
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Energiekonomprogrammet 180 hp

Rutiner och kommunikation inom
investeringsprojekt för att nå ekonomiska mål

- en studie av två bolag inom offentlig sektor

Elin Hansson och Michelle Ristiniemi

Företagsekonomi 15 hp

Varberg 2018-05-28



i 
 

Förord 
Under arbetet med denna studie har vi träffat ett flertal personer som hjälpt oss att komma 

framåt. 

 

Vi vill passa på att rikta ett uppriktigt och innerligt tack till Robert Helgeson, projektekonom 

på Karlanders i Kungsbacka, som har lagt ner både tid och energi på att hjälpa oss med allt 

från kontaktuppgifter till betydelsefull och lärorik information. 

 

Vi vill även tacka alla våra respondenter på Trafikverket och Västfastigheter för att ni ställt 

upp på intervjuer. Utan Er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Urban Österlund samt våra opponenter för synpunkter, 

förslag och den konstruktiva kritik under arbetets gång, vilken har hjälpt oss att förbättra 

studien. 

 

Varberg, maj 2018 
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Sammanfattning  
 

Problembakgrund  
Det offentliga Sverige har under åren och på senare tid stått för en rad skandaler med 

offentliga projekt där kostnaden skenat iväg rejält och skattebetalarna gång på gång får gå in 

som extra finansiär för att täcka kommuners och landstings misstag.  

Skandalerna avlöser varandra där projekt blir avsevärt dyrare än budgeterat.  

Vi blev intresserade av hur de statliga, regionala och kommunala bolagen arbetar i offentliga 

byggprojekt. Vi började fundera över vilka ekonomiska mål de arbetar efter och hur de 

hanterar dem. 
 

Frågeställning 
Hur arbetar projektorganisationens ekonomiska befattningar på Trafikverket och 

Västfastigheter med rutiner och kommunikation i investeringsprojekt för att nå sina 

uppsatta ekonomiska mål? 
  

Syfte 
Syftet är att studera vilken inverkan samarbetet mellan de ekonomiska befattningarna har på 

ekonomiska mål i projekt. 
 

Metod 
En fallstudie är ett lämpligt val för vår studie då vi önskar att närmare undersöka hur 

kommunikationen fungerar mellan de ekonomiska befattningarna samt hur studerade 

offentliga bolag hanterar sina ekonomiska mål och hur de gör för att uppfylla dessa.   
 

Slutsats 
Trafikverket har fasta rutiner över hur varje del i projektet ska genomföras. Västfastigheter är 

under förändring då de går från att vara en förvaltningsorganisation till att vara en 

projektorganisation. Det innebär bland annat att de håller på med att införa rutiner i 

projektarbetet. 
 

Utifrån kommunikationen i studerade bolag kan det konstateras att kommunikation och 

gemensamma mål betyder väldigt mycket. Utan kommunikation kan inte heller målen 

kommuniceras och gemensamma mål och en enhetlighet inom organisationen med tydlig 

styrning blir svårt att uppnå. 

Slutsatsen kan också dras att projektekonomen har en betydande roll för projektekonomin 

men hänsyn måste tas till projektets storlek för att se om kostnaden för en projektekonom är 

värd att investera i jämfört med risken för avvikande kostnader i projektet. 

Nyckelord 
Projektledning, Ekonomisk Styrning, Kommunikation 
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Abstract  
Background 
Public Sweden has over the years and recently faced a series of scandals with public projects 

where the cost has gone a long way, and taxpayers can be recruited as an additional financier 

again and again to cover the mistakes of municipalities and county councils. 

The scandals resolve each other where projects become considerably more expensive than 

budgeted. 

We became interested in how the state; regional and municipal companies work in public 

construction projects. We began to think about the economic goals they work for and how 

they handle them. 
 

Problem 
How does the project's financial positions work at Trafikverket and Västfastigheter with 

routines and communication in investment projects to achieve its set economic goals? 
 

Purpose 
The aim is to study the impact of cooperation between the financial positions on financial 

goals in projects. 

 

Method 
A case study is a suitable choice for our study as we wish to investigate closer 

communication between the financial positions and how public companies study their 

financial goals and how they do to fulfill them. 
 

Conclusion 
Trafikverket has fixed procedures on how each part of the project is to be implemented.  

 

Västfastigheter is changing as it goes from being a management organization to be a project 

organization. This means, among other things, that they are implementing routines in the 

project work. 

 

Based on the communication in studied companies’ communication and common goals mean 

very much. Without communication, the goals cannot be communicated and common goals 

and uniformity within the organization with clear control will be difficult to achieve. 

The conclusion is that the project economist has a significant role for the project economy, 

but the size of the project must be considered to see if the cost of a project economist is worth 

investing in compared with the risk of deviating costs in the project. 
  

Keywords 

Project Management, Economic Management, Communication  
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Nyckelord och definitioner  

 

AF: är administrativa föreskrifter inför ett projekt, själva beställningen på uppdraget. Den ska 

innehålla allt som ska göras och allt som ska användas i projektet.  

Det finns olika sätt att upphandla projekt på t.ex. fast pris/ löpande/ höga viten  

 

APT: Arbetsplatsträff. 

 

Entreprenad: Produktion  

  

Entreprenör: Är de som bygger t.ex. Skanska, NCC  

 

Offentliga projekt: Projekt som ägs av offentlig sektor så som staten, regionen eller 

kommunen. 

 

Projektbeställare: Den organisation som begärt att projektet ska bli utfört. 

 

Projektering: Planlägga, planera ett projekt. 

 

Projektportfölj: Ett bolag har ofta flera olika projekt på gång samtidigt, de ingår alla i 

bolagets projektportfölj. En enhets alla projekt. 

 

ÄTA: Ändringar, Tillägg, Avgående. Utanför beställningen. 

De flesta oförutsedda tilläggen vad gäller arbetsutförandet handlar om dålig planering eller ett 

dåligt grundarbete.   
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1 Inledning  
Detta kapitel ger en inledande information till studiens ämnesval. Till en början beskrivs 

bakgrunden till vårt ämnesval vilket leder vidare till den problemdiskussion som studien 

baseras på. Problemdiskussionen mynnar ut i ett syfte och en frågeställning samt studiens 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
Det offentliga Sverige har under åren och på senare tid stått för en rad skandaler med 

offentliga projekt där kostnaden skenat iväg rejält och skattebetalarna gång på gång får gå in 

som extra finansiär för att täcka kommuners och landstings misstag.  

Skandalerna avlöser varandra där projekt blir avsevärt dyrare än budgeterat.  

Vi blev intresserade av hur de statliga, regionala och kommunala bolagen arbetar i offentliga 

byggprojekt. Vi började fundera över vilka ekonomiska mål de arbetar efter och hur de 

hanterar dem. 

   

Ett exempel på ett projekt som blev mycket dyrare än budgeterat är bygget av Nya 

Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna. Enligt budget var beräknad kostnad 14 miljarder kronor. 

Men ganska snart insåg de att det skulle bli världens dyraste sjukhus, då slutnotan kommer att 

bli över 61 miljarder kronor.  

140 000 kronor för flytt av vattenkran, 100 000 kronor för att sätta upp en hylla och 1,2 

miljoner kronor för att byta en dörr. Det är några exempel på ändringar och tillägg som gjorts 

på NKS, som också fått priset att skena iväg. (Svenska Dagbladet, 2017)  

  

I skymundan av de projekt som ur ekonomisk synvinkel har gått dåligt så finns det även de 

projekt som gått precis tvärtom och kostnaderna blivit lägre än väntat. Bygget av 

Öresundsbron är ett sådant exempel.  Bron var klar före utsatt tid och inom den satta 

kostnadsramen. (Ny Teknik, 2015) I detta projekt var det ett nära samarbete mellan 

beställaren Öresundskonsortiet (som ägs av både den danska och svenska staten) och de 

anlitade entreprenörerna med tydliga gemensamma mål. 

 

Dessa dilemman har väckt vårt intresse och fått oss att fundera över vad det är som orsakar 

dessa utfall. I tidigare skede av vår utbildning har vi läst kurser som Investeringsbedömning 

och Projektledning som gett oss funderingar om ett projekts olika steg och de olika roller som 

finns inom projekt och hur dessa steg och roller med hjälp av ekonomiska mål, 

kommunikation och rutiner kan påverka resultatet och leda till olika utfall.  

 

 

Vid ett tillfälle i kursen Projektledning hade vi gästföreläsare Robert Helgesson. Han är 

projektekonom på konsultbolaget på Karlanders i Kungsbacka och har just nu uppdrag på 

Västfastigheter i Mölndal. Helgesson har vi talat med några gånger och då fått en inblick av 

vad en projektekonom (PE) men också vad andra roller i ett projekt kan betyda för ett projekt.  

Vilket har väckt ytterligare intresse för oss att studera projektekonomi och projektens olika 

roller samt kommunikationen mellan rollerna. 
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Västfastigheter och Trafikverket är två offentliga bolag belägna i Västra Götalandsregionen 

som båda arbetar med bland annat investeringsprojekt. På dessa bolag finns fyra befattningar 

som har stor inverkan på projektekonomin, enhetschef, projektledare, controller och 

projektekonom (Västfastigheter, 2018 & Trafikverket, 2018). Samarbetet och 

kommunikationen mellan dessa fyra befattningar har väckt vårt intresse då deras samarbete 

har inverkan på rutiner i det ekonomiska arbetet och även inverkan på hur väl de ekonomiska 

målen uppfylls (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 Projektförlopp 

"Projektekonomi är en eftersatt kunskap som i många fall skulle spara både tid och pengar. 

En god projektekonomi är att i projektets alla stadier ha ekonomisk kontroll, göra riktiga 

kalkyler i planeringen, ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett 

ekonomiskt utfall. Ekonomi kan förklara varför projektet ska genomföras, förtydliga 

prioriteringar och visa exakt hur vi ligger till. Det skapar både kontroll och förankring", 

detta enligt Projektekonomi, Mindset.se  

De olika befattningarna i projekten har olika grad av ansvar genom alla projekt. 

 

 Projekttriangeln, Ekonomiska mål och Rutiner 

I projekt måste det från början tas beslut om vilken utgångspunkt som är viktigast, är det 

kvalitét, tid eller pengar som spelar störst roll? Valet varierar efter vilken typ av projekt det 

är, exempelvis när ett sjukhus byggs så bör kvalitén vara i fokus genom hela projektet. Det är 

projektledarens ansvar att den beslutade utgångspunkten hålls fast från start till slut. 

(Projektmallar, 2018).  

 

Storleken på projekten berättar i stort sett att större projekt är mindre uppgiftsinriktade än 

mindre och medelstora projekt (Andersen, Dysvik & Vaagaasar, 2009).  Med andra ord kan 

detta innebära att det är större kontroll på ekonomin i större projekt än i mindre. Vilket då 

speglar sig i det ekonomiska rutinarbetet.  

 

Ekonomistyrningen kan ses som en ekonomisk rutin och enligt Ax, Johansson och Kullvén 

(2009) ska företaget först formulera sin strategi som sedan används i ekonomistyrningen för 

att förmedla strategin till medarbetarna. 

Den ekonomiska styrningen är därmed till för att få hela företaget att sträva mot uppsatta mål 

och genom det implementera den aktuella strategin i företaget. 

 

Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser och det gäller såväl i företag som i 

projekt men det tycks glömmas bort ibland (Arvidson, Carrington, Johed, 2013).  

 

Inom den offentliga sektorn finns det tre uppdelningar statligt, regionalt och kommunalt.  

Deras ekonomiska mål borde vara att arbeta för att hålla så låga kostnader som möjligt för att 

spara på skatteintäkterna. Det låter som ett rimligt mål men för att uppfylla ett mål måste det 

också finnas riktlinjer och rutiner som tar en framåt mot målet (Ax, Johansson & Kullvén, 

2015). 
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Kommunikation 

En bra kommunikation mellan projektorganisationens olika befattningar är grunden för att 

kunna implementera och förmedla de mål och rutiner som ska gälla (Olve, Roy & Wetter, 

1997). 

 

Inom projektorganisationen finns det olika befattningar som alla på något sätt har en 

koppling till projektekonomi. Samarbetet mellan dessa befattningar och dess påverkan på 

projektekonomi leder vidare till studiens syfte och frågeställning. 

1.3  Syfte 
Syftet är att studera vilken inverkan samarbetet mellan de ekonomiska befattningarna har på 

ekonomiska mål i projekt. 

1.4  Frågeställning 
Hur arbetar projektorganisationens ekonomiska befattningar på Trafikverket och 

Västfastigheter med rutiner och kommunikation i investeringsprojekt för att nå sina 

uppsatta ekonomiska mål? 

1.5  Forskningsansats 
Det finns två utgångspunkter i forskningsarbetet, den ena är deduktivt angreppssätt vilket 

innebär att utgångspunkten är begrepp och teorier medan det induktiva angreppssättet innebär 

att arbetet utgår från empirin (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

Studien bygger på ekonomiska teorier och övriga delar av en projektorganisation som 

påverkar ekonomin.  

Med dessa övergripande teorier så kan inte några precisa antaganden göras eftersom det 

ekonomiska rutinarbetet samt projektorganisationen varierar från bolag till bolag. Därför 

ligger den teoretiska referensramen som grund och kan anpassas utefter olika bolags 

projektportföljer och ekonomiska mål.  

Vilket resulterar i en abduktiv ansats då en deduktiv och induktiv ansats har kombinerats i 

denna studie. Deduktiv för att studien delvis utgår från teorin men också induktiv eftersom 

möten förekommit med en projektekonom angående projektekonomi, innan uppsatsen 

uppstart, och variationerna mellan bolagen.  

1.6  Teoretisk bakgrund 
För att kunna besvara studiens frågeställning behövdes både primär- och sekundärdata samlas 

in. Till en början användes biblioteket vid Högskolan i Halmstad och Campus Varberg som 

sökmotor för att hitta lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar och även Google scholar 

har använts som hjälp till uppsatsens informationssökning. 

För att begränsa sökningen användes uppsatsens nyckelord samt sökord med anknytning till 

ekonomisk styrning, exempelvis: Project Management, ekonomisk styrning och 

kommunikation. 
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Efterhand som vi hittade vetenskapliga artiklar så fick vi också fram relaterade artiklar som 

ledde oss vidare till ytterligare information. Målet med sökningen efter litteratur och 

vetenskapliga artiklar var att bland annat att få information om mål, strategier, rutiner, 

kommunikation, projektorganisationens uppbyggnad, projektets olika steg, samt hitta 

definitioner till olika begrepp som används i uppsatsen. 

 

De grundläggande teorierna i den teoretiska referensramen är följande: projektorganisation, 

mål, rutiner och kommunikation. Det är de fyra teorier som vi främst kopplar med våra 

frågeställningar och vi efter den information vi samlat in om projektekonomi anser är lämplig 

för att leda uppsatsen vidare till insamlad primärdata och dess empiridel. 

 

Sekundärdata samlades och valdes utefter relevant koppling till ämnet för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå syftet. En del information om exempelvis bolagen och dess 

projektarbete hämtas från respektive bolags hemsida. Innan uppsatsen påbörjades hade vi 

inledande möten med Robert Helgesson, projektekonom, för att få kunskap om 

projektekonomi. Helgesson har varit en fortsatt kontakt under uppsatsens gång.  

 

Primärdata till uppsatsens empiridel samlades in genom en fallstudie med mestadels 

personliga intervjuer men även telefonintervjuer förekom, den processen och urvalet beskrivs 

under metod i kapitel 3. 

