i stora drag. I de flesta 

fall är dessa bara riktlinjer som det lokala CGI-kontoret får ta ställning till men i vissa 

företagsspecifika fall så finns det generella instruktioner om hur arbetet ska gå till, 

exempelvis Toyota Material Handling Europé. Här inkluderas vad som ska göras 

men även varför man ska göra på ett visst sätt till denna kund. Utöver detta så finns 

det även ett “operations framework” för hur man ska gå tillväga i den aktuella 

leveransen men CGI är inte helt låsta heller. Ska kunden vara delaktig i projektet kan 

det mycket väl bli så att man tar delar av kundens projektmetodik om de vill att CGI 

ska anpassa sig efter detta. Det blir alltså en utmaning för CGI att försöka göra en 

avvägning mellan deras egna arbetssätt och att samtidigt bibehålla starkt 

kundfokus. CGI har också en hel del olika KPI:er som de kontrollerar för att se till att 

verksamheten håller sig på rätt köl. Dessa är bland annat kundrelationer, budget, 

tidsplaner och milstolpar, kvalitet och medarbetare.  

För CGI är det viktigt att ha en hög beläggning på sina anställda för att öka 

produktiviteten då anställda som inte är sysselsatta inte tillför något värde till 

helheten. Det här kräver en bra dialog i första hand mellan projektchefer, 

konsultchefer och de övriga som är direkt eller indirekt påverkade. Därför har 

kontoren resursplaneringsmöten varje vecka där dessa parter analyserar 

sysselsättning och vilka team som är stationerade vart och hur deras arbete 

fortlöper. För att hela tiden säkerställa en hög procentuell beläggning så har 

konsultcheferna möte där de går igenom nya möjliga projekt och förfrågningar. Där 

är det mycket offentliga förfrågningar som CGI bevakar och man letar efter redan 

befintliga kunder där det finns en kontakt som kan göra ett närmande för att kolla 
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upp behovet. Har man inte tillräckliga resurser för stunden försöker man leta efter 

detta i andra delar av verksamheten. Detta sker genom resource managers som kan 

gå igenom de anställdas CV:n tills de hittar någon med matchande kvalifikationer 

och erfarenheter. 

Företagskulturen är viktig på CGI och den försöker de stärka genom årliga möten 

för att diskutera med anställda vad de har för åsikter och värderingar och liknande. 

De försöker också förstärka kulturen via arbetsmiljön och det görs bland annat 

genom planscher med slogans, citat, kontorsmöblering, samtal och så vidare. 

“Vi har någonting som heter medarbetarundersökningar som vi gör med 

alla medarbetare en gång om året och då går vi igenom ett antal frågor 

och diskuterar med respektive individ och då kommer man in på de här 

värderingarna vi har också, och hur man ställer upp på dem och lever efter 

dem. Så det är ett jättebra tillfälle att ta den diskussionen med respektive.” 

För att säkerställa att alla medarbetare drar åt samma håll, eller i alla fall ett håll 

som är värdeskapande för företaget som helhet, så erbjuds delägarskap till alla. CGI 

har ett förmånligt aktieprogram som innebär att anställda får köpa två aktier och 

men endast behöver betala för en. Delägarskapet är för att öka motivationen till att 

ta hand om kunderna och göra ett gediget jobb men även för att man som anställd 

snarare ska känna sig själv som en medlem snarare än bara en anställd. På grund av 

det här så försöker CGI använda sig av så få underleverantörer som möjligt och 

istället förlita sig på interna resurser som de anser vara mer motiverade till att 

prestera.  Eftersom det är svårare att kontrollera motivationen hos 

underleverantörer lägger de större fokus på de egna medarbetarna. Det här innebär 

också att man från CGI:s sida hela tiden vill se till att personalen är skärpt och 

kompetent nog att klara alla utmaningar. 
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“Vi har oerhört mycket utbildningar, antingen rena 

fackutbildningar i form av till exempel Microsoftutvecklingsmiljö[...] till att 

vi kör juridiktutbildningar för våra ledare så att man kan tillräckligt 

mycket för att hantera avtal och så vidare [...] Likaså har vi haft 

utbildningar i Financial Fundamentals som handlar om hur våra 

redovisningssystem fungerar[...] När man börjar här så får man ett batteri 

med utbildningar som man måste köra igenom och så följer vi 

upp det och har mål på allt.” 

Detta är en tydlig trend jämfört med hur det såg ut på WM-data och Logica innan de 

blev förvärvade av CGI. WM-data hade även ett mycket större fokus på 

entreprenörskap jämfört med hur det ser ut idag och jämförelsevis kan dagens sätt 

upplevas som klumpigt och fyrkantigt men samtidigt ger det en större trygghet och 

stabilitet. Problemet med den tydliga hierarki som finns är att det kan uppstå 

problem med samarbeten mellan olika enheter. Kontoret i Linköping arbetar 

mycket med projekt och utveckling men samtidigt finns det andra enheter i Sverige 

som arbetar med exempelvis infrastruktur och ibland måste dessa samarbeta i 

kundleveranser. Här kan det uppstå problem i att de måste lämna gemensamma 

offerter till kunden och detta beror delvis på de kulturskillnader som finns mellan 

enheterna. Det finns governancemodeller för dessa scenarier men situationerna kan 

ändå bli väldigt komplicerade och därför finns det många internutbildningar som 

syftar till att lära projektledare, samt övriga, viktiga aspekter i kontraktskrivande 

med mera. Överlag finns det många internutbildningar som är obligatoriska för 

nyanställda och detta är något som följs upp hårt för att säkerställa att de genomförs. 

CGI lyder under SOX och det gör att företaget har ett stort krav utifrån på interna 

revisioner, inte bara finansiellt utan även inom kvalitet, miljö och säkerhet. Man 

uppskattar att det varje år genomförs 400-500 olika revisioner på de svenska 

kontoren inom CGI. 
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“[...] eftersom vi är noterade i Nordamerika så lever vi under SOX vilket ju 

styr rätt mycket i den meningen att vi måste dokumentera och ha allting 

spårbart[…] att ekonomiska beslut fattas av rätt person på rätt nivå i 

organisationen etcetera […]  Allt detta är lika över hela världen så att vi 

lätt kan jämföra oss med varandra. 

