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ABSTRACT 
 

 

This master thesis is done in collaboration with the Midroc Project Management´s foreign 

operations. The company has only been active for few years and their management system is 

still under a construction process. MPM's foreign business is in need of an IT-based 

management system. The aim with this master thesis is to prepare the company with the basis 

for the introduction of an IT-based management system. The report describes the management 

system and consists of a situation analysis, needs analysis and process maps. To be able to 

perform these analysis´s we have studied and reviewed internal company documents to gain a 

deeper understanding of how the business is structured and to be able to develop the requested 

process maps we have used the modeling tools of Barium. The collaboration with MPM has 

been very important to achieve the desired quality of our results. The outcome of this report is 

the situation analysis, process maps and the need analysis. The merger out of the report´s 

findings are the basis to prepare MPM for investing in Barium IT-based software for 

management systems.  

  



SAMMANFATTNING 

 
 

Detta examensarbete är utfört i ett samarbete med Midroc Project Management:s 

utlandsverksamhet. MPM:s utlandsverksamhet är Midrocs export företag inom projektledning 

som ingår i koncernen Midroc Project Management AB tillsammans med två andra Midroc 

ägda bolag. MPM är skapat för att samarbeta med systerorganisationerna Midroc Middle East 

och Midroc Africa. Företaget har varit verksamt i ett fåtal år och är fortfarande under 

uppbyggnadsprocess. MPM:s utlandsverksamhet har som målsättning att i framtiden införa en 

IT-baserad programvara som ska kunna hantera deras integrerade ledningssystem. Syftet med 

detta examens arbete är att bereda företaget med underlag för införandet av ett IT-baserat 

ledningssystem. 

 

I denna rapport beskrivs ledningssystem, vad det är, hur det utformas och vad som styr 

behovet av att införa det. Det första steget i rapporten har varit att ta fram en nulägesanalys 

som beskriver hur MPM:s utlandsverksamhets integrerade projektledningssystem ser ut. Detta 

utrednings uppdrag har varit att definiera dem väsentligaste verksamheterna. Nulägesanalysen 

grundar sig på Midroc Project Development System som är ett utkast i form av ett dokument 

som beskriver deras nuvarande projektledningssystem. Det andra steget har varit att utforma 

processkartor för projektledningssystemet med nulägesanalysen som underlag. 

Processkartorna har gjorts i syfte att skapa ett processorienterat projektledningssystem. Det 

tredje steget har varit att ta fram en behovsanalys som identifierar brister i det nuvarande 

projektledningssystemet och lyfta fram de viktigaste behoven för att anskaffa ett IT-baserat 

ledningssystem. 

 

För att uppnå önskat resultat har vi studerat och granskat företagets interna dokument för att 

få en djupare förståelse av hur verksamheten är uppbyggd. För att ta fram de efterfrågade 

processkartorna har vi använt oss av Bariums modelleringsverktyg. Ett samarbete tillsammans 

med MPM har varit viktigt för att uppnå önskad kvalitet på våra resultat. Resultatet av denna 

rapport är i form av en nulägesanalys, processkartor och behovsanalys. Sammanslagningen av 

rapportens resultat är det underlag som bereder MPM för att investera i Bariums IT-baserade 

programvara för ledningssystem.  

  

  



FÖRORD 
 

 

Denna rapport är slutprodukten i vårt examensarbete och det avslutande momentet i vår 

utbildning till Internationell byggnadsingenjör med inriktning mot projektledning på 

Högskolan i Halmstad. Examensarbetet utförts på uppdrag av Midroc Project Management 

och vi har fått möjligheten att utveckla vår kompetens inom ämnet projektledning. 