1.7  Förkunskap - Projektorganisationens ekonomiska 

befattningar  
Traditionellt brukar en projektorganisation delas in i två skilda delar: en styrande och en 

utförande. Den styrande delen beslutar om att projektet ska genomföras och den utförande 

ansvarar för att dessa beslut verkställs (Astrakan, 2017). 

I den styrande delen finns roller som projektägare, projektbeställare och styrgruppen. Medan i 

den utförande delen finns projektledare, projektekonom, delprojektledare och övriga 

projektmedlemmar (ibid). 

 

Ett projekt ska organiseras så att det blir tydligt med befogenheter och ansvar. Då är det en 

god idé att hålla isär roller och befattningar. En projektroll talar om vilken uppgift man har i 

projektet medan befattningen talar om vilken position man har i projektorganisationen enligt 

Tonnquist (2014).  (Organisationsbild se kapitel 8 ”bilaga 1”). 

 

Enhetschef 

En enhetschef har ansvar för projekt i projekterings och byggskeden. Enhetschefen har 

personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar. Han/hon har även som uppdrag att 

skapa en effektiv projekthantering gällande tid, kostnad och innehåll med fokus på kunderna. 

Hen ingår ofta i bolagets ledning och chefsgrupp där hen ser bolaget ur ett helhetsperspektiv 

(Brealey, Myers & Allen, 2014). 
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Projektledare (PL) 

En projektledare jobbar under enhetschefen där hen har ansvaret att styra, leda och 

koordinera alla aktiviteter och funktioner i ett projekt. 

Projektledaren ska skapa ett kreativt arbetsklimat för dem som jobbar i projektet och 

stimulera till nytänkande (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Ekonomi är en viktig fråga för projektledaren i ett projekt.  Detta eftersom konsumenter, 

anställda och övriga intressenter är allt mer kritiska och uppmärksamma inför företags 

beteende och agerande (Mindset, 2018). Framförallt för offentliga projekt då det drabbar 

skattebetalarna. 

 

Controller (C) 

En controller arbetar med att analysera, följa upp och stötta styrningen och skapandet av 

strategier inom olika bolag. Controllern är ett stöd för ledningen genom att analysera ett 

område inom verksamheten. Det kan till exempel handla om ekonomi eller kvaliteten på 

verksamheten. Controllern ställer en diagnos på hur styrningen inom bolaget fungerar 

(Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Projektekonom (PE) 

En projektekonom är en relativt ny befattning inom projektorganisationen. I de fall projektet 

saknar en PE så är det projektledaren som även har dessa uppgifter. 

 

Projektekonomens huvudsyssla är att vara ett stöd till projektledaren, lägga budgetprognoser, 

samt stöd i ekonomiska frågor. PE deltar i många möten såsom byggmöten, ekonomimöten 

med beställare eller ekonomimöten med entreprenörer.  

 

I arbetsuppgifterna ingår att hantera kostnader som belastar projektet i fråga, dvs. koppla 

kostnaderna till rätt skede i projektet för att se hur det går ekonomiskt i projektet.  

 

I arbetet är det viktigt att man hjälper beställaren att hålla nere kostnaderna. Det görs genom 

att vara aktiv i sitt arbetssätt och att vara ytterst delaktig i prognosarbetet.  

 

Projektekonomen arbetar även med projektledaren med att ta fram rapporter för att få en 

överblick över projekten (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

 

När projektekonomen ser till att allt blir rätt från början så kan projektledaren lägga allt sitt 

fokus och all sin energi på projektets vision och det praktiska arbetet (Brealey, Myers & 

Allen, 2014). 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för studien. Referensramen inleds 

med en beskrivning av projektförloppet följt av projekttriangeln projektekonomi, mål, 

strategi, rutiner och kommunikation. Avslutningsvis en sammanfattning av referensramen. 

2.1  Projektförloppet-Modell 
Ett projekt kan beskrivas som en process, med start och slut. Ju mer detaljerad 

projektprocessen är beskriven, desto högre grad av styrning har projektarbetet och således 

blir även kraven högre på hur arbetet ska utföras. Anledningen bakom att beskriva projekt 

som en process är att säkerställa att styrning och ledning av varje projekt genomförs på ett i 

förväg specificerat sätt.  

Allt detta ger förutsättningarna för att utveckla gemensamma metoder och underlättar 

kommunikation inom projekten och även med externa intressenter (Bryde, 2013).  

 

Bilden nedan (CANEA, 2018) visar ett projekts process och sätter fingret på några av de 

viktigaste delarna samt pekar på väsentliga frågor man bör ställa sig under projektets gång 

(CANEA, 2018). 

En kort beskrivning av ett projekts gång kopplat till nedanstående bild kan enligt Tonnquist 

(2016) med stöd av Bryde (2013) beskrivas som nedan följer: 

 

Alla projekt har samma början oavsett vilket område det berör, det börjar med ett behov av 

att något ska förändras eller utvecklas (“Varför”). Först behöver syftet (“Vilka”) och målet 

klarläggas samt analysera förutsättningarna (“Vad”). Därefter väljs lösning och metod 

(“Hur”) och sedan planeras och organiseras arbetet efter detta (“När”, “Vem”). Under 

genomförandet följs det upp hur det går, justerar vid behov (“Om”) och överlämnar så 

småningom ett resultat. Slutligen avslutas projektet. 

 

Projektledning handlar i mångt och mycket om att planera det som ska utföras och att sedan 

styra arbetet mot rätt mål (Tonnquist, 2016). 

 
Figur 1 - Projektförloppet 
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2.2 Projekttriangeln 
De tre hörnen i triangeln representerar kvalitet, tid och resurs. Kvaliteten står för 

ambitionsnivån som projektet ska ha, vad som ska göras samt kvaliteten på utförandet. Tid är 

projektets deadline och anger när projektet ska vara färdigt. Resurser är främst storleken på 

budgeten men också rimlig arbetstid för projektet (Tonnquist, 2016). 

 

Det är ekonomin som till stor del sätter gränserna för vad som kan göras, hur lång tid man 

kan ta på sig att bygga och med vilken kvalitet man kan utföra arbetet (Projektmallar, 2018). 

 

Projekttriangeln visar vilket fokus varje projekt kan inrikta sig på, önskvärt är att vara i 

mitten där alla tre områdena är i fokus men så fungerar det tyvärr inte i praktiken och alla 

delar kan inte väga lika mycket för det går inte ihop (Bryde & Robinson, 2007).  

Exempel på när fokuset är tiden så är det ett brådskande projekt som då också får kosta lite 

mer.  

Ett annat exempel kan vara att de ekonomiska resurserna är begränsade och är därmed fokus i 

triangeln vilket tar bort fokus från kvaliteten (Bryde & Robinson, 2007). 

 

 
 

Figur 2 - Projekttriangeln 

2.3 Projektekonomi och Projektkalkylering 
 

Ett projekt är en investering som ska bidra till företags lönsamhet och utveckling. I ett internt 

projekt hämtas hela nyttan hem i den egna organisationen medan i ett projekt utfört åt externa 

kunder ska bidra till lönsamhet för båda parter. Även underleverantörerna som förser ett 

projekt med resurser ska ha sin del (Andersen, Dysvik &Vaagaasar, 2009). 

 

Projektekonomin handlar till en början bara om kostnader, det är först när resultatet av 

projektet kan börja användas som det kommer in intäkter. Därför handlar projektekonomi i 

första hand om att kalkylera och följa upp kostnader (Andersen, Dysvik &Vaagaasar, 2009). 

Kostnader i ett projekt kan vara fasta eller rörliga beroende på hur avtal och kontrakt är 

utformade (Tonnquist, 2016). 
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Inom projektekonomi används projektportfölj, med det menas vanligtvis den samling projekt 

som utförs i en organisation eller affärsenhet (Andersen, Dysvik & Vaagaasar, 2009). 

Projekten i portföljen behöver inte vara länkade till varandra men de konkurrerar oftast om 

samma resurser (PMI, 2008). 

 

Projektportföljen ska skapa ett sammanhang och ge en överblick över flera projekt. För 

ledningen fungerar det som ett beslutsunderlag och för övriga inblandade är det ett forum för 

kontinuerlig dialog och ger en gemensam syn. På så sätt kan en projektportfölj ses som en del 

av kommunikationen inom organisationen (Enhanza, 2016). 

 

Inom projektportföljsstyrning kan det sägas att det finns tre delar som går att se som en 

hierarki, längst ner finns projekt, sen program, program är oftast ett flertal projekt som på 

något sätt är sammankopplade, och högst upp i hierarkin så finns projektportföljen som 

sammanför dessa (PMI, 2008) 
 

En vanligt förekommande metod i projektkalkylering för att snabbt skaffa sig en uppfattning 

om kostnaderna för ett nytt projekt är att använda sig av den så kallade Top Down metoden, 

vilket enligt Tonnquist (2016) är “En grov bedömning av kostnader genom att jämföra med 

liknande projekt som tidigare genomförts”. Burns & Scapens (2000) stödjer även detta. 

 

2.4  Från mål till rutin  

Begreppet mål säger något om vad som är viktigt att uppnå. När de strategiska besluten ska 

gå från ord till handling har formuleringen av mål en stor betydelse. I en organisation finns 

det en rad mål med olika karaktär och inom olika nivåer.  

 

Strategiska mål som rör de viktigaste förhållandena i organisationen sträcker sig normalt över 

flera år (Kaplan & Norton, 1999).  

Överordnade och generella mål omsätts till mer konkreta mål när de når mer utförande 

enheter, där uppgiften för organisationens medlemmar är att utföra målen (Bakka, Fivelsdal 

& Lindkvist, 2006). 

 

I ett projekt är innebörden av ett mål vad ett projekt ska leverera. Exempelvis projektmål, 

resultat och leveransmål. Medan en målformulering definieras som en mätbar beskrivning av 

vad som ska ha hänt när projektmålet är uppnått (Tonnquist, 2016). 
   

I ett företag sätts först ett mål, utefter målet utformas en strategi och när strategin 

implementeras i verksamheten så blir det så småningom en rutin och det som arbetas efter i 

det dagliga arbetet för att på så sätt uppnå målen (Kaplan & Norton, 1999).  

I ett företag finns en mängd olika typer av mål och olika rutiner men i de fall när målet är 

ekonomisk kan ekonomistyrningen fungera som en rutin (Ax, Johansson, Kullvén, 2015).  
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2.5  Strategi 
Strategibegreppet är bundet till en överordnad samordning av organisationens viktigaste mål, 

riktlinjer och aktiviteter. En välutvecklad strategi kan ses som ett hjälpmedel för fördelning 

av resurser, identifiering av behov och som vägvisare för förändringar i organisationen. Stora 

organisationer har ofta en hel hierarki av strategier på olika nivåer från ledningsnivå till 

funktionsområde (Kaplan & Norton, 2006). 

 

Enligt Porter (1996) beskriver en strategi vägen mot målet, eller närmare förklarat, en strategi 

beskriver vad som behöver göras för att uppnå målen och målen är allmänt beskrivet ett 

önskat framtida tillstånd. 

 

På en organisatorisk ledningsnivå definieras strategi som en plan som balanserar inre och 

yttre faktorer, alltså balansen mellan finansiella mått och icke-finansiella mått. I praktiken 

innebär det en avvägning mellan organisationens mål och omgivningens behov och krav. I 

offentlig sektor kan det te sig som en balans mellan vad bolaget vill uppnå och vad samhället 

kräver och är i behov av (Lind, 2004). Enligt Larsson (2008) är strategins uppgift att bygga 

upp en tillräckligt stark och flexibel ställning så att organisationen når sina mål oavsett 

motstånd. 

 

Mintzberg (1990) anser att strategin ligger hos Vd:n och inte i hela bolaget men skriver också 

att den strategiska utformningen ska vara en medveten och kontrollerad process. 

 

Strategin ska fungera som ett levande dokument som efterlevs i praktiken i de vardagsbeslut 

som fattas dagligen. På så sätt bidrar alla aktiviteter som genomförs på olika avdelningar till 

att uppfylla de övergripande målen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).   

 

Porter (1996) skriver “Strategy, is a matter of working out your company’s best position 

relative not just to pricing pressures from rivals but to all the forces in your competitive 

environment”. Enligt Porter, handlar strategi alltså om att utarbeta företagets bästa ställning 

relativt inte bara för prissättningstryck från konkurrenter utan för alla krafter i företagets 

konkurrensutsatta miljö. 

2.6  Rutiner 
“Speed of change is the driving force. Leading change competently is the only answer”, detta 

citerat ur Kotter, 1996. Kotter menar med detta att förändringshastigheten är drivkraften men 

en kompetent ledande förändring är det enda svaret eller enda lösningen. Detta kan vidare 

relateras till när ett mål sätts upp för att genomföra en förändring eller inleda exempelvis ett 

projekt, så tas en strategi fram och sen skapas en rutin utefter strategin för att uppfylla målet 

(Burns & Scapens, 2000). 

 

Målet kan då ses som en förändring och för att skapa en hållbar rutin så krävs då i ett projekt 

en kompetent projektledare som kan fördela uppgifter och leda projektgruppen framåt på 

bästa sätt, annars har förändringen, målet och rutinen fallerat (Tonnquist, 2016). 
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2.7  Ekonomiskt rutinarbete - Ekonomistyrning 
Företag har oftast ett flertal ekonomiska mål de vill uppnå, exempelvis, en viss vinst, en viss 

räntabilitet på eget kapital samt en viss kapitalomsättningshastighet. För att företagen 

effektivt ska nå sina ekonomiska mål finns det rutiner och metoder i företaget som används 

för att planera och följa upp den ekonomiska verksamheten (Lind, 2004).  

Ett exempel på att snabbare nå ett ekonomiskt mål kan vara att utarbeta nya och effektivare 

faktureringsrutiner (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 

 

Ekonomistyrning innebär fokus på den ekonomiska målsättningen och viktigt är då att få en 

bra överblick över företagets resultat och ställning, exempelvis vid budgetering för att kunna 

planera inför eventuella ekonomiska händelser. Detta görs genom kontroller, mätningar, 

undersökningar och analyser av verksamheten (Lind, 2004). 

 

Ekonomistyrning handlar dels om att samla, analysera och kommunicera finansiell 

information och dels om kontroll av företaget genom att rätt beslut fattas med hjälp av 

informationen för att kunna kommunicera informationen vidare inom företaget. 

Ekonomistyrning handlar inte bara om exempelvis finansiella rapporter utan syftar även till 

att ge så bra information som möjligt till företagets ledning för att denna ska kunna fatta 

välgrundade beslut (Eggleton & Luckett, 1991). 

 

Enligt Lind (2004) är tre av de viktigaste uppgifterna med ekonomistyrningen: Skapa en 

strategi och styrning för företaget - Kontrollera aktiviteter inom företaget - Kommunicera 

med sina ägare och andra som är involverade i företaget. Otley (1999) stödjer även detta och 

menar att ekonomistyrningen ska fungera som ett verktyg vars syfte är att implementera 

strategi i en verksamhet. 

 

Betydelsen av att ekonomistyrningen är relaterad till strategin inom företaget blir därför extra 

viktig och även att ledningen enkelt ska kunna kommunicera ut strategin till intressenter av 

olika slag. Kaplan & Norton (1999) menar att den strategiska ledningens uppgift är att skapa 

tydliga mål inom företaget och att sen relevanta uppgifter utförs för att kunna uppnå målen. 

Viktigt är också att kommunicera ut detta till interna resurser men även till extern berörd 

miljö. 