Det finns alltså ganska strikta beskrivningar på vad som får göras på grund av CGI:s 

företagskultur som präglas av SOX. Överlag kännetecknas CGI av tydlig uppföljning 

och hög transparens, detta är genomgående för hela verksamheten. Det är väldigt 

strikt vad en medarbetare får fatta för ekonomiska beslut och detta är i sin tur 

kopplat till vilken befattning den har inom företaget. Även fast företaget är så globalt 

som det är så är det samtidigt väldigt lätt att lära känna de olika enheterna eftersom 

de har en liknande operationsapparat. Tanken med det här är att man som anställd 

ska känna sig hemma på olika kontor och samtidigt skapar det en känsla av 

gemenskap mellan dessa. Tack vare transparens och tydliga rutiner så är det lätt att 

på högre nivåer i företaget plocka ut relevant information ur deras interna system 

och då få en bra bild av läget i de olika projekten.  
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5. Analys 

Vi är medvetna om att styrning och strategi inte är något som är antingen svart eller 

vitt. Det är snarare tvärtom då vi exempelvis ser att många företag är organiserade 

som hybrider och det blandas både matrisstrukturer och linjestrukturer. Det är en 

kontinuerlig balansgång mellan centralisering och decentralisering och det 

återkommer för nästan alla av våra fallföretag. För att vi ska kunna förstå företagen 

bättre och kunna jämföra dem så har vi valt att använda oss av teorier för att 

identifiera olika variabler inom styrning, strategi och struktur för att sedan 

applicera dessa på de olika företagen. Vi har även försökt illustrera företagens 

styrsystem och företagsstruktur genom en övergripande jämförelse i tabellen 

nedan. Analysen kommer redogöra för (1) likheter och skillnader som finns mellan 

fallföretagens styrsystem utifrån Simons modell och påverkan från kontextuella 

faktorer samt (2) hur styrningen och företagen förändras över tid. De olika delarna 

avslutas med en sammanfattande tabell för att underlätta förståelsen för likheter 

och skillnader. 

Jämförelser av styrsystem 

Tabell 8 – Företagsöversikt av styrning 

 ÅF Skanska ABB PEAB CGI 

Belief 

systems 

Stark kultur, 

arbetar aktivt 

Stark kultur, 

arbetar aktivt 

Stark kultur, 

sitter i väggarna 

Stark kultur, 

sitter i 

väggarna 

Stark kultur, 

arbetar aktivt 

Boundary 

systems 

Modeller för 

projektstyrning 

Befogenhet i 

ekonomiska 

beslut 

Modeller för 

projektstyrning 

Befogenhet i 

ekonomiska 

beslut 

Tydliga 

modeller för 

projektstyrning 

Diagnostic 

control 

systems 

Uppföljning av 

nyckeltal 

Uppföljning av 

nyckeltal 

Stark 

användning,  

Relativt svag 

användning, 

utgår från 

avkastning 

Stark 

användning, 

många KPI:er 

Interactive 

control 

systems 

Kontinuerlig 

uppföljning.  

Kontinuerlig 

uppföljning. 

Projektbesök.  

Kontinuerlig 

uppföljning. Stor 

inblandning i 

planeringsstadiet 

Kontinuerlig 

uppföljning. 

Relativt stark 

användning 

Kontinuerlig 

uppföljning. 
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Struktur Linje/matris, 

tydlig central 

linje, 

decentraliserat 

beslutsfattande 

Matris, centrala 

stödfunktioner, 

starka projekt 

Matris, starkt 

decentraliserat 

beslutsfattande  

Matris, starkt 

decentraliserat 

beslutsfattande 

Linje, 

centraliserat 

beslutsfattande 

5.1 Likheter och skillnader mellan fallföretagens 
styrsystem 

5.1.1 Interaktiva och diagnostiska styrsystem 

Vi har genom denna studie sett, precis som Simons (1995) påpekade, att alla företag 

till olika grad använder de styrmekanismer författaren identifierade men att 

samtliga har unika sammansättningar av dessa. En tydlig likhet som vi har hittat är 

hur företagens uppföljningssystem ser ut. Det gemensamma är att samtliga företag 

har kontinuerlig projektuppföljning, antingen månadsvis eller kvartalsvis, med 

syftet att blanda in ledningen mer i den operativa verksamheten för att minska 

risker. Simons (1994) benämner det här som interaktiva kontrollsystem och vi ser 

att det är en väldigt viktig del i våra fallföretags affärsmodeller. ABB:s ledning 

arbetar extra hårt med detta i planeringsstadiet av projekt för att projekten är 

extremt stora och komplexa. I deras fall är det komplexiteten av projekten, som kan 

bedömas som strategiska osäkerheter, som till stor del avgör styrningen. Det finns 

en hög grad av formella styrsystem vilket Chenhall (2003) säger passar i en kontext 

där företaget erbjuder stora och komplexa lösningar, hög diversifiering och 

decentraliserade strukturer. Det här stämmer bra in på ABB:s förutsättningar. Även 

Skanska och ÅF har liknande processer för projekt som är extra omfattande i storlek 

och komplexitet för att göra sin förutsättningar optimala. I ÅF:s fall ser de till att 

projektledare och sponsorer är av hög kvalitet och om så inte är fallet väljer de att 

inte lägga något anbud. Det är bra med sådana system vid kritiska moment för att 

minska risken för oönskade överraskningar (Merchant & Van der Stede, 2012) men 

det kan också leda till att organisationen blir trögare (Butler et al., 1998). De kan å 

andra sidan användas för att uppmuntra till organisatoriskt lärande för att ta fram 

bättre metoder och för att utvecklas (Simons, 1995; Henri, 2006). Det är tydligt att 

samtliga fallföretag gör detta genom att diskutera kring problem som de stöter på 

för att lära sig av sådana situationer. Är det stora problem kan det vara faktorer som 
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gör att de väljer att förändra strategierna likt Simons (1994) teorier om att 

styrningen faktiskt är en metod för att utveckla strategin. Skanska gör också en 

mängd projektbesök varje år för att dels försöka dra lärdom av olika utmaningar 

som uppstått men dels också för att vara till hjälp när problem uppstår. Nedan följer 

en sammansättning av de interaktiva system som används av fallföretagen. 

Tabell 9 – Sammanfattning av interaktiva styrmekanismer 

 Sammanfattning av interaktiva styrmekanismer 

Skanska Projektuppföljning, diskussion kring problem, projektbesök, 

riskbedömningar 

PEAB Projektuppföljning, diskussion kring problem, riskbedömningar 

ABB Ledningen blandar sig i planeringsstadiet för att undvika risker och 

lägga en bra grund, projektuppföljning, diskussion kring problem, 

riskbedömningar 

ÅF Projektuppföljning, diskussion kring problem, riskbedömningar 

CGI Projektuppföljning, diskussion kring problem, riskbedömningar 

Detta kompletteras med diagnostiserande system som även de är relativt lika 

mellan företagen. De syftar i första hand till att upptäcka avvikelser, framför allt vad 

gäller de mått som är av finansiell natur. Alla företag har affärssystem som syftar till 

att upptäcka dessa så att ledningen, eller andra ansvariga, får möjlighet att ta 

ställning och agera (Simons, 1994). 