Vi vill ge ett stort tack till alla i ledning på Midroc Project Management för ett fantastiskt 

samarbete. De möten vi deltagit i tillsammans har varit väldigt givande och lärorikt med 

intressanta diskussioner.  
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 1. INLEDNING 
 

 

 

 

 

 

Roger Barret, f.d. chef vid Världsbanken sa ”Vad ett företag står för börjar bli viktigare än 

vad det säljer”. För att ett företag ska få slagkraft inom arbetsmarknaden, vinna 

marknadsandelar och vara konkurrenskraftiga så krävs det att organisationen drivs utav 

motiverade anställda som ständigt arbetar med att förädla verksamheten och förbättra 

lönsamheten. För att uppnå detta har varje företag/organisation under lång tid tillbaka använt 

en systematik för att omhänderta affärerna, kundnytta, produktionseffektivitet, 

produktkvalitet, miljöfaktorer, arbetsmiljö etc.  

 

I det dagliga arbetet inom en organisation dyker misstag och problem allt för ofta upp. Det 

kan handla allt ifrån bristande dokumenthantering, resurser som saknas, bristande 

kommunikationer, konflikter, missförstånd gällande ansvar och roller, negativ publicitet etc. 

Men det finns faktiskt något som betydligt kan minska mängden problem inom 

organisationerna, ett samverkande system, som i sin tur ger mer plats för medarbetarna att 

verka framåt, värdera nya idéer och skapa nya möjligheter istället för att städa bakåt. 

 

Med ett samverkande system menas ett ledningssystem, dvs. en samverkande metodik för att 

sammanställa informationen från olika källor så att det knyts ihop i ett system. Varje enskilt 

ledningssystem kan fyllas med olika aktiviteter och rutiner som gemensamt ska verka för de 

resultat som man bestämt att systemet skall uppnå. Enligt SSI (Swedish Standard Institute) är 

ett bra ledningssystem som att ha en grupp pålitliga, duktiga medarbetare som ser till att 

problemen blir mindre, och lönsamheten och marknadsandelarna större. 

 

Ett ledningssystem har olika inriktningar beroende på de resultat som man bestämt att 

systemet ska uppnå. Dessa inriktningar har fokus på olika verksamhetsområden. Exempel på 

fokus områden kan vara arbetsmiljö, kvalitet, miljö, informationssäkerhet och kompetens 

försörjning. Ledningssystem för olika områden behöver inte utvecklas separat. De kan med 

fördel integreras i ett enda ledningssystem, men på samma gång skapas risker. Ett exempel 

kan vara att ledningssystemet blir tungt och byråratiskt vilket leder då till att nackdelarna 

överväger (SIS, 2010).    

 

Den fundamentala grunden för att införa ett ledningssystem baseras vanligtvis på företagets 

sätt att arbeta, kravdokument eller ISO-standarder, vilka fungerar som en slags manual. Men 

det finns erfarenheter som pekar på att en allt för stor fokusering på kravuppfyllelse får till 

konsekvens att ledningssystemet blir onaturligt och att effekterna därmed uteblir eller 

reduceras till ett minimum (Nytt om 9000 & 14000/NR 117, 2003). Att driva sin verksamhet 

efter ett ledningssystem för att skaffa ett ISO-certifikat är fel ände att börja i. (Barium, 

Business Excellence, 2008 ) 

 

Ett välfungerande ledningssystem är ingen ISO-handbok som sitter på bokhyllan och bara 

utnyttjas av ett fåtal personer. I dagens organisationer används ett processbaserat 

ledningssystem med IT-stöd som fungerar som ett verktyg för alla medarbetarna i 

”De viktigaste faktorerna för att presentera bra resultat är att identifiera 

egennyttan med ledningssystemet och få delarna att samverka på ett så 

naturligt vis att man knappast talar om kvalitet, miljö, arbetsmiljö etc.” 