       

 

2.8  Kommunikation inom organisationer 
Uttrycket kommunikation härstammar från det latinska communicaʹtio och kan definieras 

som ”ömsesidigt utbyte” eller ”göra gemensamt” (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Kommunikation är en grundförutsättning för att organisationer överhuvudtaget ska kunna 

skapas, existera och utvecklas. Två viktiga delar för en effektiv kommunikation är att den ska 

vara konsistent och kongruent.  

Konsistent betyder att den ska vara komplett och med kongruent menas att informationen ska 

vara samma överallt, kort sagt, informationen ska vara fullständig och enhetlig (Larsson, 

2008). Andra viktiga parametrar är att kommunikationen ska vara konkret och tillgänglig 

(Broms & Gamberg, 1983). 
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Kommunikationen är grunden för att kunna implementera och förmedla mål och strategier 

men först måste kommunikationen i ett företag förstås. För förstår inte hela företaget vad 

kommunikationen förmedlar så förlorar målen och strategierna sin betydelse (Broms & 

Gamberg, 1983). 

 

Ett sätt att förbättra kommunikationen i företaget är enligt Kullvén (2001) tydliga rutiner som 

hjälper de anställda att förstå vad företagets strategier egentligen går ut på.  

Kaplan & Norton (1996) uttrycker sig liknande och menar att rutiner skapar en förståelse för 

strategin och det underlättar för ledningen i deras arbete med att kommunicera ut den aktuella 

strategin. 

 

Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012) beror mycket på cheferna, “Chefernas 

kommunikationskompetens är en nyckelfråga när det gäller att implementera strategier och 

mål i en organisation och gå från ord till handling”. 

 

Vidare problematik kan vara att strategierna och målen inte alltid kommuniceras ut i företaget 

utan är mer som en rutinmässig aktivitet som aldrig når vardagssituationerna. Det förblir 

retorik och får inga praktiska konsekvenser. Det stannar vid det som Broms och Gahmberg 

(1983) uttrycker det, autokommunikation. 

2.9   Sammanfattning teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen beskrivs till att börja med vad ett projekt är. Att arbeta i 

projekt är att arbeta i en process från start till slut. Ett projekt är en investering som ska bidra 

till företags lönsamhet och utveckling (Bryde, 2013). 

  

För att bestämma vad fokus ska ligga på i ett projekt så kan projekttriangeln användas. De tre 

hörnen i triangeln representerar kvalitet, tid och resurs (Tonnquist, 2016). 

 

Projektekonomin handlar till en början bara om kostnader, det är först när resultatet av 

projektet kan börja användas som det kommer in intäkter. Därför handlar projektekonomi i 

första hand om att kalkylera och följa upp kostnader (Andersen, Dysvik &Vaagaasar, 2009).  

                                          

I ett företag sätts först ett mål, utefter målet utformas en strategi och när strategin 

implementeras i verksamheten så blir det så småningom en rutin och det som arbetas efter i 

det dagliga arbetet för att på så sätt uppnå målen (Kaplan & Norton, 1999).  

 

I ett företag finns en mängd olika typer av mål och olika rutiner men i de fall när målet är 

ekonomisk kan ekonomistyrningen fungera som en rutin (Ax, Johansson, Kullvén, 2015). 

 

Kommunikationen är grunden för att kunna implementera och förmedla mål och strategier 

men först måste kommunikationen i ett företag förstås. För förstår inte hela företaget vad 

kommunikationen förmedlar så förlorar målen och strategierna sin betydelse (Broms & 

Gamberg, 1983).  
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3 Metod 
I metoden presenteras intervjuformulär, studiens urval och intervjupersoner, samt en 

beskrivning av hur empirin samlades in. Sedan beskrivs studiens validitet och reliabilitet 

och avslutningsvis följer metodkritik. 

 

3.1 Intervjuformulär 

Sammanfattningen av den teoretiska referensramen leder till rubrikerna nedan i 

intervjuformuläret, intervjufrågorna har sedan formulerats efter rubrikerna. Första 

rubrikhar dock sin bakgrund i problemdiskussionen. 

 

Projektorganisation: 

Under denna rubrik ställs frågor om intervjupersonens befattning. 

 

Projektförlopp: 

Här ställs frågor för att få veta när de olika rollerna träder in i projektet samt för att ta reda på 

hur arbetet varierar i olika skeden. 

 

Projekttriangeln, Ekonomiska mål och Rutiner: 

Under denna rubrik är frågorna formulerade för att ta reda på om Trafikverket och 

Västfastigheter jobbar utifrån projekttriangeln, vilka ekonomiska mål projekten har samt 

vilka rutiner som finns för att uppnå de ekonomiska målen. 

 

Kommunikation: 

Först ställs en mer allmän fråga om hur kommunikationen fungerar inom projektet för att 

sedan gå djupare och fråga om hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan de 

olika intervjuade personerna.  

 

Se fullständiga intervjuguider i kapitel 8 ”bilaga 2”. 

   

3.2 Fallstudie 
Fallstudier innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) att undersöka ett fåtal objekt 

exempelvis företag och branscher i olika avseenden. En fallstudie är ett lämpligt val för vår 

studie då vi önskar att närmare undersöka kommunikationen fungerar mellan de ekonomiska 

befattningarna samt hur studerade offentliga bolag hanterar sina ekonomiska mål och hur de 

gör för att uppfylla dessa.  
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3.3 Val av bolag  
Denna studie beaktar två bolag inom offentlig sektor, en av dem inom fastighetsbranschen 

och den andra inom väg/järnväg.  

 

Vi har fått med två områden inom offentlig sektor, statlig och regional. Det hade varit 

önskvärt att båda bolagen varit aktiva inom fastighetsbranschen men då det inte förekommer 

något statligt bolag i denna bransch så var det inte möjligt. Det var inte heller möjligt att finna 

en annan gemensam bransch för de båda områdena inom offentlig sektor. Önskvärt hade 

också varit att ha med ett tredje bolag inom det kommunala området av offentlig sektor, 

dessvärre blev det inte så och de två bolag som valdes får därför ta större plats med fler 

respondenter för intervjuer.  

 

Västsverige är avgränsningen för denna studie och valet föll slutligen på Trafikverket 

(statligt), Västfastigheter (regionalt). Båda bolagen har flera projekt pågående samtidigt, både 

större och mindre. Deras geografiska läge har också en påverkan i valet av bolag.  

 

Offentliga bolag innebär också mer tillgänglig information och oftast större intresse för att 

ställa upp på intervjuer, då spridning kring deras arbete även gynnar dem själva. Alltså var 

valet av offentlig sektor samt bolag relativt given. 

3.4  Intervjumetodik 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med personer inom offentlig verksamhet och med 

positioner kopplade till projektekonomi. En kvalitativ studie kännetecknas bland annat av att 

dess insamlade data anges i termer och dess syfte är betydelse och mening och är en lämplig 

metod för intervjuer och observationer enligt Eriksson & Wiedershaim-Paul (2011). 

För att kunna uppnå syftet behövdes en metod som ger data i form av termer och som ger en 

nyanserad bild vilket den kvalitativa metoden gör (Eriksson & Wiedershaim-Paul, 2011). 

Primärdata samlades in via personliga intervjuer och en telefonintervju. Fördelar med 

personliga intervjuer är att det blir lättare att ställa följdfrågor men också att en annan kontakt 

fås mellan respondenten och författarna vilket leder till djupare svar och att kroppsspråket 

kan läsas av för ytterligare nyanser i svaret (Eriksson & Wiedershaim-Paul, 2011). 

 

Nackdelar enligt Eriksson & Wiedershaim-Paul (2011) är att det är tidskrävande och 

intervjuareffekten kan förekomma genom att intervjuare och intervjuad påverkar varandra.  

Vi anser att det är värt tiden och att denna studie kräver intervjuer för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå syftet. Intervjuareffekten kan delvis motverkas av att flera 

intervjuer görs på samma bolag, så om en person exempelvis inte besvarar vissa frågor fullt 

ut så finns det en möjlighet att få ett djupare svar från en annan respondent. 

För att säkerställa att vi fick ut det vi hade tänkt av intervjuerna samt att respondenterna 

skulle känna sig bekväma så skickades intervjufrågorna till dem via mejl innan varje intervju. 

Under intervjuerna fördes noggranna anteckningar och samtalen spelades även in för att göra 

det möjligt att gå tillbaka och kontrollera vid behov samt för att öka tillförlitligheten då vi 

kunde lyssna igenom intervjun igen. En sammanställning av respondenternas svar gjordes 

efter varje intervju och skickades till intervjupersonerna för att de skulle godkänna att vi 

uppfattat svaren rätt men även ge dem möjlighet till att komplettera med utförligare svar om 

de så önskade. 
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Vid varje intervju så berättade vi först om oss själva och kort om uppsatsen. Därefter 

efterfrågade vi en beskrivning av bolagen och en beskrivning av intervjupersonens roll i 

organisationen. Detta kan liknas enligt Kylén (2004) med Trattmodellen som börjar öppet 

med en presentation av oss och avsikten med intervjun samt dess upplägg, för att sen gå in 

mer på djupet för att slutligen avsluta öppet med chans för respondenten att lägga till 

information. En öppen avslutning är också enligt Kylén (2004) ett trevligt sätt att avsluta på 

för att respondenterna ska känna sig bekväma med vad som kommer hända härnäst och 

förhoppningsvis är de öppna för kompletterande frågor i ett senare skede. 

 

Samma frågor ställdes till alla personer oavsett bolag, med några undantag för att anpassa till 

personens kompetens och roll i bolaget men vi ville i största möjliga mån hålla intervjuerna 

så lika som möjligt för att kunna dra paralleller och göra dem jämförbara med teorin.  

 

Frågorna ställdes så att respondenten gavs möjlighet att utveckla svaren så att vi kunde fylla 

på med följdfrågor. 

 

Det gynnade oss själva att genomföra ett flertal intervjuer. För varje intervju gick vi ut med 

en ökad förståelse för ämnet och med ökad kunskap om hur vi bäst ställer frågorna för att få 

ut så mycket som möjligt av intervjuerna vilket vi tog med oss inför kommande intervjuer. 

3.5  Urval  
Undersökningen utgår från två olika bolag inom den offentliga sektorn, Trafikverket som är 

statligt och Västfastigheter som är regionalt. Studien hade kunnat göras på fler platser i 

Sverige men den begränsade tiden gör det inte möjligt, vilket gör att bolagen kommer vara 

belägna i Västsverige 

 

Respondenterna har delvis valts ut av oss och delvis av bolagen, när vi kontaktade bolagen 

via mejl och telefon efterfrågade vi en enhetschef, projektledare, controller och en 

projektekonom och utefter det fick vi kontakt med personer med dessa positioner.  

Vid den första kontakten via mejl och telefon så beskrev vi kortfattat vad vår uppsats syftade 

till och vår frågeställning, detta för att bolagen skulle få en uppfattning av vad vi skulle 

undersöka.  

 

För att öka trovärdigheten i empirin och bredda uppsatsen så var tanken att intervjua fyra 

personer på varje bolag på fyra olika positioner.  

För att göra empirin från de olika bolagen mer jämförbar med teorin så har respondenterna 

samma positioner på båda bolagen, enhetschef, projektledare, controller och projektekonom.  

Utfallet blev dock så att endast sex intervjuer genomfördes på grund av intervjuförfrågningar 

inte besvarades. 

 

Vi är medvetna om att respondenterna har stor inverkan på resultatet. Vi anser att fyra 

respektive två intervjuer per bolag, alltså sammanlagt sex intervjuer blev en rimlig storlek för 

denna studie. Vårt val av antal intervjuer på varje bolag grundar sig i att en för liten studie 

kan gå miste om väsentlig information och en för stor studie kan leda till tidsbrist och att inte 

all empiri hinner studeras lika noggrant vilket minskar studiens relevans och trovärdighet.  

Insamlade data på sex intervjuer blev en stor och givande mängd, vi anser att det räcker för 

studien. 
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Respondent Befattning Bolag 

Typ av 

intervju 

och tid 

Datum 

Anna Rick Enhetschef Västfastigheter 
Personlig 

intervju, 40 min 
18/4 - 2018 

Magdalena 

Låstbom 
Projektledare Västfastigheter 

Personlig 

intervju, 30 min 
18/4 - 2018 

Therese Tullock Controller Västfastigheter 
Personlig 

intervju, 30 min 
9/5 - 2018 

Robert Helgesson Projektekonom Västfastigheter 
Personlig 

intervju, 60 min 
20/4 - 2018 

Kristin Blomqvist Enhetschef Trafikverket 
Telefonintervju, 

30 min 
27/4 - 2018 

Malin Larsson Projektekonom Trafikverket 
Personlig 

intervju, 60 min 
13/4 - 2018 

 

Tabell 1 – Respondenter 

3.6 Validitet och Reliabilitet 

Vilken metod som än väljs till att samla in information till studien så är det viktigt att ha koll 

på både validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

Validitet uttrycker giltigheten och definieras som ett mätinstrument som kontrollerar om man 

verkligen mäter det som man avsåg att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Detta är 

viktigt för att om mätinstrumentet inte mäter det som avsågs att mäta så spelar det ingen roll 

om själva mätningen eller tolkningen av resultatet är tillförlitligt. 

 

Vidare talas det om inre och yttre validitet: Den inre validiteten mäts genom att en analys 

görs av hur väl undersökningens begrepp och dess mätbara definitioner stämmer överens. 

Den inre validiteten kan i studien få en högre giltighetsgrad genom att intervjua rätt personer 

inom Trafikverket och Västfastigheter då vi ställer tillräckligt med frågor för att täcka vårt 

undersökningsområde.  

 

Intervjupersonerna i vår studie har fått liknande frågor och det går därför att dra paralleller 

mellan resultaten, jämföra med teorin samt även att få en gemensam bild av ämnet.  

Säkerheten att intervjupersonernas svar alltid är valida kan inte garanteras till hundra procent 

då de kan minnas fel, försköna svaren eller ljuga (Lundahl & Skärvard, 1999).  

 

Det är genom att se hur väl de mätbara definitionerna stämmer överens med verkligheten som 

den yttre validiteten kan mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

 

Om vi i vår studie får svar på de intervjufrågor vi ställt som inte överensstämmer med vårt 

problem, så har vi en låg yttre validitet. 
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Reliabilitet utgör tillförlitligheten i studien, det vill säga om det går att lita på 

mätinstrumentet och därmed resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

 

I reliabilitet ingår också att data är stabila, de växlar inte såvida inte de yttre 

omständigheterna ändras. Reliabiliteten kontrolleras genom att datainsamlingen upprepas och 

ska då ge samma svar varje gång (Kylén,2004). Hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten. 

 

I vår studie har vi försäkrat oss om en hög reliabilitet genom att vi undersökt ett urval av två 

olika offentliga verksamheter med koppling till investeringsprojekt, samt fyra respektive två 

personer med olika befattningar på varje bolag.  

 

Vår studie är av en tolkande karaktär och därför ska intervjuerna spelas in för att få en 

möjlighet att lyssna igenom intervjuerna ytterligare gånger om tolkningsmöjligheter uppstår.

   

3.7 Metodkritik 
Fakta runt de bolag som är med i fallstudien baseras främst på intervjuer men en del 

information är även hämtad från respektive bolags hemsida. Nackdelen med detta sätt att 

genomföra en fallstudie på är att det är den positiva informationen som framhävs.  

 

Viktigt att ha i åtanke är också att varje intervjuperson präglar studien med sina egna 

personliga reflektioner och hur gärna de vill delge information. Det är därför viktigt att välja 

mer än en intervjuperson per bolag och personer på olika positioner för att få olika vinklar av 

bolagen. 