Det finns dock skillnader mellan företagen vad gäller hur de hanterar avvikelser och 

då framför allt de finansiella avvikelserna. ÅF, PEAB och Skanska är dock relativt 

lika i det avseendet. Upptäcker ledningen avvikelser så kommer projekten att få ett 

större fokus från central nivå samtidigt som övervakningen blir mer frekvent, både 

sett till hjälp och granskning. CGI har, i linje med övriga verksamheten, väldigt 

detaljerade instruktioner även kring avvikelser. De har väldigt många KPI:er som 

exempelvis för kundrelationer, budget och tidsplaner för att säkerställa att 

verksamheten hela tiden håller sig på rätt köl. ABB har ännu hårdare kontroll på 
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uppföljning och där kan det ske till och med varje vecka, beroende på storlek på 

projektet. Den övergripande tanken hos ABB är däremot att projektledaren själv ska 

känna att han eller hon har full kontroll över sitt projekt men att det samtidigt finns 

bra hjälp att få från projektchefer. Det här går hand i hand med vad Chenhall (2003) 

säger bör känneteckna en organisation som strävar efter att driva utveckling och 

vara i den tekniska framkanten. Denna typ av företag gynnas av en mer öppen 

styrning med mindre formella system. Vi kan däremot se att den centrala 

övervakningen är ganska hård i ABB i motsats till Chenhalls teori. I linje med det 

som Turner (1999) säger om tydliga mål så ser vi att alla företag är tydliga med 

detta. Alla projektledare och de som i övrigt är inblandade i projekten ges en klar 

bild av vad som förväntas från projekten och vad organisationens mål är för att 

skapa kongruens. Överlag är användningen av diagnostiserande styrsystem relativt 

lika hos fallföretagen vilket illustreras i tabellen nedan. 

Tabell 10 - Sammanfattning av diagnosticerande styrmekanismer 

 Sammanfattning av diagnostiserande styrmekanismer 

Skanska Avvikelsesystem, uppföljning på utbildningar. 

PEAB Avvikelsesystem 

ABB Avvikelsesystem 

ÅF Avvikelsesystem 

CGI Mer detaljerat avvikelsesystem 

5.1.2 Styrning via kultur och värderingar 

Samtliga våra fallföretag kännetecknas av en stark företagskultur som fungerar som 

en enande kraft för att öka kongruensen genom organisationerna som i sin tur kan 

leda till synergieffekter. Gemensamma verktyg för våra fallföretag är 

uppförandekoder, visioner och strategier samt personalfokus. Hos alla företag har 

vi fått uppfattningen att personalen är den stora styrkan enligt dem själva. Det här 

tror vi beror på Porters (1996) teori om operationell expertis. Det enklaste sättet att 
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nå framgång för många av företagen är genom att vara effektivare och bättre än 

konkurrenterna och i de här företagens fall handlar det om kompetent personal. 

Precis som det finns likheter så finns det även skillnader mellan våra fallföretag. CGI, 

Skanska och ÅF arbetar mycket mer aktivt med kulturell styrning (Simons, 1994) i 

olika former. Det märks att den här variabeln har fått mycket större fokus i dessa tre 

företag. CGI och Skanska har obligatoriska utbildningar för de anställda. Syftet är att 

lära och vidareutbilda personalen så att värderingar och kompetens alltid ska vara 

så kongruent med organisationen som möjligt vilket visar på en aktiv 

kulturstyrning. CGI, Skanska och ÅF har synliga styrdokument som ska åskådliggöra 

både kultur och värderingar så att detta ska genomsyra hela företaget och motivera 

anställda. CGI har även knutit ett förmånligt aktieprogram till sina anställda för att 

de ska motiveras att arbeta i linje med koncernens bästa. ÅF är också noga i 

bemanningen av projekten där de alltid försöker använda projektledare som 

tidigare har arbetat med liknande projekt för att säkerställa hög kvalitet. De trycker 

även ut värderingarna i starten av alla projekt så att anställda inte ska glömma 

företaget de representerar. Det här är olika exempel på vad Simons (1994) 

benämner som kulturell styrning som har som syfte att säkerställa att företagens 

anställda drar åt samma håll. 

PEAB och ABB har en lägre användning av liknande verktyg, där det istället är så att 

kulturen sitter i väggarna och anses vara självklar på hela företaget. Vi anser att 

detta beror mycket på ABB:s lokala närvaro i Ludvika där ABB är en så stor del av 

staden och de anställdas liv. Det här gör också att kulturen blir mer vedertagen då 

nästan alla bor på samma ställe, rör sig i liknande kretsar och så vidare. Detsamma 

gäller PEAB där kulturen är djupt rotad i företagets sätt att arbeta. Inom PEAB har 

det alltid varit lätt att klättra, de har ofta haft mest interna rekryteringar, vilket har 

färgat företaget och skapat en väldigt jordnära kultur. Det här sättet att belöna 

anställda är i linje med Dalton & Lawrence’s (1971) tankar om social styrning. Att 

motivera med möjligheter till befordringar och andra organisationsbundna 

förbättringar kan både motivera anställda och bygga en kultur (Ibid.). Det här bidrar 

också till Simons (1994) styrsystem som grundas i kultur och gemensamma 

värderingar. Som en följd av ovanstående resonemang ser vi att PEAB och ABB har 

en betydligt mer underliggande kultur jämfört med de andra företagen som arbetar 
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aktivt med att förstärka sina. ABB stärker dock även företagskulturen och 

säkerställer hög kvalitet genom den metod Merchant & Van der Stede (2012) tar 

upp, nämligen genom att låta anställda rotera inom organisationen så att de vet vad 

hela företaget handlar om. 

Vi anser det viktigt att påpeka att alla företag har en stark företagskultur men de 

skiljer sig i hur de aktivt arbetar med den. På alla företag finns det uttalade visioner 

och kulturen är vedertaget känd, däremot så är det aktiva arbetet väldigt olika. De 

tre första, CGI, Skanska och ÅF, arbetar med många verktyg för att förstärka 

kulturen. På PEAB och ABB så behövs inte detta, kulturen är ändå en stark 

styrningsfaktor för ledningen. Butler et al. (1998) argumenterar att för hård 

användning av styrsystem kan vara skadligt för motivationen på företaget men även 

om användandet skiljer ser vi inga direkta styrkor eller svagheter. 