 

(Ulf Nilsson, Chefredaktör för Nytt om 9000 och 14000) 
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organisationen för att skapa gemensamma mål och gemensam syn på hur man ska sträva för 

att uppfylla dessa. En del organisationer har utvecklat sina egna ledningssystem som är IT-

baserade som exempelvis Skanskas VSAA (Vårt Sätt Att Arbete), medan andra investerar i 

IT-baserade programvaror för att sedan fylla på med verksamhetens egna aktiviteter och 

rutiner för att programvaran i slutändan ska verka för de resultat man bestämt att den ska 

uppnå. Bra resultat går hand i hand med framgång och vinster, och det gäller att 

ledningssystemet bidrar med vinst för det egna företaget, kunden, ägaren, miljön, 

arbetsmiljön, samhället och sist men inte minst för efterföljande generationer etc. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Midroc Project Management (MPM) är Midrocs exportföretag inom projektledning som ingår 

i koncernen Midroc Project Management AB tillsammans med två andra Midroc ägda bolag. 

Sammanslagningen utav dessa bolag till koncernen MPM AB är ett arbete som startat nyligen.  

 

MPM verksamheten är skapat för att samarbeta med systerorganisationerna Midroc Middle 

East och Midroc Africa. Bolaget har varit verksamt i ett fåtal år och är fortfarande under en 

klar uppbyggnadsprocess. Inom företagsgruppen Midroc så finns det mycket 

ledningsstrukturer som MPM försökt integrera till sin egen verksamhet, men misslyckats.  

 

För cirka ett år sedan skapade den administrativa avdelningen ett projektledningssystem under 

namnet MPM Project Development System som är ett dokument, i syfte att bygga upp ett eget 

ledningssystem. Detta dokument las fram som ett utkast september 2009 och har sedan dess 

stannat i utvecklingen då de inte haft tid att vidareutveckla det. 

 

På MPM finns det idag ett stort behov att vidareutveckla detta system för att slutligen ha 

tillräckligt med underlag för att anskaffa ett IT-baserad programvara som kan hantera detta 

system.  

 

 

 1.2 Problemformulering 
 

Vårt uppdrag av MPM är att vidareutveckla det nuvarande projektledningssystemet, 

identifiera brister i systemet och skapa processkartor som förtydligar och illustrerar 

projektledningssystemet. Vi har även fått uppdraget att lyfta fram de viktigaste 

behoven/kraven som det valda IT-baserade programvaran ska kunna uppfylla.   

 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med detta examensarbete är att av Midroc Project Management arbeta fram ett underlag 

som bereder företaget i att investera i Bariums IT-baserade programvara för ledningssystem.  
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1.4 Avgränsning 

 
Eftersom ämnet ledningssystem omfattar många olika områden har vi valt i teorin att avgränsa 

oss till lämpliga ämnen som berör de verksamheter och processer kopplade till MPM men för 

att kunna ge en bra förståelse utav ämnet ledningssystem kommer vi även i teorin att ta upp en 

del ämnen som inte är direkt kopplade till vår uppgift, detta är dock viktigt för att ge läsaren 

bredare kunskap om ledningssystem. 
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 
 

Till den teoretiska delen i arbetet har vi för att bäst komma underfund med vad ett 

ledningssystem är, hur det fungerar och hur det är uppbyggt samlat in fakta och material 

genom litteratur studier i form av böcker, tidskrifter, artiklar, rapporter och elektroniska 

källor. Vårt underlag och vår bas för det teoretiska i examensarbetet består av information 

samlat från bibliotekssökningar inom områdena ledningssystem, integrerade ledningssystem, 

processbaserat ledningssystem, ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 

PMI(Project Management Institut) och ISO standarder. De elektroniska källorna består av 

internet sökningar av SIS(Swedish Standard Institut) och PMI. Vi har valt de böcker, skrifter 

och hemsidor som vi ansett varit mest relevanta för uppbyggnaden och strukturen i vårt 

arbete. Eftersom vår uppgift har varit att arbeta med ett integrerat ledningssystem så har 

nödvändiga avgränsningar gjorts i teorin, d.v.s. fokus har lagts på de verksamheter och 

processer som finns i det ledningssystem som Midroc Project Management har.  

 

Vi har intervjuat olika medarbetare med olika befattningar inom MPM:s utlandsverksamhet.  