 

I denna studie intervjuas fyra respektive två personer per bolag, alla med olika roller. Det gör 

att det dels fås olika vinklar men också att den information som fås av första respondent kan 

förtydligas eller byggas på med mer information av den andra, tredje och fjärde 

respondenten.  

 

Olika respondenter kan också motverka det som tidigare nämnts att det mestadels förmedlas 

positiv information, då varje respondent kan komma att svara på olika sätt vilket i ett sådant 

fall visar hur det verkligen ligger till och inte bara det positiva. 

  

Ytterligare en faktor som breddar studien är att den genomförs på bolag från olika delar av 

offentlig sektor, statlig och regional. Det ger en större bredd till studien samtidigt som det ur 

en annan synvinkel kan vara negativt om det skulle framgå att arbetet sker på olika sätt inom 

de två områdena. Det försvårar i så fall arbetet med att komma fram till en gemensam 

slutsats, å andra sidan, kan det även vara positivt att se på skillnader i arbetssätt inom 

offentlig sektor. 

 

De flesta intervjuerna genomförs personligen vilket kan öka trovärdigheten då det är lättare 

att undvika missförstånd. 

  



17 
 

4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den empirisk data som samlats in för studien. Kapitlet är 

uppdelat i två delar, ett avsnitt per bolag. Det inleds med en kortare beskrivning av varje 

bolag, sedan redovisas en sammanställning av den information som samlats in genom 

intervjuer. 

 

Benämningar och struktur i empirin 

I vår uppsats använder vi befattningen projektekonom, denna roll finns på båda studerade 

bolag men benämns olika. Därför används både projektekonom, projektingenjör med 

ekonomisk inriktning samt förkortningarna PE och PI. Allt detta har samma innebörd. 

 

Empirin är strukturerad efter de rubriker som används i problemdiskussion, teoretisk 

referensram och intervjuformulär. Under varje rubrik är empirin uppdelad på de fyra olika 

typer av befattningar som funnits som respondenter: enhetschef, projektledare, controller 

samt projektekonom. Detta för att tydligare kunna se hur kommunikationen fungerar och i 

vissa fall skiljer sig åt.  

4.1 Trafikverket  
Trafikverket är ett statligt bolag med ca 6500 anställda i hela Sverige. Huvudkontoret ligger i 

Borlänge och har sex stycken regionkontor fördelade över hela landet. 

Trafikverkets uppdrag från regeringen är att ha ansvar för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De ansvarar även 

för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

 

Trafikverkets verksamhetsidé är att de är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och 

förvaltar smart infrastruktur. Detta gör de i samverkan med andra aktörer för att underlätta 

livet i hela Sverige (Trafikverket, 2018). Trafikverket har en välutvecklad organisation med 

tydlig styrning och klara riktlinjer för deras arbeten i projekt. 

 

Intervju på trafikverket har genomförts (via telefon 27 april 2018) med enhetschef Kristin 

Blomqvist. En intervju gjordes även med en av Trafikverkets projektekonomer Malin Larsson 

via ett personligt möte på Karlanders den 13:e april 2018 i Kungsbacka, Larsson arbetar just 

nu med “projektet Varbergstunneln”. 

4.1.1  Projektorganisation 
Två väsentliga roller inom Trafikverkets projektorganisation har studerats, de har olika 

ställning i projektet och det beskrivs nedan. 

Enhetschef 

Kristin Blomqvist (2018) har varit verksam som enhetschef på Trafikverket sen den 1:e 

januari 2018 men tidigare varit projektledare på en annan enhet sedan 2013. 

 

Blomqvist berättar att rollen som enhetschef är främst att förmedla information, så som 

rutiner och mål, från ledningen ut till verksamheten och dess medarbetare, vara en stöttande 

roll och bollplank till projektledare samt fördela resurser. 
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Övriga uppgifter är bland annat: välja entreprenadform, fast eller rörligt pris, sätta ramar för 

affärsuppgörelser och även att vara ett ombud för projekten. Att vara ett ombud innebär då att 

enhetschefen sitter ovanför projektledaren och om det exempelvis blir problem med 

leverantören som inte projektledaren själv kan lösa, tas det till ombudsnivå där enhetschefen 

får gå in och försöka lösa tvisten. 

 

Blomqvist har 17 projektledare under sig varav sex av dem är inhyrda konsulter och hon har 

även tre projektingenjörer under sig varav en är inhyrd konsult. 

Projektekonom (PE) 

Malin Larssons (2018) roll som projektekonom på Trafikverket är att rapportera uppåt till 

enheten via controller, hur de ligger till mot lagd prognos.  

Kontinuerlig månadsrapportering sker med aktuella saker som har hänt eller som ska hända i 

närtid.  

En del av arbetet som PE gör är att rapportera risker, rapportera tecknade kontakt samt 

använda resurser men också att var med i arbetet med att handla upp resurser. 

 

Enligt Larsson (2018) är projektekonom en relativt ny befattning inom bolaget. Tidigare var 

det projektledare och controller som skötte dessa uppgifter. 

Projektledare och projektingenjör får ofta hantera ekonomin i mindre projekt. Det kan vara 

baserat på budget om PE ska finnas eller inte. Det finns projektingenjörer (PI) med 

ekonomisk inriktning som gör PE:s uppgifter. På Trafikverket används inte benämningen PE 

utan projektingenjör med ekonomisk inriktning, vilket egentligen har samma innebörd. 

 

Varje projektledning sköter sin egen projektekonomi enligt Blomqvist (2018). Till sin hjälp 

har de en controller (C) som följer upp de mått och mål som de har på Trafikverket. En 

ekonom med ansvaret för ekonomin inom projekten finns inte längre inom Trafikverket, 

ansvaret ligger nu på PL, PI och C.  

Det finns alltså som tidigare nämnts en PI med inriktning på ekonomi som hjälper PL med 

ekonomiska frågor, exempelvis årsrapporter.  

 

I nuläget är Larsson (2018) ensam ekonom i sitt nuvarande projekt med Varbergstunneln. 

 

Larsson har inte ansvar för prognosuppföljning och planering.  

Avstämningar förekommer med delprojektledare.  

 

Målet är att få in så mycket underlag som möjligt av delprojektledarna för att få ett så bra 

resultat som möjligt. 
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4.1.2   Projektförloppet 

Projektförloppet med utgångspunkt ur de två olika studerade rollerna enhetschef och 

projektekonom kartläggs nedan. 

 

Enhetschef 

Enhetschefen Blomqvist (2018) finns med som ett stöttande bollplank under projektets gång 

men har för övrigt en strategisk roll. 

 

Projektekonom(PE) 

Larsson (2018) menar att det är stor skillnad på små och stora projekt, en projektekonoms roll 

varierar utefter det. Det varierar även i vilken fas av projektet PE:n träder in.  

 

Själva arbetsuppgifterna skiljer sig inte så mycket, direktiven är desamma. Det som skiljer sig 

är ekonomin, att det är högre risk i stora projekt eftersom det då sätts en högre 

kostnadsprognos, större offentliga projekt har även mer ögon på sig.  

 

Larsson är just nu bara verksam i ett stort projekt, Varbergstunneln, där hon varit verksam 

sedan februari 2017. Den rollen tog Larsson över efter en annan person som varit med sen 

starten 2013. Det är i nuläget oklart hur länge Larsson kommer vara verksam i projektet.  

 

Ett så stort projekt som Varbergstunneln kan påverka hela enheten otroligt mycket med en 

beräknad prognos på fem miljarder. 

 

Enligt Larsson (2018) kan en PE påverka mer om PE kommer in tidigt i projektet samt om 

det är samma PE genom hela projektet.  
 

4.1.3  Projekttriangeln, Ekonomiska mål och Rutiner 

Projekttriangeln                 

I arbetet med modellen projekttriangeln måste det säkerställas, i en dialog, vilken som för 

beställaren är den viktigaste faktorn, tid, kostnad eller kvalitet. Vad ska prioriteras? Det är 

viktigt att veta innan de tar emot beställningen, för att veta vad det finns för 

handlingsutrymme enligt Blomqvist (2018). 

 

Självklart vill de att kvaliteten ska vara hög, men de hanterar trots allt skattepengar. 

Blomqvist (2018) säger “Beställs det en Ford så ska man inte bygga en Ferrari”. Det är hela 

tiden en avvägning, statens pengar ska räcka till mycket och man måste se till vad som är 

samhällsekonomiskt bäst.  

 

Larsson (2018) menar dock att det oftast är kvalitet som är viktigaste, med tanke på̊ 

Trafikverkets långsiktiga arbetssätt och att deras viktigaste mål är samhällsansvar och inte att 

tjäna pengar.  
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Enhetschefen och projektekonomen är för övrigt eniga om arbetet med projekttriangeln.  
 
                     

Ekonomiska mål, Rutiner                    

Enligt Blomqvist (2018) sätts budget och följs upp mot det nya året, året därpå̊. En viss 

procentsats för tolerans av avvikelser för projektportföljen finns uppsatt, 6% är det i nuläget. 

Det är en sammanlagd avvikelse för de 36 projekt i projektportföljen som följs upp inom 

enheten. 

 

De ekonomiska målen samt rutiner varierar utefter olika projekt. 36 större projekt följs upp 

enligt deras aktiva projektstyrning. Det jobbas aktivt med prognosläggning, tider och risker, 

för att få den ekonomiska planeringen tidigt. 

  

12 projekt som inte aktivt följs upp, mäts på̊ ingångsbudget. De projekt som ligger över tre 

miljoner, som dessa 12, är innebörden att de följs upp, men att resultaten inte rapporteras 

inom enheten. Här ligger fokus på̊ att vara i fas med upparbetning av pengarna inom 

projekten månad för månad.  

 

På alla projekt kontrolleras upparbetning per månad, alltså̊ hur mycket pengar som arbetats 

upp, prognossäkerhet kontrolleras månad för månad. 

 

Projektekonom Malin Larsson (2018) känner inte till Trafikverkets ekonomiska mål men vet 

att eftersom Trafikverket är ett statligt bolag, så är samhällsansvaret viktigast.  

Kvaliteten är viktig i projekten eftersom de handlar med offentliga medel.  

Trafikverkets första prioritet är inte att tjäna pengar.  

 

Larsson (2018) säger också̊ att det sammanlagda målet med alla projekt är att hamna i ett 

neutralt läge där något projekt gått sämre och något gått bättre, det väger upp i det stora hela, 

detta instämmer också Blomqvist om.  

 

Samtidigt som Larsson (2018) säger att hon inte känner till bolagets ekonomiska mål så 

nämner Larsson trots allt liknande rutiner som enhetschefen Kristin Blomqvist. 
                     

För att nå̊ de ekonomiska målen jobbar de med avvikelsehantering, projektledaren ska göra 

en så aktiv prognosläggning som möjligt utefter de förutsättningar som finns. Det kan vara att 

ena månaden har de ett överskott på̊ en halv miljon kronor som då ska lämnas tillbaka till 

staten men nästa månad kan de behöva ta tillbaka tex 300 000 kronor.  Det kanske inte så 

projektledaren vill jobba men det är det bästa för enheten och verksamheten. Detta görs för 

att få en säker avvikelsehantering och att ha en aktiv prognos. 

En annan rutin att nå̊ målen är studera sannolikhet och konsekvens, att prognosen kommer 

stämma. Om ekonomin börjar gå̊ åt fel håll så hålls möten och åtgärder sätts in. 
                     
Enligt Blomqvist (2018) finns en samlad bild för hur målen följs upp per tertial, det görs på̊ 

samma sätt egentligen inom projekten som inom hela enheten, skillnaden är att uppföljningen 

inom enheten är på enhetsnivå̊. 

 

Mål-strategi-rutin kommuniceras enligt “överenskommelse” från Vd:n ner till enheterna och 

sist ut till medarbetarna. Denna “överenskommelse” ligger till grund för målen.  
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Under medarbetarsamtalen sätts mål upp på̊ de enskilda projekten, för att nå̊ enhetens 

gemensamma mål, detta görs under tertial ett. På varje månads APT-möte tas ekonomin upp 

på agendan. 
                     
Enhetschef Kristin Blomqvist (2018) säger att det krävs att projektledaren motiverar 

avvikelser. Avvikelser kan vara av tre olika slag, tidsavvikelse, kostnadsavvikelse och att 

innehållet avviker från ursprunglig beskrivning, både plus och minus. Det kan tex. vara pga. 

ett utökat uppdrag, ändrat uppdrag eller tillägg i projekten, ÄTA-kostnader. 

 

Malin Larsson tar upp att för att slippa be om pengar när det behövs, sätts en högre 

kostnadsprognos, vilket påverkar andra projekt negativt, då det inte finns pengar över till dem 

att startas upp. På så sätt tar de stora projekten mycket, många små̊ projekt kanske aldrig 

kommer igång. 
                     

Blomqvist berättar att upparbetningen av pengarna inom projekten kontrolleras också̊ av 

henne för att inte projektledaren ska hålla på̊ mer pengar än nödvändigt. Projektledaren ska 

inte hålla på̊ pengar som kunde använts till något annat. 

 

4.1.4 Kommunikation 
Hur kommunikationen sker beror på frågans art. De har sina månatliga APT-möten. 

Däremellan kommuniceras det mest via mail och telefon (Blomqvist,2018). 

 

Enheten vill att alla ska jobba aktivt med projektstyrningen, dvs att de ska arbeta aktivt med 

de fem basplanerna i projektspecifikationen. I projektspecifikationen ska information om 

följande finnas: information om innehållet, mål för uppdraget, hur uppdraget är tänkt att 

genomföras, effektmål och projektmål samt upphandlingsformer.  Alla delarna i basplanen 

länkas till tidplanen och risklistan (Blomqvist, 2018). 

Enligt Blomqvist (2018) är projektspecifikationen en del av kommunikationen som ska ge en 

bra bild av hur det ser ut just nu inom enheten. 

 

Enligt Larsson (2018) är det en del möten på plats som ofta leder till diskussioner. Möten är 

mer givande, det är lättare att kommunicera och alla får reda på allt, extra viktigt när det är ett 

stort projekt.  

Larsson fortsätter: ”alla frågor är inte klart vems ansvar det är från början och det blir 

därför också viktigt med möten för att klargöra detta. Det är alltid bra att alla får höra vad 

som sägs på mötena, det ökar förståelsen”. 

Larsson belyser vikten av att alla får samma information samtidigt och det är också viktigt att 

de inom projektet ser hela projektet som ett enda stort projekt så att projektmedlemmarna inte 

blir för uppsplittrade och grupperingar bildas, alla ska jobba mot samma mål. 
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Kommunikation mellan olika roller 

Vi ställde under intervjuerna frågor till respondenterna om dess olika samarbete och 

kommunikation med andra roller inom projektet, det redovisas nedan. 

 

Samarbetet enligt enhetschef med projektledare(PL), controller(C) och 

projektekonom(PE) 

Eftersom intervjuad enhetschef Kristin Blomqvist (2018) ganska nyligen kommer ifrån rollen 

som projektledare så ser hon inte något problem med att samarbeta/ kommunicera med 

projektledarna. Däremot så nämner Blomqvist att hon bara har erfarenhet från vägprojekt 

vilket betyder att hon ibland kan behöva hjälp att förstå järnvägsprojekten från sina 

enhetschefskollegor. 