Tabell 11 - Sammanfattning av kulturella styrmekanismer 

 Sammanfattning av kulturella styrmekanismer 

Skanska Workshops, obligatoriska utbildningar, personliga bonusar, “ONE 

Skanska” & jämn bemanning. 

PEAB Intern rekrytering, utbildningar, code of conduct & synliga ägare. 

ABB Mer allmän kultur, code of conduct & lokal närvaro 

ÅF ÅF Blue Book, medarbetarsamtal, “ONE ÅF” & workshops. 

CGI Aktieprogram, medarbetarsamtal, obligatoriska utbildningar & code of 

conduct. 

5.1.3 Styrning via begränsningar och regler 

CGI är enda företaget som vi anser har en ordentlig mall för hur de ska genomföra 

projekten. De övriga företagen i studien har ett standardiserat sätt att arbeta med 

projekt på som de ska försöka följa men skillnaden ligger i att de har större frihet 

gällande hur projekten mer specifikt genomförs. CGI verkar alltså ha tagit detta ett 

steg längre än de begränsningar som Simons (1995) talar om i sin studie. Han säger 

att syftet med begränsningarna är att säga vad anställda inte får göra, de ska alltså 
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inte ge direktiv om hur de ska göra. CGI är dock nästan mer inne på det sistnämnda 

genom sin instruktionsmall vilket tyder på att styrningen är av det mer formella 

slaget och att det, som Butler et al. (1998) menar, kan göra att företaget kan tappa i 

flexibilitet och därmed riskera att inte hänga med i utvecklingen. Det är något som 

CGI på så sätt verkar vara redo att offra till viss del på grund av att de anser att 

matrisstrukturer är för ineffektiva. Det går att koppla till Davila (2005) som säger 

att ledningens tidigare erfarenheter kan spela en stor roll för utformning av 

styrsystem.  

Som vi nämnde tidigare så är CGI en tydlig linjeorganisation samtidigt som företaget 

erbjuder projektlösningar till sina kunder. Skillnaden mot övriga fallföretag ligger i 

att arbetet utförs till större grad på det egna företagets kontor jämfört med de andra. 

Det stärks av Clements & Gido (2006) som anser att det är mer lämpligt för 

linjestrukturen. De övriga företagen arbetar mer lokalt hos kunderna med sina 

projekt och det är heller inte rimligt att arbetet skulle ske hos det egna företaget sett 

till vad dem producerar. CGI är även det företag med mest byråkratisk struktur sett 

till att de viktigaste besluten tas centralt och mindre, lokala beslut tas lokalt 

(Mintzberg, 1979; Daft, 2004). Däremot säger Simons (1995) att företag tenderar 

att använda sig av mer begränsningar i osäkra miljöer, men där anser vi att CGI 

bryter mönstret. Det är ett företag med väldigt mycket begränsningar, enligt Simons 

definition (1995), men de verkar inte i en osäkrare omgivning än något av de andra 

fallföretagen, vilket gör att det går att ifrågasätta om det är motiverat att ha så 

formella styrsystem. Det bör i enlighet med Simons (1995) leda till att de kan tappa 

en av de viktigaste egenskaperna i ett projektföretag, nämligen flexibiliteten längst 

ute i projekten. Det kan dock till viss del förklaras av CGI:s företagsstruktur eftersom 

den har en stor inverkan på styrsystemen och organisationens effektivitet 

(Chenhall, 2003). 

ABB har en exekveringsmodell som innehåller tydliga delmål som hela tiden ska 

uppfyllas innan projektledaren får gå vidare men detta beror på den oerhörda 

komplexiteten och osäkerheten på marknaden. Det här är något som vi kan koppla 

till Chenhalls (2003) kontextuella modell som säger att komplexa och stora företag 

behöver mer formella system. Sett till kontext så är ABB, bland våra fallföretag, 

ensamma om att vara så otroligt komplext i sina projektleveranser. Den här 
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exekveringsmodellen, tillsammans med projektmallar, är ett exempel på det som 

Chenhall (2003) beskriver som mer formella styrsystem. För ABB går det också att 

se att företaget vill decentralisera sin verksamhet sett till att de vill fördela mycket 

operativ verksamhet på de lokala marknaderna men behålla kärnkompetens och 

beslutsfattandet centralt. Det här är däremot lite motsägelsefullt då Mintzberg 

(1979) menar att det kan vara riskabelt att lägga för stor vikt på centrala beslut om 

företagets verksamhet är spridd över stora delar av världen. Samma tankar kommer 

igen på ÅF där linjestrukturen är relativt stark. I ÅF:s fall är det för att kunna erbjuda 

helhetslösningar och stärka sitt varumärke. Det går i linje med Daft (2004) som 

argumenterar för att detta är bra för företag som vill ha en större kontroll över hela 

verksamheten, speciellt då ÅF inte är lika världsomspännande i sin verksamhet.  

Företagen måste anpassa sig till projektens storlek som överlag bedöms genom 

kvalitet, tid och kostnad. De stora projekten gör också att gemensamt för våra 

fallföretag är att de måste använda sig av begränsningar, genom attestnivåer, för vad 

anställda får göra för att minska risken för att kostsamma misstag ska begås. Det 

verkar framförallt vara begränsningar gällande ekonomiska beslut. Däremot så 

skiljer det sig i hur företagen gör detta men den övergripande principen är 

densamma. CGI har en policy för ekonomiska beslut som är väldigt bunden till den 

befattning som individen har. Detta är reglerat från central nivå och gäller 

övergripande på alla olika enheter. Vi anser att CGI är en typ för sig och att PEAB, 

Skanska och ÅF har mer liknande system. Skanska har ett intervallsystem där man 

på högre nivåer i företaget får ta beslut med större ekonomisk påverkan, men detta 

är också kopplat till sådana faktorer som erfarenhet, tid på företaget samt utbildning 

vilket öppnar upp för lite större frihet. PEAB har ett tydligt system där projektledare 

och ansvariga får ta beslut om frågor som motsvarar 10 % av deras årliga 

omsättning. Beslut över detta kommer att skickas högre upp i organisationen. ÅF 

har ett system där projekt ofta är något överbudgeterade, något som projektledaren 

vet om, och det innebär en viss frihet i att ta beslut. Anledningen till att dessa tre 

företag inte har särskilt många begränsningar är med största sannolikhet för att de, 

i enlighet med Simons (1995), inte vill tappa flexibilitet i projekten. Det kan dock 

skilja sig lite mellan dessa där Skanska och ÅF är lite mindre flexibla eftersom de har 

en matrisorganisation med en del inslag av centrala aspekter vilket gör att de måste 
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rapportera till flera chefer samtidigt (Daft, 2004). Detta till skillnad från PEAB som 

också är en matrisorganisation men som har mer tyngd åt projekten. 