 

Enligt Blomqvist (2018) kan det vara svårt för projektledarna att det nu aktivt ska jobbas mer 

med prognosläggning för att projekten inte ska ha för mycket pengar. Det är något som 

verksamheten ser positivt på och enhetschefen har en dialog med projektledarna om för att 

kontrollera att de pengar projektet sitter på faktiskt arbetas upp. 

 

Samarbetet med controller och projektekonom är inte lika nära då ansvaret ligger hos 

projektledaren men Blomqvist (2018) har en tät dialog med hjälp och stöttning från både 

controllern och projektekonomen. 

 

Samarbetet enligt projektekonom(PE) med controller(C) och projektledare(PL) 
I början var det för Malin Larssons del mer kontakt med controllern då Larsson var ny i 

projektet, för att få grepp om vad hon skulle göra i sitt arbete. Men i dagsläget arbetar de inte 

så nära. 

 

Vanligtvis i projekt så får projektekonomen direktiv från controllern och projektekonomen 

rapporterar tillbaka, men någon närmare kontakt finns inte. Det är vanligare med mer kontakt 

med övriga projektekonomer inom enheten, controllern är ett steg högre upp i hierarkin. 

 

Under intervjun med Larsson (2018) framgår det att det är en känslig fråga det där med 

kommunikation mellan olika roller. Det blir lätt missförstånd och man får jobba mycket med 

kommunikationen för att få det att fungera. Larsson säger att hon är medveten om att det 

behöver jobbas på kommunikationen/ samarbetet och att kommunikationen kan vara ett 

problem annars. Det måste vara tydligt från början för att förstå varandra. 

 

Controllern och Projektekonomen har olika mål 

Controllern(C)  

Enligt Larsson (2018) har controllern sina mål som ska vara bra utifrån de krav controllern 

har på sig och ska rapportera vidare uppåt. Målen handlar ofta om likviditet, hur enheten 

ligger till prognosmässigt, ha koll på budget och jämföra budgeten med utfallet. Controllern 

gör årliga budgetuppföljningar och jämför med årets lagda prognos. Controllern tänker mer 

kortsiktigt och även sättet de rapporterar på är mer kortsiktigt, eftersom ett projekt istället kan 

sträcka sig över flera år. 
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Projektekonomen(PE) 

Enligt Larsson (2018) tänker projektekonomen på budgeten för hela projektet, 

projektekonomen ser helheten för hela projektet, projektekonomen tänker alltså mer 

långsiktigt. För en projektekonom är det mer tillåtet att det går sämre ena året och sen bättre 

ett annat år, för det är helheten som räknas.  

 

Ibland krockar controllerns mer kortsiktiga arbete med projektekonomens mer långsiktiga. 

Projektekonomen upplever att controllern har svårare för att förstå helheten och tänka 

långsiktigt. Vilket beror på att de olika rollerna har olika krav på sig och därför gör att 

missförstånd lätt kan ske. 

 

4.2  Västfastigheter 
Västfastigheter är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och styrs politiskt av 

Fastighetsnämnden. Förvaltningen är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare med 

fastigheter inom hälso- och sjukvård, museer, folkhögskolor med flera. Västfastigheter 

arbetar med uppsatta miljömål och vill miljöklassa sina byggnader och befinner sig i en 

bransch med snabb teknisk utveckling.  

 

Den årliga investeringsnivån ligger på cirka 2.2 miljarder, förvaltningsarean är cirka 1 700 

000 kvadratmeter och inom verksamheten arbetar ungefär 500 anställda (Västfastigheter, 

2018). Västfastigheter är just nu inne i en stor förändringsprocess där de hanterar fler och 

större projekt och de jobbar nu med att införa en högre grad av styrning i projekten.  

 

Personlig intervju har genomförts med Anna Rick, enhetschef på Västfastigheter i Mölndal. 

Anna hanterar större om- och nybyggen i Mölndals och Göteborgs kommun. Hon är chef för 

16 projektledare. Annas enhet har nu ca.100 projekt igång. En personlig intervju har även 

genomförts med Magdalena Låstbom som är en av de 16 projektledarna Anna har under sig. 

Som projektledare har Magdalena ansvar att driva “sina” projekt från start till slutbesiktning. 

Magdalena har just nu ansvar för fem stora projekt. Vi träffade även Västfastigheters 

controller Therese Tullock, som har en roll som innebär en slags kontrollfunktion av enhetens 

ekonomi, och som också innebär att hon står mer utanför projekten. Ett personligt möte 

skedde också med konsulten Robert Helgesson som är projektekonom på Västfastigheter, han 

följer upp de ekonomiska frågorna i projekten.   

 

4.2.1  Projektorganisation 
Fyra väsentliga roller inom en projektorganisation har studerats, de har olika ställning inför 

projektet och det beskrivs nedan. 

 

Enhetschef 

På Västfastigheter arbetar Anna Rick (2018) som enhetschef inom investeringsprojekt för 

större om- och nybyggen i Göteborgs och Mölndals kommun. Det är mestadels 

sjukhusprojekt men även Nya Regionens Hus(kontorsbyggnader) och Botaniska trädgården 

(stort “växthus”).  
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Västfastigheter är “tunga” i Göteborg, de driver 100 - 120 projekt årligen med en årlig 

omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor.  

 

Rick jobbar på en strategisk nivå, styr på en aggregerad nivå, sitter med i styrgrupper, följer 

upp projekt, prognoser och kliver in och stöttar projektledarna då det behövs. Rick har 16 

projektledare under sig, varav 20% är inhyrda konsulter. 

  

Rick har arbetat på enheten i 2 år och startade nästan genast förändringsarbetet med att 

tillsätta stödfunktionen projektekonom till projektledarna. 

 

Rick ser ett behov av att anställa fler projektledare och projektekonomer inom en snar 

framtid. 

Projektledare (PL)  

En av Västfastigheters projektledare, Magdalena Låstbom (2018), ansvarar för fem större 

projekt. Det varierar hur många projekt Låstbom ansvarar för men det är alltid större projekt 

med en prognos på 50 miljoner kronor och uppåt. 

 

Låstboms uppgift är att driva projekt från början till slut. Hon går ofta även in som stöttning i 

förstudien och behovsanalysen. Projektledaren har ansvaret för att driva projekten från start 

till slutbesiktning. 

 

I Västfastigheters förändringsprocess har de enligt Rick (2018) gått ifrån ett arbetssätt där 

projektledaren gjorde allt arbete själv inom projekten till ett nytt arbetssätt där enhetschefen 

tillsatt stödfunktionen som projektekonom åt projektledaren. 

 

Rick säger att “Projektledarna ska vara självständiga i sitt arbete och styra sina projekt 

under ansvar”. 

Controller (C) 

Intervjuad controller Therese Tullock är projektcontroller för ett flertal olika projekt men är 

inte en del av projektorganisationen. Tullock (2018) har arbetat som controller på 

Västfastigheter i fyra år och arbetar med att följa upp prognoser. Tullock (2018) arbetar med 

olika typer av projekt, investeringsprojekt (där Anna Rick är enhetschef), underhållsprojekt 

och administrativa projekt.  

 

Enligt Tullock (2018) är controllern också ett stöd till projektorganisationen när de har olika 

ekonomiska frågor. Tullocks (2018) övriga uppgifter är att sammankalla till möte med 

enhetschefer samt att göra budget varje år. 

Projektekonom (PE) 

På Västfastigheter har de just nu ingen anställd projektekonom, utan har istället tagit in 

Robert Helgesson som en konsulterande projektekonom från Karlanders.  

 

Helgesson kom till Västfastigheter för cirka 1,5 år sedan, då befattningen projektekonom 

tillkom på Västfastigheter. Helgesson hjälpte Västfastigheter, genom sin tidigare erfarenhet 

som projektekonom, att ta fram en uppdragsbeskrivning till rollen projektekonom.  
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Helgesson var till en början inhyrd till 30% på ett projekt för att enheten skulle analysera om 

befattningen behövdes. Idag arbetar han 100% och har 30 - 35 projekt. 

Helgesson anser att hans uppdrag är att vara en hjälpande hand åt projektledarna och 

controllern. 

 

En del projektledare vill att projektekonomen ska vara med och fatta ekonomiska beslut, 

vilka projektledarna måste godkänna eftersom Helgesson är konsult.  

 

Projektekonomen bollar även idéer med projektledaren och tvärtom. 

 

Helgesson lägger prognoser, där han samlar in delprognoser från konsulter och entreprenörer 

för att själv kunna göra träffsäkra prognoser. 

 

Helgesson granskar även administrativa föreskrifter(AF) - ser till att de ekonomiska kraven i 

projekten är tydliga, vilken insyn ska projektet ha i entreprenörernas ekonomi? 

Det är viktigt med en tydlig AF då det annars får konsekvenser i form av ÄTA-kostnader. 

 

Helgesson konterar fakturor, då han även jämför fakturor med faktiskt utfört arbete.  Han 

behöver även kontrollräkna entreprenörernas arbeten. De ska varken betala för mycket eller 

för lite, utan betala för faktiskt utfört arbete.  

 

Helgesson har med sin nya roll i projektet varit med i arbetet med införandet av rutiner med 

riskhantering för entreprenörer. 

 

Han följer helt enkelt upp de ekonomiska frågorna i projekten.  
 

4.2.2  Projektförloppet 
Projektförloppet med utgångspunkt ur de fyra olika studerade rollerna Enhetschef, 

Projektledare, Controller och Projektekonom kartläggs nedan. 

 

Enhetschef 

Enhetschefen Anna Rick (2018) arbetar på en strategisk nivå och styr på en aggregerad nivå. 

 

Enhetschefen har en översiktlig roll under hela projektets gång, är med och följer upp och går 

in i projekten och stöttar projektledaren när det behövs. 

 

 Enhetschefen följer upp lagda prognoser, det är viktigt att de arbetar upp de pengar som 

enheten begärt av regionen. 

 

Projektledare (PL) 

Projektledaren Magdalena Låstbom (2018) går ofta in som stöttning redan i förstudien och i 

behovsanalysen av projekten. 

 

Projektledarens ansvar är att driva projekten från start till slutbesiktning.  
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Projektledarens arbete varierar i projekten beroende på dess storlek. I mindre projekt fungerar 

intervjuad projektledare som ett ombud där det är andra projektledare under som driver 

projektet, ofta konsulter. Intervjuad projektledare stöttar då projekten och är huvudansvarig.  

 

I större projekt bygger projektledaren upp en egen organisation där projektledaren projekterar 

och driver projektet själv. I dessa större projekt har projektledaren vanligtvis tre biträdande 

projektledare under sig. I projektledarens projektorganisation är de cirka 20 personer och 

under varje person kan det vara uppåt 10 personer. 

 

Controller (C) 

Therese Tullock (2018) är inte med i projekten men läser beslut och får information om 

projekten av projektledarna, det övergripande har Tullock koll på.  

 

Tullock (2018) har mer koll på de större projekten, i de mindre är hon inte så insatt. 

 

Projektekonom (PE) 

Intervjuad projektekonom Robert Helgesson (2018) beskriver att hans roll är olika från 

projekt till projekt. Dels för att projekten ser olika ut och att projektledarna arbetar olika.  

 

En del projektledare vill ha med projektekonomen från början, då projektekonomen också är 

med i utformandet av projektets AF1. Medan andra projektledare vill att han kommer in i 

projekten i ett senare skede.  

 

Eftersom enheten har cirka 100 projekt igång och projektekonomen är delaktig i 30 - 35 st. av 

dem så finns det projekt där projektekonomen inte är delaktig.  

 

Västfastigheter har haft rollen i ett år och har bara en projektekonom i bolaget. 

 

Enligt Helgesson (2018) är projektekonomen oftast med från början i stora projekt, då är 

projektekonomen med för att sätta rutinerna från början och granska AF-en.  

 

För beställarens bästa ser de till att entreprenörer och konsulter är kostnadseffektiva, därför 

finns fler delmål i större projekt. Vilket inte är fallet i mindre projekt eftersom det då oftast är 

projekt med fast pris.  

 

Det vanligaste arbetet för projektekonomen är när projekten kommer in i produktionsskedet, 

då börjar det bli mycket pengar som ska arbetas upp.  

 

Det bästa är att vara med från början i projekten för att kunna sätta ramarna och få till en 

tydlig AF för att undvika ÄTOR. 

 

                                                
1AF: administrativa föreskrifter inför ett projekt, själva beställningen på uppdraget. Den ska 

innehålla allt som ska göras och allt som ska användas i projektet.  

Det finns olika sätt att upphandla projekt på t.ex. fast pris/ löpande/ höga viten 
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Eftersom man bör se till de administrativa kostnaderna är det inte alltid lönsamt att ha med 

projektekonom från början. Exempelvis i mindre projekt är det oftast fast pris vilket innebär 

mindre jobb för beställaren, då kan det tillkomma ÄTA2-kostnader. Men den kostnaden som 

blir av att ha med en projektekonom från start för att kontrollera AF, och på så sätt förebygga 

uppkomst av ÄTOR, blir antagligen högre en kostnad än att ta en ÄTA-kostnad.  

 

Då gör en projektekonom mer nytta i ett större projekt, där en ÄTA-kostnad kan hamna på 

flera hundra tusen kronor eller till och med flera miljoner kronor, jämfört med ett mindre 

projekt där en ÄTA-kostnad kan vara runt 50 000 kronor.  

 

I vissa fall kan ÄTA-kostnaden vara mer befogad om det är något oförutsett som dyker upp 

som ändå hade behövts göras vid ett senare tillfälle, då blir det billigare att göra det arbetet 

när entreprenören ändå är på plats än att gå in och göra det senare. 

 

4.2.3  Projekttriangeln, Ekonomiska mål och Rutiner 

Projekttriangeln                

Rick, Låstbom och Helgesson är medvetna om att triangeln finns men förklarar att det inte är 

ett strukturerat arbetssätt. Helgesson (2018) säger att “det är inget som ritas upp eller 

benämns men tänket av tid, kvalitet och resurs finns där”. Controllern Therese Tullock 

känner till innebörden av projekttriangeln men hade inte hört begreppet förut. Enligt Tullock 

är det gemensamt för alla projekt att budget alltid ska hållas. Hög kvalitet bör projekten alltid 

ha eftersom det ska vara ett hållbart bygge för regionen. Låstbom menar att varje 

projektledare har ett ansvar för sina projekt att de blir klara inom utsatt tid, inom utsatt budget 

och till en bra kvalitet. Men enligt Rick är det inte strukturerat att exempelvis i detta projekt 

går vi på̊ tid. Projektledarna kan däremot skriva med det i projektplanen och ange vilken del 

som i projektet väger tyngst, exempelvis att tid är överordnat pengar eller att i detta projekt är 

ekonomin extra viktig.  

Rick säger: “Det finns i tänket och många skriver också̊ ner sitt fokus”, detta är alla eniga om. 

 

Helgesson tar också upp två exempel: 

Ex 1: Om tiden är knapp avtalar beställaren om att höga viten ska utfalla om entreprenören 

inte håller sig inom tidsramen. 

 

Ex 2: Om kostnaderna är det viktigaste, så är det extra viktigt att AF-en är så tydlig som 

möjligt så att beställaren ska kunna granska att det stämmer. För att undvika onödiga ÄTA- 

kostnader. 

 

Enhetschefen Anna Rick tar upp ett annat exempel där ändringar kan ske med tidens gång: 

Ett specialistsjukhus som byggs nu, där har det sagts att det inte får kosta mer än vad som 

redan tilldelats, sen går det över i pengar och då är det bara att sätta sig ner och planera om 

och försöka få ner pengarna till rätt kostnadsnivå̊. Man vill utöka verksamheten från 

sjukhusets sida men regionen har varit tydliga med att det inte får kosta mer än en viss 

summa.  