För alla företag används begränsningar enligt Simons (1994) ursprungliga syfte; de 

finns för att minimera riskerna för att de anställda tar felbeslut som kan skada både 

lönsamhet och varumärket. De antar också en formell utformning, ofta i 

budgetliknande funktioner eller motsvarande. 

Ovanstående analys åskådliggör hur styrningen ser ut i de olika företagen samt hur 

dessa förklaras utifrån kontextuella variabler. Detta är dock genom statiska 

modeller så som Simons (1994) och Chenhall (2003) och förklarar därmed enbart 

hur det ser ut i de olika företagen idag. För att skapa en bild över varför det ser ut 

som det gör har vi valt att komplettera detta med teorier om hur styrningen kan 

förändras över tid. Då kan dagens fenomen förklaras med hjälp av att titta på 

historiska händelser för att se hur styrningen har förändrats. Att redogöra för viktig 

händelser i företagets historia är enligt vår studie relevant för att förstå varför de 

har förändrats på sitt specifika sätt. 

5.2 Hur har styrningen förändrats över tid? 

För att det ska vara lättare att förstå de förändringar som skett i företaget har vi valt 

att koppla styrning till både kontextuella faktorer och olika förändringsprocesser. 

De processerna hjälper oss förklara varför ett företag har valt det nuvarande 

styrsystemet, något som Simons och Chenhalls modeller inte klarar av. Som vi 

nämnde tidigare har PEAB och ABB färre aktiva system för att stärka företagskultur 

och värderingar. I PEAB:s fall har den jordnära kulturen uppkommit via ett 

långsiktigt fokus på sina medarbetares kunskap framför prestigefulla utbildningar 

och meriter. För ABB anser vi att det finns en liknande förklaring och det handlar 

mycket om tradition och stolthet i vad man gör. Dessa två är exempel på det som 

Van de Ven & Poole (1995) benämner livscykelteori. Båda företagen har 

kontinuerligt utvecklats via de val och beslut som tagits och tillsammans har de 

bidragit till hur företagen är idag. Just på grund av att de är mer statiska så är det 

även lättare att via kontext förklara vad som är underliggande faktorer till deras 

styrning. Via Donaldsons (1987) teori kan vi se att både PEAB och ABB kan forma 

sina organisationer för att uppnå kongruens med den valda strategin, vilket innebär 
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mer naturliga steg i den redan valda riktningen. Det går inte att applicera på de 

övriga fallföretagen lika enkelt då dessa har behövt göra större förändringar som 

inte bara innebar ett strategibyte. För ABB har däremot kontexten förändrats 

kraftigt sen verksamhetsstarten. Nya lagar och reglementen om säkerhet, 

arbetsmiljö och integritet har ökat komplexiteten vilket har ökat behovet av mer 

formella styrsystem, vilket är i linje med Chenhalls modell (2003). Ytterligare en 

förändring som ABB har gjort är att gå från en tydlig linjeorganisation till en 

matrisstruktur där projekten väger väldigt tungt.  

Gemensamt för CGI, Skanska och ÅF är att de är mitt i, eller nyligen har varit i, en 

förändringsprocess där organisationen har påverkats av olika händelser. Enligt 

Simons (1994) så är det en anledning till användandet av kulturell styrning då kultur 

är ett effektivt verktyg för att driva förändring. CGI Sverige är en relativt nybildad 

enhet då CGI-koncernen förvärvade Logica för cirka fyra år sedan. CGI-koncernen 

själva har inte gjort några större förändringar inom sin egen verksamhet men de har 

varit tvungna att implementera många olika styrsystem för att förändra den svenska 

verksamheten vid förvärven. Tidigare, under Logicatiden, präglades verksamheten 

av entreprenörskap och fria tyglar men idag är det mer kontrollerat och hierarkiskt 

vilket säger ganska mycket om hur ovilliga CGI-koncernen är att ändra strategi. 

Förändringen som skett har snarare varit att CGI har varit tvungna att göra en 

helomvändning av den svenska verksamheten vilket har krävt en större användning 

av styrsystem jämfört med PEAB och ABB som har varit mer statiska historiskt sett. 

Eftersom ledningen har haft som syfte att ändra strategi och beteende har de 

implementerat nya styrsystem i linje med vad Simons (1994) diskuterar.  CGI har 

tydliga formella styrsystem vilket beror på att bolagets globala tillväxt har gjort det 

nödvändigt att implementera standardiserade verktyg för att ledningen inte ska 

tappa kontrollen. Det går i linje med vad Daft (2004) säger om behovet av kontroll i 

linjeorganisationer. Det är dock motsägelsefullt då Mintzberg (1979) säger att 

organisationer med en stor geografisk bredd istället bör decentralisera mycket 

ansvar. Detta bör vara relevant för CGI då de har en stor geografisk spridning på sina 

kontor. CGI kan idag ha problem med att samarbeta mellan enheter vilket gör mer 

komplexa projekt svårhanterliga. En relevant fråga kan då vara om CGI ska välja att 

fortsätta på den inslagna banan eller anpassa sig efter de kontextuella problemen? 



81 
 

Sett till erfarenheter hos ledningen, något som Davila (2005) uppmärksammat, är 

sannolikheten stor för att de fortsätter på sin nuvarande väg. Däremot sett till Henri 

(2006), Simons (1994) och Mintzberg (1979) kan det vara relevant att 

decentralisera verksamheten eftersom matrisstrukturen underlättar 

korsfunktionalitet och att den förändringen sker via organisatoriskt lärande.  

ÅF har också nyligen gjort en resa som började så sent som 2002 i och med att det 

kom in en ny VD i koncernen. Tidigare var verksamheten kraftigt decentraliserad så 

därför fick ledningen implementera många nya system för att stärka gemenskapen 

med målet att nå högre kongruens. Förändringen går att likna vid det som Van de 

Ven & Poole (1995) benämner dialektal förändring. Det fanns tidigare mycket 

spänningar i bolaget som berodde på bristen i kongruens och VD-bytet blev den 

händelse som släppte lös förändringen. Strategin “ONE ÅF” togs fram i och med detta 

för att stärka bilden av att företaget står enat. Ledningen har verkat aktivt för att ena 

företaget och det beror mycket på att man valt att förändra stora delar av 

verksamheten - allt från kultur till struktur.  

Även Skanska har genomgått förändringar som kan anses ligga bakom en stor del av 

styrsystemen som finns idag. Här kom förändringen som en slump genom variation 

(Van de Ven & Poole, 1995) då man haft två medialt uppmärksammade händelser 

(Hallandsåsen och Hammarby sjöstad) som skapat stora problem. En följd av detta 

var att Skanska stärkte fokuset på de centrala funktionerna och implementerade nya 

styrsystem som ska öka kontrollen och medvetenheten och se till att det aldrig 

kommer att hända igen. Detta sker enligt Simons (1995) genom att företagen 

implementerar ett styrsystem som tydligt kan signalera om det finns något behov 

för förändring. Vi tror inte att styrsystem hade kommit till om dessa händelser inte 

hade inträffat. Skanska har idag ett styrsystem som syftar till att öka den etiska 

medvetenheten för att undvika liknande problem i så stor utsträckning som möjligt. 

Det finns en obligatorisk etikutbildning som de är ensamma med hos våra fallföretag 

och det är något som diskuteras flitigt på olika workshops och seminarier. Det här 

är ett exempel på vad Henri (2006) diskuterar kring att interaktiva styrsystem kan 

främja organisatoriskt lärande. Genom att blanda in ledningen mer i verksamheten 

så blir det lättare att främja lärande och få de anställda att växa i sina roller (Simons, 

1994; Henri, 2006) och på så sätt kan de undvika att återupprepa tidigare misstag. 
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Resonemanget om Skanskas förstärkning kan stärkas ytterligare genom att se på 

vilken strategi de har. Tidigare löd den “lönsam tillväxt” för att idag vara “vinst med 

värde”. Det här speglar den resa som företaget har gjort i och med att det strategiska 

fokuset har flyttats ut till den sociala omvärlden. På grund av tidigare erfarenheter 

så vill Skanska idag ge värde både i form av lönsamhet och socialt engagemang som 

gynnar alla intressenter. Det som är intressant att se är om företag som PEAB och 

ÅF kommer att gå en liknande väg i framtiden då de till stor grad kan möta samma 

problem själva. Då kan förändringen ske genom antingen kontextuella samband 

(Donaldson, 1987) eller genom vad Van de Ven & Poole (1995) benämner 

livscykelteori. Den stora skillnaden mot Skanska blir då att förändringen snarare 

blir en naturlig skiftning istället för något som sker av slumpen på samma sätt. De 

övriga företagen har möjlighet att vidta åtgärder proaktivt istället för reaktivt som 

Skanska gjorde. 

Ytterligare en faktor som inte går att förklara med bara kontextuella faktorer är 

varför Skanska har en så betydligt större global närvaro än vad PEAB har. PEAB är 

sett till omsättning till och med större än Skanska i Sverige men har ändå valt att 

fokusera på den nordiska marknaden. Att bara Skanska har genomgått den 

expansionen innebär att de kontextuella faktorerna blir något annorlunda. Detta 

innebar bland annat Skanska fick upphöra med sin projektexport och istället 

investera mer i lokala kontor för att öka sin närhet och kunskap till lokala 

marknader. Det har även inneburit att Skanska lyder under SOX och det ställer 

större krav på öppenhet och transparens av interna processer och funktioner vilket 

kan ligga bakom det större behovet av central kontroll. Det här är något som 

behöver en mer dynamisk analysmodell för att det ska gå att förklara då tidigare 

forskning inte ger en tillräckligt bra förklaring. Kontextuella teorier kan förklara 

behov av styrsystem, som till exempel behovet av öppenhet på grund av SOX, men 

inte att företagen har utvecklats olika. 

5.3 Diskussion 

Det blir tydligt att många delar av styrsystemen är gemensamma mellan våra 

fallföretag vilket för in oss på en diskussion kring generiska drag för 

projektbaserade organisationer. Studien har visat att det finns verktyg som är 
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viktiga för att verksamheten ska fungera och inte tappa kontakten mellan de 

temporära projekten och den permanenta organisationen. Det är uppenbart att alla 

använder alla de delar Simons (1994) identifierar som styrsystem för att bygga en 

stabil grund att stå på. På detaljnivå finns det skillnader i styrsystem men den 

övergripande principen, och anledningar bakom användandet, är densamma för 

alla. Görs analysen för djup så framstår alla fallföretag som unika men sett till 

generiska drag så går det att urskilja skillnader i styrsystem från Simons modell. 

Det intressanta är att det även finns så stora skillnader på hur bolagen är 

organiserade, hur de arbetar samt hur deras strategi och styrning har påverkats 

över tid. Den kontextuella modellen kan förklara skillnader mellan företagen 

baserat på olika strukturer och marknader om vi ser till hur företagen är idag 

(Chenhall, 2003; Langfield-Smith, 1997; Simons, 1994). Valet av styrsystem är inte 

så enkelt om det ska fungera effektivt utan företaget måste även ta hänsyn till sin 

företagsspecifika miljö (Chenhall, 2003). Situationen sätter grunden för vilka 

förutsättningar som ska råda och är därför en viktig faktor vid utformning av 

styrsystem (Chenhall, 2003). Detta är däremot statiskt och när vi adderar ett 

dynamiskt perspektiv ser vi att företagen har utvecklats olika. De har gjort olika 

resor och utvecklats på grund av anledningar som vi inte lika självklart kan koppla 

till någon kontextuell modell. Genom att addera förändringsfaktorn kan vi då på ett 

annat sätt förklara hur och varför de har den styrning de har idag. 

En intressant skillnad mellan PEAB och Skanska är hur företagsstrukturen ser ut. Vi 

anser att de sett till kontext bör vara organiserade relativt lika men faktum är att 

PEAB har valt en betydligt mer decentraliserad väg samtidigt som Skanska har en 

högre grad av centralisering. PEAB som har haft en naturlig process enligt Van de 

Ven & Poole’s (1995) livscykelteori har kunnat behålla sitt ursprungliga fokus att 

vara nära kunderna. Det här är viktigt för alla fallföretag men för PEAB har det varit 

lättast att genomföra. Den tydligare centraliseringen av stödfunktioner hos Skanska 

vill vi likna vid Mintzbergs (1979) och Dafts (2004) tankar om byråkratiska 

strukturer. De har valt att behålla strategiskt viktiga beslut centralt, både för att 

riskminimera men också för att erhålla stordriftsfördelar. Ledningen vill ha bättre 

kontroll för att undvika att hamna i samma situation som tidigare. Samma tankar 

kommer igen på ÅF men här beror det snarare på att strategin är att värna om 
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varumärket och att erbjuda kunderna lösningar som utnyttjar all ÅF:s kunskap. ÅF 

kommer från en tidigare väldigt decentraliserad verksamhet vilket skapade interna 

problem, och det gör att de idag har valt en annan väg än PEAB genom att 

centralisera verksamheten mer. Det är även intressant att fundera över hur PEAB 

skulle agera om de skulle stöta på samma problem som Skanska har gjort, skulle de 

då hålla fast vid samma linje eller även de skifta över mot att skapa tydligare centrala 

delar? 