                                                
2 ÄTA: Ändringar, Tillägg, Avgående. Utanför beställningen. 

De flesta oförutsedda tilläggen vad gäller arbetsutförandet handlar om dålig planering eller ett 

dåligt grundarbete. 
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SU- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är en väldigt stor kund och när de då trycker på̊ och 

säger att “det här måste vi ha”, då är det lätt hänt att enhetschefen och projektledaren ändå 

tittar på̊ det och ser att det här är viktigt och får då gå̊ tillbaka till ägaren och lägga fram att 

detta vill vi också̊ få med. Då kan det hända att mer pengar tilldelas.  

 

 

Västfastigheter står på̊ så sätt lite mittemellan. Men det kan också̊ vara så att beställaren själv 

kommer på̊ att det här vore bra om vi också̊ fick med, ser ett mervärde och begär mer pengar 

för det. Det är då det tillkommer ÄTA-kostnader eftersom detta ligger utanför ursprunglig 

beställning.  

 

Rick avslutar med att beskriva att det är viktigt att jobba strukturerat så att det inte i slutet 

läggs fram till ägaren att det blev så här mycket dyrare, det måste hela tiden finnas kontroll 

och motivering till varför det är dyrare. 
                     

Ekonomiska mål, Rutiner 
                     
Det finns inget tydligt mål satt, det varierar mellan projekten men däremot är prognossäkerhet 

i förhållande till budget viktig enligt Enhetschef Anna Rick (2018).  

Projektledaren Magdalena Låstbom och Projektekonom Robert Helgesson är också eniga 

med detta.  

 

Controllern Therese Tullock uttrycker sig lite annorlunda och menar att det ekonomiska 

målet och rutinen alltid är att förhålla sig till budget, det är den som styr.  

Tullock (2018) fortsätter: “i alla projekt så är det budget som är det viktiga och som är det 

ekonomiska målet, det som skiljer är vem som finansierar projekten”. 

 

 

 

Tullock (2018) och Låstbom (2018) berättar att beslut om uppstart av projekt tas av olika 

instanser: regionstyrelse, regionfullmäktige, fastighetsnämnd men även Västfastigheters 

förvaltningsdirektör tar en del beslut då förvaltningsdirektören har delegerad behörighet från 

fastighetsnämnden att skriva på̊ vissa beslut. 

 

Enligt Rick och Låstbom ska projektledarna styra mot tid, kostnad, innehåll i sin budget, de 

är de viktiga punkterna. Där är målet att hålla prognossäkerhet.  

Enligt Rick (2018) och Helgesson (2018) är projekt med en budget över 50 miljoner kronor 

de projekt som räknas som större och följs upp oftare. Där ska det komma in en 

månadsperiodisering av kostnader över månaden. Skillnaden mellan stora och små̊ projekt är 

alltså̊ att det är tätare uppföljning på̊ större projekt.  

 

Enligt Låstbom (2018) finns det inga fasta rutiner men det är ändå likt mellan olika projekt. 

Projektledaren lägger prognos och stämmer av fyra gånger per år. Inför varje prognos skickar 

konsulter in budgetar och projektledaren tittar på̊ rimligheten och ser om man kan skära ner 

på̊ något. 

  

Enligt Rick (2018) är en del av arbetet med ekonomistyrningen inom projektet att 

projektledarna har inskrivet i sina arbetsuppgifter att de ska följa upp sina projekt varje 

månad, där ekonomi och avvikelser ska rapporteras enligt Rick (2018).  
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Detta sker dock mest kvartalsvis. Detta är en av de tyngre delarna som projektledarna har, att 

ha koll på̊ sin projektekonomi och det ska de redovisas, även avvikelser och anledningar till 

dessa ska redovisas.  

 

Låstbom (2018) påpekar att en del av styrningen inom projektet är att ha avstämningar med 

entreprenörer samt stämma av mot prognoser. 

  

Uppföljning sker enligt Tullock (2018) genom att jämföra senaste prognosen med budget 

genom hela projektförloppet och det sker genom prognosgenomgångar, fem gånger per år för 

mindre projekt och månadsvis för projekt över 50 miljoner.  

 

Tullock (2018) berättar också̊ att projektledaren gör avstämningar och har frågeställningar att 

besvara inför varje prognosmöte och att om projektledaren ser att det behövs mer pengar i 

projektet så krävs ett tilläggsbeslut för att motivera överskriden budget. 

 

Rick (2018) beskriver att det finns rutiner i form av en mall för projektledaren, som införts 

efter intervjuade enhetschefens inträde i bolaget. Utefter mallen kan projektledaren tydligt se 

vad som vill vetas och kan utefter det fylla i nödvändig information. Enhetschefen Anna Rick 

tittar på̊ enhet och går ner på̊ respektive projekt och kontrollerar med projektledaren om hen 

kommer att arbeta upp pengarna. 

 

Helgesson (2018) menar att det är viktigt att lägga ner arbete på̊ prognoserna så att de blir så 

bra som möjligt för att undvika ÄTA-kostnader eftersom det påverkar prognosen. Låstbom är 

också enig med Helgesson att det är viktigt med en fungerande ÄTA-hantering. Enligt 

Helgesson (2018) så är ett annat mål som han själv som projektekonom har att utvärdera 

entreprenörernas risker. 

 

Enligt Tullock (2018) finns det inte strategier i projekten utan där är projektens budget 

styrande men det finns dock inom Västfastigheter där de lägger en strategi tre år framåt hela 

tiden, en så kallad verksamhetsplan som kommuniceras inom verksamheten.  
                     
Enligt Rick, Tullock och Helgesson är projektledarna överlag väldigt optimistiska och tror att 

de kommer arbeta upp pengarna. Rick berättar att i sitt arbete som enhetschef så arbetar hon 

nära projektledarna och har koll på̊ vad som händer i projekten. Rick frågar ofta 

projektledarna om det är något som ska skjutas upp inom projekten eller om prognosen ska 

ändras. 

 

Helgesson (2018) menar att det är bättre att begära mer pengar om det skulle behövas mer 

pengar i projektet. Medan en projektledare gärna begär mer pengar från början för att vara på̊ 

den säkra sidan och lämnar inte heller tillbaka pengar även fast projektledaren märker att det 

inte behöver hela summan.  

 

Helgesson fortsätter “det är viktigt att PL lämnar tillbaka pengar om de inte behövs så att 

pengarna istället kan gå̊ till andra projekt. En del av projektekonomens uppgift är att se till att 

pengar lämnas tillbaka så att projekten inte sitter på̊ för mycket pengar.”  

 

Projektledaren Låstbom (2018) nämner att Västfastigheter har fått större krav på̊ sig i 

förstudien när budgetramen sätts. För hög budgetram kan bromsa upp andra projekt. 
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Rick, Tullock och Helgesson beskriver alla att projektportföljen följs också̊ upp men har inga 

direkta mål. Och är eniga om att det däremot är viktigt precis som i övriga projekt att begärda 

pengar arbetas upp. Rick, Tullock och Helgesson säger även här att det är ett tydligt mål att 

inte begära mer än vad som behövs. Det bromsar upp för andra projekt att starta.  

 

Enligt enhetschef Anna Rick 2018) så arbetas det på hennes enhet mer med rutiner på̊ 

projektnivå̊. Rick (2018) beskriver att organisationen har gått från att vara en 

förvaltningsorganisation och är numera en projektorganisation. Nu är tänket mer utifrån ett 

projekt.  

 

Från ekonomisidan har det varit svårare att hänga med då de i grunden är 

förvaltningsekonomer men det är inte samma sak som en projektekonom, de har inte samma 

tänk vilket lätt leder till konflikter. Förvaltningsekonomer tänker mer på̊ uppföljning av 

enhetens budget med löner mm. De ser inte riktigt helheten. 
                     
Rick (2018) beskriver att hon får styra upp mycket i styrningen av ekonomin, och menar att 

dessa riktlinjer borde komma från ekonomisidan med styrkort mm. Rick (2018) säger att 

ekonomerna borde vara de som kommer med tydliga mål, styrkort och säga att “så här vill vi 

ha det redovisat” mm. Här finns det inte så mycket att ta på̊, tydligare styrning med styrkort 

hade gjort det lättare att styra verksamheten. Men eftersom de är förvaltningsekonomer så har 

de ett annat tänk och de skulle behöva utvecklas mer enligt Rick (2018). 
                     
                     
Styrkort finns inte på̊ Västfastigheter men är något enhetschefen hade velat se mer av, även 

fler nyckeltal. Enligt Rick (2018) så finns inte mål på samma sätt som exempelvis på̊ 

Trafikverket.  

 

Enhetschefen vill gärna ha mål att jobba mot, det triggar också̊ projektledarna enligt Rick 

(2018). 
 

4.2.4  Kommunikation  
Alla varianter förekommer, det är projektspecifikt enligt projektledare Låstbom (2018). 

Vanligtvis börjar man med att skicka ett mejl, ringer upp om det är oklarheter och i sista hand 

bokas ett möte in vid behov. Möten undviks i största möjliga mån, dels av kostnadsskäl och 

dels för att spara tid. Helgesson (2018) säger att det viktigaste är att alla får den information 

som behövs. 

 

Enhetschef Anna Rick (2018) säger att i de större projekten har de prognosmöten varje 

månad, däremellan är det mycket mailkontakt. Många projektledare sitter ute på 

sjukhusprojekten och då blir det mest mail. 
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Kommunikation mellan olika roller 

Vi ställde under intervjuerna frågor till respondenterna om dess olika samarbete och 

kommunikation med andra roller inom projektet, det redovisas nedan. 

 

Samarbetet enligt enhetschef med projektledare(PL), controller(C) och 

projektekonom(PE) 

Enhetschefen Anna Rick (2018) upplever att det fungerar bra då enhetschefen själv tidigare 

arbetat som projektledare och då vet hur en PL pratar, tänker, vad de är bra på och vad de är 

mindre bra på. PL är samma typer av personer och har en viss typ av språk och det blir lättare 

att förstå om man har erfarenhet av det. 

 

De 16 projektledarna som enhetschefen har under sig är inte beroende av varandra utan 

jobbar alla med sina egna projekt, vilket gör det svårare för enhetschef att leda dem 

tillsammans som en grupp.  

 

PL har mest kontakt med controllern och projektekonomen men när det är på enhetsnivå så 

har även enhetschefen en viss kontakt med controller och projektekonom. Controllern styr 

hela enhetens ekonomi och därför kan det förekomma mer kontakt med controllern. 

 

Samarbetet enligt projektledare(PL) med enhetschef, controller(C) och 

projektekonom(PE) 

Intervjuad projektledare Magdalena Låstbom (2018) upplever det som att enhetschefen 

förstår projektledarna och att enhetschefen driver deras frågor. 

 

 Det kan vara svårare med controllern då C vanligtvis inte har någon byggerfarenhet men för 

det mesta är det inte ett problem. PL sätter delmål och lägger prognos per årsbasis vilket 

stämmer överens med C:s krav och målsättning om årlig rapportering. 

Annars fungerar samarbetet bra med både controllern och projektekonomen. 

Samarbetet enligt controller(C) med projektledare(PL) och projektekonom(PE)  

Tullock (2018) har mycket kontakt med projektekonomen på Västfastigheter. De ställer 

frågor till varandra. Projektekonomen är ju lite mer insatt i de projekt han är verksam inom. 

Tullock ser att det finns ett behov av fler projektekonomer eftersom Västfastigheter växer och 

får fler projekt. 

 

Tullock (2018) upplever att samarbetet mellan henne, projektekonomen och projektledaren 

fungerar bra.   

 

Projektledarna ska rapportera till controllern om varför det har skett avvikelser, Tullock säger 

att “Det är lika illa att ett projekt går över budget som under budget”. Här råder det delade 

meningar mellan controller och projektledare. 

Projektledaren håller gärna på pengarna fast att de skulle kunna lämna tillbaka ett överskott. 

Vissa projektledare tycker inte alltid att ekonomin är det viktigaste, men om controllern 

frågar efter något så lämnar de in det.  



32 
 

Samarbetet enligt projektekonom(PE) med controller(C) och projektledare(PL) 

Intervjuad projektekonom Helgesson (2018) har en del kontakt med controllern då C följer 

upp vad som händer i projekten. 

 

Controllern frågar ofta vad hände här? Projektekonomen får förklara och ibland kontakta 

projektledaren för svar. 

 

PE blir som en slags mellanhand mellan controllern och projektledaren och får kompromissa 

mellan dem. Det skär sig oftare mellan controllern och projektledaren, de talar inte samma 

språk. 

 

Projektekonomen arbetar med projektledaren och rapporterar till controllern. 

Projektekonomen förstår båda men står ofta på projektledarens sida. Projektekonomen sitter 

ju i projektet och förstår bättre vad som händer i projektet än vad controllern gör och kommer 

därför lättare överens med projektledaren, de arbetar mer på samma nivå inom organisationen 

än vad controllern gör enligt Helgesson (2018). 

 

Projektekonomen och controllern har olika roller.  Controllerns uppgift är att se till att 

projekten har de pengarna de behöver, varken mer eller mindre. Controllern ser till hela 

enheten medan projektekonomen ser till projektet. 

 

Ex: Ett arbete som egentligen inte ingår i projektet som görs i samband med projektet för att 

det blir billigare med en ÄTA-kostnad än att det görs senare och får räknas som underhåll 

eller ett nytt projekt. Controllern gillar inte detta, då faller årets mål. För det året blir det 

dyrare och målen överskrids, sen när det året då underhållet var beräknat, blir det billigare 

och målet understigs. 

Controllern förstår inte bygg. Ex: om ett hus ska byggas så kan två projekt inom husbygget 

glida in på varandra och det är svårt att särskilja, då kan controllern exempelvis säga att 10 % 

av detta ska läggas på det här projektet, praktiskt går det inte att säga så för det är inte så det 

fungerar i praktiken. Controllern vill i sådana fall gärna särskilja och redovisa det på ett sätt 

vilket krockar med praktiken och projektekonomens sätt att tänka.  

Controllern vill gärna att det ska se bra ut, men det sätt de vill redovisa på stämmer inte alltid 

med de underlag som finns och hur man faktiskt har redovisat och säger därmed emot sig 

själva enligt projektekonomen.  

Samarbetet är enligt projektekonomen Helgesson svårare med controllern än med 

projektledarna. 
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4.3 Sammanfattande tabell av empirin 
Tabellen nedan är en sammanfattning över empirin. Första kolumnen visar befattningar och 

bolag. Andra kolumnen visar var i projektet de olika befattningarna befinner sig. Tredje 

kolumnen visar hur enhetliga befattningarna är vad gäller projekttriangeln, ekonomiska mål 

och rutiner. Fjärde och sista kolumnen visar kommunikationen mellan rollerna. 
 