Gemensamt för ABB, Skanska och ÅF är att de på senare år har börjat forma om sina 

verksamheter för att få en bättre balans mellan projekt- och linjeorganisering. Både 

Skanska och ÅF har rört sig från mer decentraliserade organisationer till tydligare 

centralt fokus samtidigt som ABB rört sig i motsatt riktning. De har gått från en stark 

linjeorganisation till att ge mer tyngd till projekten i takt med att dessa har vuxit. En 

trend verkar vara att hybrider blir ett krav för att klara av många olika typer av 

kontextuella problem och landa i en form av jämvikt. Det återstår dock att se vilken 

väg som PEAB och CGI väljer att ta, som relativt är mer enbenta linje respektive 

projektorganisationer i vår studie. Som vi nämnde tidigare har CGI problem med sin 

tydliga linjeorganisation, även om det överlag fungerar bra, när det kommer till mer 

komplexa projekt. Eftersom marknaden historiskt visat på en kontinuerlig 

utveckling inom detta område så anser vi att CGI kommer att behöva ta ställning till 

detta.  
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6. Slutsats 

Det finns vissa generiska drag i hur fallföretagen har utformat sina styrsystem, som 

går att se i tabellen nedan. För att driva en projektbaserad organisation verkar det 

utifrån vårt material finnas vissa styrsystem som övergripande ses som relevanta. 

Exakt hur styrsystemen används verkar dock vara företagsspecifikt eftersom inga 

genomgående mönster går att urskilja. Det går också hävda att det finns skillnader i 

underliggande orsaker till varför styrsystemen implementeras. Projektplanering 

används genomgående men anledningen till varför det skiljer sig beror på mål, 

omfattning och strategi. Det som genomsyrar alla de styrmekanismer som 

behandlats är riskaspekten då de har som syfte att samverka för att öka kontroll och 

därmed minska riskerna. Cova & Holstius (1993) har tidigare gjort studier som visar 

att entreprenöriell kultur och riskbenägenhet är kritiska faktorer för att driva en 

projektverksamhet. Vår studie visar på motsatsen och att ledningen lägger ett större 

fokus på att ta bort risker och negativt beteende från anställda snarare än att främja 

innovation. Vi har också sett att det genomgående lämnas stor frihet till de enskilda 

projekten men för att behålla kontroll samt reducera risk så används begränsningar 

för vissa kritiska, ofta finansiella, handlingar. 

Davies & Hobday (2005) för fram ett resonemang om att projektbaserade företag 

fokuserar mindre på interna processer och mer på att hjälpa sina kunder. Det här 

stämmer bara delvis då vi har sett att interna processer har ett väldigt stort fokus, 

de kan däremot syfta mer till att stärka kundrelationer än att förbättra intern 

effektivitet. För att stärka sina kundrelationer och leverera projekt som är 

värdeskapande krävs det idag att interna processer samverkar då den externa 

miljön blir mer komplex. Nedan följer en tabell av vilka styrmekanismer som vi har 

sett används genomgående av samtliga företag. 
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Tabell 12- Gemensamma styrmekanismer 

Kulturstyrning Visioner, strategier, 

Handlingsstyrning Begränsningar i finansiella beslut, projektmallar, 

Interaktivt Kontinuerlig uppföljning, projektplanering 

Diagnostiskt Resultatavvikelser, 

Vår studie har även visat att utformning och utveckling av styrsystem skiljer sig 

väldigt mycket mellan olika organisationer. Det statiska tänkandet bakom 

kontextuella modeller kan inte på egen hand förklara varför företag har valt att 

implementera olika styrsystem. Den kontextuella modellen är bra på att förklara hur 

specifika styrsystemen ser ut som de gör idag men de kan inte på egen hand förklara 

varför organisationer utvecklas på olika sätt, precis som med stjärnmodellen vi 

nämnde i problemdiskussionen (Galbraith, 2002). Även Canonico & Söderlund 

(2010) har studerat utformning av styrsystem men utan att ta hänsyn till dynamiska 

faktorer. Det gäller även för Simons (1994) ramverk som kan förklara 

ögonblicksbilder men inte utveckling av styrsystem. För att vi skulle kunna förklara 

varför våra fallföretag har utvecklats olika var vi tvungna att inkludera ett 

dynamiskt perspektiv. Ser vi till hur företagen ser ut idag så har de anpassat sina 

styrsystem och sina verksamheter för att skapa kongruens med sin specifika 

situation. Det som är intressant är att de specifika situationerna skiljer så mycket 

mellan företagen. Kontextuella modeller kan ge en teoretisk förklaring till hur 

styrning bör se ut i ett specifikt företag men vår studie visar på att det inte är så 

enkelt. Vi ville förstå varför fallföretagen har utvecklats olika och tycker att den 

kontextuella modellen är en enkel lösning på ett väldigt komplicerat problem. 

Tidigare forskning har inte tagit tag i det evolutionära perspektivet i relation till det 

kontextuella och därför blir vårt bidrag desto mer relevant.  

Genom att inkludera ett evolutionärt perspektiv i vår studie har vi sett att förändring 

spelar en stor roll i utformningen av dagens styrsystem. Den situation som företagen 

befinner sig i idag är en direkt konsekvens av de beslut som tagits tidigare och de 

erfarenheter som finns. Med denna ytterligare variabel, i vårt fall 

förändringsprocesser från Van de Ven & Poole (1995), kan vi förklara den resa som 
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alla bolag har gjort, vilket inte är möjligt med de mer statiska modellerna. Resultatet 

stämmer överens med Henris (2006) diskussion om att interaktiva styrsystem kan 

främja organisatorisk tillväxt. Vår studie visar på att så är fallet när det kommer till 

utveckling och utformning av verksamheter. Företag tenderar exempelvis att 

implementera mer interaktiva styrsystem som en följd av tidigare oförutsedda 

händelser för att säkerställa att dessa inte ska hända igen. Detta genom ett system 

som tydligt kan signalera om det finns behov av förändring. På ett liknande sett har 

alla våra fallföretag som genomgått en förändringsprocess ett mycket större 

användande av begränsningar som en del i att ställa om verksamhetens inriktning.  

Vi ser också att det är relevant att förstå vikten av kontextuella faktorer då även 

dessa är viktiga vid design av styrsystem. En del av vårt bidrag är att visa hur, och 

varför, företag går från punkt A med ett visst styrsystem för att sedan hamna i punkt 

B med nya system. Vår studie visar att företag förändras, ofta drastiskt, och det krävs 

således en mer dynamisk förståelse för styrningens utformning och utveckling. 