Bolag / 

Befattningar 
Projektförloppet 

Projekttriangeln, 
ekonomiska mål och 

rutiner  
Kommunikation 

Trafikverket       

Enhetschef 
Strategisk roll Enhetlig med PE Mest kontakt med PL 

Projektekonom 

Varierar mellan 
projekt 

Enhetlig med 
enhetschef 

Kommunicerar med 
samtliga, svårare med 

C 

Västfastigheter       

Enhetschef 
Strategisk roll 

Enhetlig med PL och 
PE 

Mest kontakt med PL 

Projektledare 

Från start till slut 
Enhetlig med 

enhetschef och PE 

Kommunicerar med 
samtliga, svårare med 

C 

Controller 

Står utanför 
projektorganisationen 

Delvis enhetlig med 
övriga befattningar 

Kommunicerar med 
samtliga 

Projektekonom 

Varierar mellan 
projekt 

Enhetlig med samtliga 
Kommunicerar med 

samtliga, svårare med 
C 

 

Tabell 2 – Sammanfattning empiri.  
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5 Analys  
 I detta kapitel analyseras empiriskt insamlade data i syfte att besvara studiens 

forskningsfrågor. Alla empiriska data analyseras kombinerat för att skapa en så rättvis 

helhetsbild som möjligt. Kapitlets disposition är utformat i likhet med kapitel 2 – Teoretisk 

referensram, för att tydliggöra anknytningen och underlätta jämförelsen mellan empiriska 

data och teori. Analysen går således under huvudrubrikerna: Projektförlopp, 

Projekttriangeln, Ekonomiska mål, Rutiner, Kommunikation samt en jämförelse mellan teorin 

och Trafikverket/Västfastigheter. Varje avsnitt avslutas med en mycket kortfattad 

analyssammanfattning som knyter an till teorin. 

5.1 Projektförlopp 
Tonnquist (2016) samt Bryde (2013) menar att alla projekt har samma början oavsett vilket 

område det berör, det börjar med ett behov av att något ska förändras eller utvecklas 

(“Varför”). Först behöver syftet (“Vilka”) och målet klarläggas samt analysera 

förutsättningarna (“Vad”). Därefter väljs lösning och metod (“Hur”) och sedan planeras och 

organiseras arbetet efter detta (“När”, “Vem”). Under genomförandet följs det upp hur det 

går, justerar vid behov (“Om”) och överlämnar så småningom ett resultat. Slutligen avslutas 

projektet. 

På studerade bolag fungerar det enligt följande: någon ser ett behov av att något behöver 

byggas. Då görs en förstudie för att se till att kartlägga förutsättningarna för det kommande 

projektet, det händer att projektledaren i de studerade bolagen är med redan i denna del av 

processen. Därefter får Trafikverket eller Västfastigheter en beställning på det som behöver 

byggas. Då görs en genomarbetad administrativ föreskrift av projektledaren och 

projektekonomen där det beskrivs vad, vem och hur byggprojektet ska genomföras. Under 

projektets gång följs arbetet upp och justeras vid behov. När projektet är klart slutbesiktigas 

det och överlämnas till beställaren. 

 

Ett projektförlopp kan beskrivas som en process, med start och slut. Ju mer detaljerad 

projektprocessen är beskriven, desto högre grad av styrning har projektet och således blir 

även kraven högre på hur projektarbetet ska utföras.  Att beskriva projekt som en process 

görs för att säkerställa att styrning och ledning i varje projekt genomförs på ett i förväg 

specificerat sätt (Bryde, 2013) 

På Trafikverket och Västfastigheter har de en högre styrning i de större projekten eftersom 

det är en högre risk med en högre kostnadsprognos och kan påverka enheten stort. Större 

offentliga projekt har även mer ögon på sig. Projektledaren ansvarar för projekten från start 

till slutbesiktning. I de större projekten bygger projektledaren upp en egen organisation. Där 

en projektekonom ofta finns med från början för att sätta de ekonomiska ramarna och för att 

få till en tydlig administrativ föreskrift (AF). AF:en är en del av styrningen för att tydliggöra 

vad som gäller för alla parter och kostsamma ÄTA-kostnader kan undvikas. Kontrollen av 

AF och ÄTA-kostnader varierar ofta efter om en projektekonom finns med i projektet eller 

inte då det ingår i projektekonomens uppgifter. Om en projektekonom inte finns med i 

projektet, är det istället projektledarens fulla ansvar. 

Under hela projektförloppet finns enhetschefen med som ett stöttande bollplank till 

projektledaren. 

Controllern följer upp projektet från början till slut men är inte en del av 

projektorganisationen. 

 



35 
 

5.2 Projekttriangeln, Ekonomiska mål och Rutiner 

5.2.1  Projekttriangeln 
De tre hörnen i triangeln representerar kvalitet, tid och resurs (Tonnquist, 2016). 

Västfastigheter jobbar inte direkt efter triangeln utan mer indirekt. Inför uppstart av projekt så 

finns tänket där men anställda på Västfastigheter är överlag inte medvetna om själva 

modellen projekttriangeln. På Trafikverket så är det något som diskuteras ofta inför uppstart 

av projekt. Projekttriangeln är en modell som visar vilket fokus varje projekt kan inrikta sig 

på, önskvärt är att vara i mitten av triangeln så att alla tre områden hamnar i mitten men så 

fungerar det inte i praktiken och alla delar kan inte väga lika mycket för det går inte ihop 

(Bryde & Robinson, 2007). 

 

På Trafikverket och Västfastigheter råder det delade meningar om vilket fokus som är 

viktigast och det är även delade meningar om att det ens finns ett fokus som är det som 

prioriteras i en del projekt. Västfastigheter har inte det strukturerat så att i vissa projekt går de 

exempelvis på tid men däremot kan de skriva i projektplanen och ange vilken del i projektet 

som väger tyngst och en del projektledare skriver också ner sitt fokus för sin egen skull. Inom 

Västfastigheter så är det olika mellan befattningarna om vilket fokus i projekten som är 

viktigt, för en projektledare är det viktigt att bli klar inom utsatt tid, inom utsatt budget och 

till en bra kvalitet. Medan för en controller så är budget det viktigaste. Projektekonomen på 

Västfastigheter ser att fokuset kan variera och är tiden knapp så avtalar beställaren om att 

höga viten ska utfalla om entreprenören inte håller sig inom utsatt tidsram. 

På Trafikverket så har de en dialog med beställaren där det måste säkerställas vilken som för 

beställaren är den viktigaste faktorn, tid, kostnad eller kvalitet. Det är på Trafikverket viktigt 

att veta det innan de tar emot beställningen för att veta vilket handlingsutrymme som finns. 

Trafikverket vill alltid kunna prioritera kvalitet men samtidigt hanterar de skattepengar vilket 

ibland begränsar kvaliteten. 

 

 

5.2.2  Ekonomiska mål, rutiner 
Begreppet mål säger något om vad som är viktigt att uppnå. Formuleringen av mål har en stor 

betydelse för att de ska gå från strategisk nivå och ut till enheterna. I en organisation finns det 

ofta många olika typer av mål och en del sträcker sig över flera år. (Kaplan & Norton, 1999). 

De ekonomiska målen på Trafikverket varierar från projekt till projekt och de ser till hela 

projektportföljen och inte till varje enskilt projekt. Det sammanlagda målet med alla projekt 

är att hamna i ett neutralt läge där något projekt gått sämre och något gått bättre så att det 

väger upp i det stora hela, det finns en procentsats för hur stor avvikelsen får vara som 

bestäms av ledningen. På så sätt har de lyckats med att få målet från strategisk nivå och ut till 

enheterna, det som inte lyckats är att projektekonomen inte känner till vad som är 

Trafikverkets övergripande ekonomiska mål som då är att det får lov att variera efter en viss 

avvikelse-procentsats, projektekonomen vet delvis att det är målet men inte att det är 

Trafikverkets övergripande mål. 
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På Västfastigheter är de olika intervjuade ekonomiska befattningarna överens om att målet 

varierar mellan projekten men att prognossäkerhet är viktigt och att ledningen därmed har 

lyckats att förmedla målet ut till organisationen. Det som sticker ut är att controllern säger att 

det ekonomiska målet är att förhålla sig till budget och att det är den som styr medan övriga 

intervjupersoner talar om prognossäkerhet inom projektet. 

 

I ett företag sätts först ett mål, utefter målet utformas en strategi och när strategin 

implementeras i verksamheten så blir det så småningom en rutin och det som arbetas efter i 

det dagliga arbetet för att på så sätt uppnå målen. I de fall när målet är ekonomiskt kan 

ekonomistyrningen fungera som en rutin (Ax, Johansson, Kullvén, 2015). Mål – strategi - 

rutin kommuniceras tydligt på Trafikverket och enligt “överenskommelse” från Vd:n ner till 

enheterna och sist medarbetarna. Denna “överenskommelse” ligger till grund för målen. 

Under medarbetarsamtalen sätts mål upp på de enskilda projekten, för att nå enhetens 

gemensamma mål, detta görs under tertial ett på året. På APT-mötena varje månad gås 

ekonomin igenom. 

 

Hur rutinerna implementerats på Västfastigheter är av varierande art då det delvis finns 

rutiner men samtidigt uppger de intervjuade personerna att det finns inga fasta rutiner men 

det är ändå likt mellan olika projekt. Problematiken inom Västfastigheter är att 

organisationen har gått från att vara en förvaltningsorganisation till en projektorganisation 

och nu är tänket mer utifrån ett projekt. Detta har lett till att på ekonomisidan har det varit 

svårare att hänga med då de i grunden är förvaltningsekonomer men det är inte samma sak 

som en projektekonom då de inte har samma tänk vilket lätt leder till konflikter. 

Förvaltningsekonomer tänker mer på uppföljning av enhetens budget med löner mm. De ser 

inte riktigt helheten. Därför kommer inte styrningen från ekonomin utan enhetschefen och 

rutinerna har inte heller hängt med riktigt i utvecklingen. 

 

Ekonomistyrning innebär ett fokus på den ekonomiska målsättningen och då är det viktigt att 

få en bra överblick över företagets resultat och ställning, exempelvis vid budgetering och för 

att kunna planera inför eventuella ekonomiska händelser (Lind, 2004). 

För att företagen effektivt ska nå sina ekonomiska mål finns det rutiner och metoder i 

företaget som används för att planera och följa upp den ekonomiska verksamheten (Lind, 

2004). 

Trafikverket har varierande rutiner inom projekten beroende på dess storlek men för att nå de 

ekonomiska målen så har de tydliga rutiner och metoder som är att de jobbar med 

avvikelsehantering, projektledaren ska göra en så aktiv prognosläggning som möjligt utefter 

de kända förutsättningar som finns.  

I de större projekten arbetas det aktivt med prognosläggning, tider och risker för att få den 

ekonomiska planeringen tidigt. En annan rutin för att nå målen är studera sannolikhet och 

konsekvens att prognosen kommer stämma. Om ekonomin börjar gå åt fel håll så hålls möten 

och åtgärder sätts in. Projekten inom trafikverket mäts per tertial och är alltså skyldiga att 

rapportera var fjärde månad. 

 

Rutiner för att nå målsättningen på Västfastigheter finns men det varierar en del eftersom 

intervjuade personer inte gett helt enhetliga svar. Controllern fokuserar mycket på att målet 

och rutinen i alla projekt, att hålla sig till lagd budget medan övriga intervjupersoner pratar 

mer om att hålla prognos. Skillnaden mellan stora och små projekt är att det är tätare 

uppföljning på större projekt, större projekt månadsvis och mindre projekt kvartalsvis. Andra 

rutiner är att de ska redovisa uppföljningarna, även avvikelser och anledningar till dessa ska 

redovisas. Även ÄTA-hantering är en viktig del.  
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Det finns rutiner i form av en mall för projektledaren, som införts efter intervjuade 

enhetschefens inträde i bolaget. Utefter mallen kan projektledaren tydligt se vad som 

efterfrågas och kan utefter det fylla i nödvändig information. 

 

 

Gemensamt för Trafikverket och Västfastigheter är att, ibland för att senare slippa be om 

pengar när de behövs, sätts en högre kostnadsprognos. Detta påverkar andra projekt negativt 

då det kanske inte finns pengar över till dem att startas upp. Här har båda bolagen liknande 

rutiner i form av aktiv prognosläggning och att enhetschefen och projektekonomen påminner 

projektledaren om att inte hålla på pengar i onödan. 

 

5.3 Kommunikation 
Kommunikationen är grunden för att kunna implementera och förmedla mål men först måste 

kommunikationen i ett företag förstås. För förstår inte hela företaget vad kommunikationen 

förmedlar så förlorar målen sin betydelse (Broms & Gamber, 1983). 

Trafikverket har APT-möten varje månad, däremellan kommuniceras det mest via mail och 

telefon. De arbetar med en projektspecifikation med fem basplaner som en del av 

kommunikationen, detta ska ge en bra bild av hur det ser ut just nu inom enheten. 

Projektspecifikationen innehåller information om projektets innehåll, mål för uppdraget, hur 

uppdraget är tänkt att genomföras, effektmål och projektmål samt upphandlingsformer. 

 

Ett sätt att förbättra kommunikationen är enligt Kaplan & Norton (1996) att ha tydliga rutiner 

som skapar en förståelse för hur de uppsatta målen ska nås och det underlättar även för 

företagets ledning i deras arbete med att kommunicera ut det aktuella målet till de anställda. 

 

Projektekonomen inom Trafikverket tycker att möten är mer givande. Hon menar att det gör 

att det är lättare att kommunicera och alla får reda på allt, extra viktigt när det är ett stort 

projekt. Hon menar också att i alla frågor inte alltid är klart vems ansvar det är från början, 

därför är det också viktigt med möten för att klargöra detta. Det är alltid bra att alla får höra 

vad som sägs på mötena, det ökar förståelsen. Hon belyser vikten av att få samma 

information samtidigt och det är också viktigt att de inom projektet ser hela projektet som ett 

enda stort projekt så att projektmedlemmarna inte blir uppsplittrade så att grupperingar 

bildas, alla ska jobba mot samma mål. 

På Västfastigheter sker mycket av kommunikationen på prognosmötena de har i projekten. 

Varje månad i de större projekten och fem gånger per år i de mindre projekten. Däremellan 

har de mest mail och telefonkontakt. De undviker i största möjliga mån att ha möten främst 

av kostnadsskäl men även för att spara tid. Det viktiga är att alla får den information som 

behövs. De har däremot en verksamhetsplan som är övergripande information över enheten 

som sträcker sig över tre år. 

Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012) beror mycket på cheferna, “Chefernas 

kommunikationskompetens är en nyckelfråga när det gäller att implementera mål i en 

organisation och gå från ord till handling” 

Vidare problematik kan vara att målen inte alltid kommuniceras ut i företaget utan är mer 

som en rutinmässig aktivitet som aldrig når vardagssituationerna. 
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Hur kommunikationen fungerar mellan rollerna kan variera i de båda bolagen. Främst på 

grund av att de inte alltid har samma bakgrund men också att de kan ha olika mål i sina roller. 

Båda enhetscheferna på bolagen nämner att de tidigare varit projektledare vilket gör det 

lättare för dem att kommunicera med projektledarna de idag är chef över, de talar samma 

språk. Projektledaren däremot upplever att kommunikationen med controllern ibland kan vara 

svårare då controllern inte har någon byggerfarenhet, men för det mesta är det inget problem. 

När detta uppstår nämner projektekonomen på Västfastigheter att han ibland kan få vara en 

mellanhand till controllern och projektledaren. 

 

På Trafikverket säger enhetschefen att samarbetet med controller och projektekonom är inte 

lika nära då ansvaret ligger hos projektledaren men hon har en tät dialog med hjälp och 

stöttning från både controllern och projektekonomen. 

På Trafikverket och Västfastigheter är controllern ett steg högre upp i hierarkin än 

projektekonomen, vilket gör att projektekonomen får direktiv från controllern som 

projektekonomen sedan ska rapportera tillbaka till controllern, så någon närmare kontakt 

finns inte. 

 

Projektekonomen på Trafikverket nämner att hennes mål är att projektets prognos ska hållas, 

vilket kan sträcka sig över flera år.  

Controllerns mål är att årets budget ska hållas årsvis. Deras olika mål kan göra att de ibland 

krockar i controllerns kortsiktiga arbete och projektekonomens långsiktiga. 
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6 Resultat  
I detta kapitel presenteras de slutsatser som baseras på studiens analys och som syftar till 

att besvara studiens frågeställningar. Vidare i kapitlet kommer egna reflektioner att 

diskuteras för att sedan avslutas med tankar kring förslag på vidare forskning.  
 

6.1 Slutsatser 
Hur arbetar projektorganisationens olika ekonomiska befattningar på Trafikverket och 

Västfastigheter med rutiner och kommunikation i investeringsprojekt för att nå uppsatta 

ekonomiska mål? 

 

6.1.1  Rutiner 
Trafikverket har fasta rutiner över hur varje del i projektet ska genomföras. Varje projekt har 

en projektspecifikation som anger information om projektets innehåll, mål för uppdraget, hur 

uppdraget är tänkt att genomföras, effektmål och projektmål samt upphandlingsformer. 

 

Västfastigheter är under förändring då de går från att vara en förvaltningsorganisation till att 

vara en projektorganisation. Det innebär bland annat att de håller på med att införa rutiner i 

projektarbetet. 

 

6.1.2  Kommunikation 
Trafikverket och Västfastigheter arbetar med kommunikation i form av månadsmöte, mejl, 

telefon och extra möten vid behov. Trafikverket använder projektspecifikationen som en del 

av kommunikationen. Västfastigheter har en verksamhetsplan som gäller tre år framåt i tiden. 

 

Kommunikationen är av varierande grad på båda bolagen beroende på vilka befattningar 

kommunikationen sker mellan. I de fall kommunikationen blir bristande så beror det mycket 

på att personerna har olika roller med olika erfarenheter och olika krav på sig som gör att det 

blir meningsskiljaktigheter och som leder till bristande kommunikation. På Västfastigheter 

speglar sig den bristande kommunikationen i rutinerna då de inte är fullt så strukturerade som 

på Trafikverket. 

 

Utifrån kommunikationen i studerade bolag kan det konstateras att kommunikation och 

gemensamma mål betyder väldigt mycket inom organisationer. Utan kommunikation kan inte 

heller målen kommuniceras och gemensamma mål och en enhetlighet inom organisationen 

med tydlig styrning blir svårt att uppnå. 
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6.1.3 Ekonomiska mål 
Det övergripande ekonomiska målet inom både Trafikverket och Västfastigheter är att hålla 

prognossäkerhet. Ett mål till följd av målet med prognossäkerhet blir att ha kontroll på hur 

mycket pengar som faktiskt behövs i projektet så att inte mer pengar begärs än vad som 

behövs och att pengar lämnas tillbaka om ursprunglig begärd summa är högre än vad utfallet 

i senare skede blev. Målen uppnås genom ett aktivt prognosarbete, uppföljningar och möte. 

Trafikverket arbetar också med avvikelsehantering för att nå de ekonomiska målen. 

Projektekonomen är en del av arbetet med att hålla prognossäkerhet och är det tillsammans 

med enhetschefen som ofta påminner projektledaren om att lämna tillbaka pengar och sänka 

prognoserna så att projekten inte sitter på för stora summor pengar. 

Projekten utvecklas och ändras med tidens gång vilket påverkar prognosen, det kan bero på 

att exempelvis beställaren kräver mer eller något annat som inte fanns med i administrativa 

föreskrifter från början vilket leder till en ÄTA. Det är därför viktigt att få in i det i prognosen 

så tidigt som möjligt, för fås det in i prognosen för nästa år redan året innan så faller inte det 

ekonomiska målet för varken årets eller nästkommande år. 

Ytterligare en slutsats är att projektekonomen har en betydande roll för projektekonomin men 

att hänsyn måste tas till projektets storlek för att se om kostnaderna för en projektekonom är 

värd att investera i sett till risken för avvikande kostnader för projektet. 

 

6.2  Egna reflektioner  
Skillnaden på var i utvecklingen de två bolagen är märks när frågor ställs, de kanske arbetar 

på många liknande sätt men begrepp och struktur finns inte med på samma sätt hos 

Västfastigheter. Det känns som att de ekonomiska begreppen är mer inkörda på Trafikverket, 

de visste direkt vad vi ville åt när vi ställde frågor. 

 

Frågan om projekttriangeln viftades lite bort av intervjuade på Västfastigheter, de tänker på 

det men inte direkt som att tid, resurser och kvalitet är kopplat till modellen. Medan 

intervjuade på Trafikverket var med direkt när vi frågade om deras arbete med 

projekttriangeln. Vår uppfattning är att strukturen i organisationen påverkar svaren, 

Trafikverket har tydligare rutiner och mål än Västfastigheter. Kanske är det så att 

Trafikverket mer förstått att det som kan tyckas ”basic” ibland är mest väsentligt. Man måste 

bygga en bra grund med tydliga riktlinjer för att kunna ta sig vidare. 

 

Att vissa bolag går bättre än andra sett till prognos kan vi nu efter att studerat detta ämne 

konstatera att det inte behöver vara positivt. Det kan bero på att prognosen sattes högre bara 

och då har inte projektet gett ett bättre resultat egentligen. Det kan också vara så att 

projektledaren håller på pengarna och sitter därmed på mer pengar än nödvändigt för 

projektet. 

 

Vi tänker att det hade varit en fördel om controller och projektekonom har samma mål att 

styra mot så att kommunikationen dem emellan kan förbättras. Efter vår studie har vi fått 

uppfattningen att projektekonomen och controllern står på var sin sida och inte alltid förstår 

varandra. Controllern står utanför projektorganisationen och påpekar hela tiden att budget är 

det viktiga. Projektekonomen säger mer att, om man håller på med ett projekt och något där 

kan åtgärdas nu istället för året efter som kanske det är enligt budget, vill projektekonomen 

och projektledaren göra det i samband med pågående projekt men det blir fel för controllerns 
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lagda budget. Projektledaren och projektekonomen tänker mer praktiskt och långsiktigt 

medan controllern gärna vill hålla sig till satta ramar, olika krav beroende på roll.  

 

Med detta i åtanke så förstår vi mer varför många offentliga projekt som kommun och 

landsting bygger ibland kan tyckas oplanerade och man kan fundera över varför allt inte görs 

på en gång utan istället börjar man riva upp det nya redan året efter för att exempelvis byta 

tak, lägga ledningar mm. I många fall hade det blivit billigare att göra allt på en gång men då 

följer det inte årets budget och inte heller controllerns mål. 

 

Vi har funderat över varför inte Trafikverket vill ha befattningen projektekonom. De har 

istället befattningen projektingenjör med ekonomisk inriktning som har samma innebörd som 

en projektekonom. Vår tolkning är att de vill skära in på ekonomiska roller och därför kallar 

det för något annat för att på sätt och vis ändå få ha kvar samma funktion fast under en annan 

benämning. Vidare funderar vi också över hur det kommer sig att det bara finns en 

projektekonom på projektet Varbergstunneln, det känns som ett väldigt stort projekt där en 

person har hand om ekonomin.  

 

I studien konstaterar vi att projektledaren ofta håller på mer pengar än nödvändigt, 

projektekonomen kontrollerar detta och även enhetschefen. Då tänker vi att vad händer i de 

projekt som det inte finns någon projektekonom? Det är en del av enhetschefens ansvar men 

enhetschefen kan ju omöjligt ha koll på alla summor om det är som på Västfastigheter att de 

har omkring 100 - 120 projekt löpande. 

 

Två av intervjupersonerna är konsulter och det tänker vi också att det kan påverka 

kommunikationen, i detta fall tror vi inte att det är så men i andra projekt kan det tänkas bli 

problem då man som konsult inte kan kulturen och jargongen. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning   

I denna studie har fyra olika befattningar studerats, enhetschef, projektledare, controller och 

projektekonom. Det som främst väckt vårt intresse är kommunikationen mellan 

projektekonomen och controllern och de skilda krav de har på sig. Det hade vi velat forska 

vidare om för att ta reda på varför det skiljer sig åt. Sett ur ett projektperspektiv så anser vi att 

projektekonomens mer långsiktiga tänk är mer realistiskt än controllerns mer kortsiktiga tänk 

och vi undrar därför om ingen annan tänkt på det och varför det i så fall inte skett någon 

modernisering av controllerns krav på sig och tänk.  

Som privatperson skulle man exempelvis inte anlägga en uteplats för att nästa år dränera 

gräsmattan. Men i ett kommunalt projekt kan man bygga en ny väg för att nästa år riva upp 

vägen igen och lägga ledningar, den här typen av händelser är inte helt ovanliga i kommuner.  

 

 

Om det är så att det för år x1 är budgeterat för att bygga en ny väg och inte mer så kanske det 

är förklaringen men det hade helt klart blivit mer ekonomiskt lönsamt att lägga ledningar i 

samband med en ny väg. Dessa frågor skulle vi vilja lyfta vidare och fördjupa oss mer i 

tankesättet i offentliga projekt. 
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koncernstrategi, affärsstrategi och ekonomistyrning. Ekonomiska Forskningsinstitutet: 

Stockholm.              

      

  

Mintzberg H., (1990). The Design School: Reconsidering the basic premises of strategic 

management, Strategic Management Journal, Vol. 11.  

 

Otley, D., (1999). Performance management: a framework for management 

control systems research, Management Accounting Research, Vol. 10. 

      

   

Porter, M., (1996). What is strategy?, Harvard Business Review, Vol. 6. 

 

  



45 
 

8 Bilagor 

8.1 Organisationsschema 
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8.2 Intervjuguider 

8.2.1  Frågor till Enhetschef 
1. Beskriv din roll som enhetschef, hur verksam är du i projekten? Är det mest en 

strategisk roll? 

2. Hur länge har du varit verksam inom enheten? 

3. Hur ser enhetens projektportfölj ut? Beskriv, Vilka typer av projekt? 

4. Projektportfölj-prognossäkerhet, något att följa upp mot? 

5. Har ni en projektekonom (någon som bara sitter med ekonomi) i alla era projekt?  

6. Hur länge har befattningen projektekonom funnits i bolaget/projekten? 

7. Vilka är era ekonomiska mål inom enheten? 

8. Skiljer sig de ekonomiska målen samt rutinerna åt mellan olika projekt? 

9. Hur arbetar ni med de ekonomiska målen och hur gör ni för att uppnå dem? Finns 

rutiner? 

10. Mål-strategi-rutin? Kommuniceras detta tydligt inom organisationen och inom varje 

projekt? 

11. Ekonomistyrning inom projektet? Ekonomiska rutiner? Uppföljning under projektet? 

12. Hur kommunicerar ni huvudsakligen i projektet? Möten? Mail? Telefon? Annat? 

13. Hur upplever ni samarbetet med projektledaren? Talas samma språk? Förstår ni 

varandra? 

14. Har ni något samarbete med controller/ projektekonom? Eller är det projektledarens 

ansvar? 

15. I uppstart av projekt, utgår ni från projekttriangeln för att tydliggöra vad som är 

viktigast i projekten? Tid, kvalitet, resurs 

8.2.2  Frågor till Projektledare 
1. Beskriv din roll som projektledare? 

2. Hur länge har du varit verksam inom enheten? 

3. Hur arbetar du i projekten? Övergripande/Djupgående? 

4. Hur ser enhetens projektportfölj ut? Beskriv, vilka typer av projekt? 

5. Projektportfölj-prognossäkerhet, något att följa upp mot? 

6. Har ni en projektekonom (någon som bara sitter med ekonomi) i alla era projekt? 

7. Hur länge har befattningen projektekonom funnits i bolaget/projekten? 

8. Jobbar du i nära kontakt med enhetens projektekonom? 

9. Vilka är era ekonomiska mål inom enheten? 

10. Skiljer sig de ekonomiska målen och rutinerna åt mellan olika projekt? 

11. Hur arbetar du med de ekonomiska målen och vad görs för att uppnå dem? Finns fasta 

rutiner? 

12. Mål-strategi-rutin? kommuniceras detta tydligt inom organisationen och inom varje 

projekt? 

13. Ekonomistyrning inom projektet? Ekonomiska rutiner? Uppföljning under projektet? 

14. Hur kommunicerar ni huvudsakligen i projektet? Möten? Mail? Telefon? Annat? 

15. Hur upplever ni samarbetet med enhetschefen? Talas samma språk? Förstår ni 

varandra? 

16. Hur upplever ni samarbetet med Controller & PE. Talas samma språk? Förstår ni 

varandra? 
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17. I uppstart av projekt, utgår ni från projekttriangeln för att tydliggöra vad som är 

viktigast i projekten? Tid, kvalitet, resurs. 

8.2.3  Frågor till Controller 
1. Beskriv din roll som controller, hur verksam är du i projekten? 

2. Hur länge har du varit verksam inom enheten? 

3. Hur mycket vet du om projekten, står controllern mer utanför projektet? 

4. Hur ser enhetens projektportfölj ut? Beskriv, vilka typer av projekt? 

5. Projektportfölj-prognossäkerhet, något att följa upp mot? 

6. Vilka är era ekonomiska mål inom bolaget? 

7. Skiljer sig de ekonomiska målen och rutinerna mellan olika projekt? 

8. Hur arbetar du med de ekonomiska målen och vad görs för att uppnå dem? Finns fasta 

rutiner? 

9. Mål-strategi-rutin? kommuniceras detta tydligt inom organisationen och inom varje 

projekt? 

10. Ekonomistyrning inom projektet? Ekonomiska rutiner? Uppföljning under projektet? 

11. Hur kommunicerar ni huvudsakligen i projektet? Möten? Mail? Telefon? Annat? 

12. Jobbar du i nära kontakt med enhetens projektekonom? 

13. Hur upplever ni samarbetet med PL & PE. Talas samma språk? Förstår ni varandra? 

14. I uppstart av projekt, utgår ni från projekttriangeln för att tydliggöra vad som är 

viktigast i projekten? Tid, kvalitet, resurs. 

8.2.4  Frågor till Projektekonom 
1. Beskriv din roll som projektekonom, är du med i projektet från början till slut? 

2. Hur länge har du varit verksam inom enheten? 

3. Varierar din roll i projektet beroende på projektets storlek?  

4. Finns det projekt du inte alls är delaktig i eller projekt där du kommer in i ett senare 

skede av projektet? 

5. Hur länge har befattningen projektekonom funnits i bolaget/projekten? 

6. Hur ser enhetens projektportfölj ut? Vilka projekt arbetar du i? Vilken typ av projekt? 

Beskriv. 

7. Projektportfölj-prognossäkerhet, något att följa upp mot? 

8. Känner du till bolagets ekonomiska mål? 

9. Skiljer sig de ekonomiska målen och rutiner mellan olika projekt? 

10. Hur arbetar du med de ekonomiska målen och vad görs för att uppnå dem? Finns fasta 

rutiner? 

11. Mål-strategi-rutin? kommuniceras detta tydligt inom organisationen och inom varje 

projekt? 

12. Ekonomistyrning inom projektet? Ekonomiska rutiner? Uppföljning under projektet? 

13. Hur kommunicerar ni huvudsakligen i projektet? Möten? Mail? Telefon? Annat? 

14. Jobbar du i nära kontakt med enhetens controller? 

15. Hur upplever ni samarbetet med Controller och PL. Talas samma språk? Förstår ni 

varandra? 

16. I uppstart av projekt, utgår ni från projekttriangeln för att tydliggöra vad som är 

viktigast i projekten? Tid, kvalitet, resurs? 
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