Bidraget går att illustrera med nedanstående modell.  

 

Figur 1 – Faktorer som påverkar styrningen. 

 

Styrsystemens utformning beror både på den kontext som företaget befinner sig i 

samt de relevanta erfarenheter som finns med från tidigare perioder. Figuren 

illustrerar hur det är möjligt att förklara styrsystemens utformning på ett tydligare 

sett jämfört med vad tidigare litteratur bidrar med. På den vänstra sidan finns de 

kontextuella faktorer som företag anpassar sig till idag för att uppnå lönsamhet och 

en välfungerande verksamhet och dessa bygger på de faktorer som Chenhall (2003) 

identifierade. Problemet var att den litteraturen inte förklarade varför företags 

styrsystem skiljer sig, varför de utvecklas olika samt varför deras styrsystem 

används av olika anledningar. Därför har vi utvecklat med den högra delen som står 

för erfarenheter och kunskap, det som i litteraturen benämns som, och motsvarar, 

organisatoriskt lärande (Henri, 2006; Langfield-Smith, 1997; Davila, 2005). Det är 

den variabeln som kan förklara varför kontexter skiljer sig, varför företag går från 
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en sorts verksamhet till en annan samt varför utvecklingen skiljer mellan företag. 

Det kan också förklara varför företag väljer att implementera styrsystem som inte 

innebär en korrekt teoretisk matchning med sin kontext.  

6.1 Förslag till framtida forskning 

Tidigare forskning om styrmekanismer i projektbaserade företag, inklusive vår 

egen, har till stor del baserats på ett fåtal fallföretag. Detta gör att 

generaliserbarheten blir begränsad. Därför föreslår vi att det kan behövas mer 

forskning som tar ett bredare perspektiv genom att inkludera fler företag eftersom 

att det då skulle gå att peka ut kausala samband.  

Ytterligare forskning kan vara en mer branschspecifik studie för att undersöka 

företag med liknande kontextuella förutsättningar. Vi tänker att det skulle vara 

intressant med en longitudinell studie på två företag som har liknande 

utgångspunkter och sedan följa upp hur deras verksamhetsstyrning förändras över 

tid. Detta skulle vara särskilt intressant för att det skulle möjliggöra en tydligare 

undersökning av framförallt förändringsaspekten. Till skillnad från vår studie skulle 

det kunna inkludera ytterligare kunskap genom att observera diskussion kring 

implementering av nya styrsystem.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Allmän presentation 

Presentation av syftet med studien 
Genomgång av vad materialet ska användas till 

Kontrollfrågor 

 Får vi spela in?  

 Kan vi använda företagsnamn? 

 Kan vi citera dig anonymt i uppsatsen? 

 Ni får rätt till att se materialet i efterhand och revidera. 

Intervjuperson 

 Hur länge har du varit inom företaget? 

 Vad har du för position och roll i företaget? 

 Vad är dina huvudsakliga uppgifter? 

 Hur har din roll förändrats något under tiden du varit anställd? 

Företaget 

 Berätta lite om företaget, vad gör ni? 

 Hur ser företagsstrukturen ut? Centraliserat/decentraliserat? 

Linjestruktur/Matrisstruktur? 

 Vilka är företagets viktigaste styrkor? 

Strategi 

 Vad är er strategi? 

 Har företagets strategi förändrats över tid och hur har den i så fall förändrats?  

 Kan du urskilja några viktiga händelser som har format företaget till att bli så som 

det är idag? 

Projekt 

 Vilken typ av projekt finns i ert företag och hur ser arbetet med projekten ut?  

 Hur många projekt har ni samtidigt?  

 Det är klart att alla projekt ser olika ut, men finns det några övergripande mål?  
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 Har projektorganisering alltid varit en central aspekt av företaget? Om inte, hur 

har förändringen gjorts? 

 Har kunden en tydlig specifikation eller får ni utforma lösningen på kundens 

problem själva? 

 Hur mycket är kunden med i projektet för att se till att det blir som de vill ha det? 

 Hur bedömer ni om ett projekt är lyckat? 

 Hur fungerar ledning av projektverksamhet på central nivå?  

 Vilka personer består ledningsgrupperna av kring beslut om nya projekten?  

 Hur fördelas företagets resurser på de olika projekten? 

 Är företaget uppdelat i avdelningar där vissa jobbar i projektform och vissa andra 

mer enligt klassisk linjestruktur? 

 Om ja, skiljer de sig åt styrningsmässigt?  

Styrning 

 Vad anser du vara kritiska faktorer för att klara av att styra en 

projektorganisation? 

Värderingar 

 Hur ser er företagskultur ut?  

 Är företagskulturen fastställd genom styrdokument?  

 Hur viktigt är det att följa företagets värderingar och får avvikelser några 

konsekvenser?  

Begränsningar 

 Finns det något speciellt projektledare uppmuntras till respektive inte 

uppmuntras till via begränsningar i behörighet/befogenhet? 

Diagnostiskt/Interaktivt 

 Hur återkopplar projektledare till huvudorganisationen? 

 Hur sker återkopplingen? Är det genom utvärdering efteråt eller finns det en 

kontinuerlig diskussion/återkoppling? 

 Har ni någon särskild metod för uppföljning av resultat, i så fall vilken? 

 Inför ett nytt projekt, hur mycket ledning/riktlinjer ges från det centrala företaget?  

 Vilka är dessa? 

 Hur utvärderar ni projekten och vad tar ni med er till nästa projekt? 

 Hur hård är kontrollen? 

 Vilka för- och nackdelar kan du se med ert styrsystem i dagsläget och vilka 

alternativ överväger ni? 
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 Vilka risker anser ni finns med styrning av projektorganisationer (att erbjuda hela 

lösningen)? 

 Ett sätt för att kontrollera risker är att ha centraliserad beslutsfattning. Hur ser 

detta ut i er organisation? Är beslutsfattandet på ledningsnivå eller går det ner på 

era projektledare? 

 Vilka svårigheter tycker du finns kring styrning av projektbaserade verksamheter? 

Om du har erfarenhet från funktionsbaserad organisation, kan du då se några 

avgörande skillnader? 

Avslutande frågor 

 Vill ni att vi ska skicka det behandlade intervjumaterialet till er så att ni kan 

granska svaren? 

 Finns det någonting som ni vill tillägga runt frågorna vi har ställt? 

 Vi kommer att delge dig materialet när vi har bearbetat det för att du ska ha chans 

att påverka vad vi tar med och om det finns något som du vill ändra på. 

 Kan vi höra av oss till er igen om det dyker upp eventuella följdfrågor? 