Dessa personer som intervjuats har vi i samråd med vår handläggare på MPM kommit fram 

till att vara relevanta nyckelpersoner med anknytning till vårt uppdrag. Syftet med dessa 

intervjuer har varit att skaffa oss en verklig bild av företagets organisation, verksamheter och 

hur deras nuvarande ledningssystem är uppbyggt. Genom att vi har intervjuat personal med 

olika befattningar så har vi fått förståelse av verksamheten från olika perspektiv. Intervjuerna 

har även lett till att vi kunnat identifiera verksamhetens viktigaste processer och aktiviteter.  

 

Vår studie av verksamhetens nuvarande ledningssystem har gjorts i form utav att samla de 

viktigaste och lämpligaste dokument från företaget. Dessa dokument har bearbetats grundligt 

och med stor noggrannhet med syfte att utöka våra kunskaper om hur MPM:s 

utlandsverksamhet jobbar och dess riktlinjer. Denna kunskap har vi stärkt genom att studera 

företagets tidigare projekt. Denna metod har bidragit till identifiering av processer, aktiviteter, 

dokument och roller & ansvar. För att kunna skapa en nulägesanalys så har vi integrerat 

processer, aktiviteter, dokument och roller & ansvar. 

 

Med nulägesanalysen som underlag samt programvaran Barium har vi utformat efterfrågade 

processkartor för MPM:s utlandsverksamhet. Dessa efterfrågningar har lett till ett krav och för 

att kunna uppfylla detta krav har vi vart i behov av att lära oss hantera programvaran. Vi har 

utbildad oss inom programvaran genom föreläsning utav en kunnig medarbetare inom ämnet 

samt genom att studera video och text instruktioner utgivna utav Barium.  

 

För att kunna utföra vårt uppdrag på ett korrekt sätt så har vi varit i behov utav att diskutera 

kring beslutsfrågor angående förändringar i det nuvarande ledningssystemet. Vi har därför 

valt att tillsammans med berörda parter hålla möten där sådana beslut kan fattas. Huvudidén 

med mötena förutom att diskutera beslutsfrågor har varit att identifiera brister och behov 

angående det nuvarande systemet. Möten har även resulterat i djupare förståelse angående 

verksamheten samt dess processer. 
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3 TEORI 

 

 

 

3.1 Ledningssystem 
 

Ett ledningssystem med andra ord kallat ett verksamhetssystem har till uppgift att styra och 

leda verksamheten mot bättre resultat, d.v.s. ledningssystemet kan anses som ett systematiskt 

verktyg som organisationer kan använda sig utav för att verkställa sin vilja och uppnå dess 

mål. Innan vi går in på djupet på hur ett ledningssystem är uppbyggt och varför man har det, 

så kan vi börja med att definiera orden ledning och system.  

 

Ledning kan definieras på följande sätt: ”Ledning är i vid bemärkelse en process som har till 

uppgift att samordna personella och materiella resurser”(Brehmer B, 2006, s.64). Ledning 

innebär således vad som skall göras och vad man vill ha gjort inom organisationen med de 

resurser man har.  

 

Definitioner av ordet system kan vara följande: ”Grupp av samverkande eller varandra 

påverkande element” och ”Sammanhängande enhet med delar som står i vissa relationer till 

varandra och som fungerar enligt vissa principer”. (Nilsson U, 2000, s.7) 

 

För att få en bättre bild av vad ett system är och hur det kan fungera kan följande enkla 

exempel beaktas: Styrsystemet på en bil är ett tekniskt exempel där olika element som t.ex. 

ratt, rattstång, kugghjul, lagringar m.m. tillsammans bildar ett system där alla element behövs 

och måste funktionera för att själva styrsystemet ska fungera. Enskilt är dessa element en 

samling utan samverkan men tillsammans bildar de ett system med syftet att fungera som 

hjälpmedel för föraren att hålla bilen på önskad kurs. (Nilsson U, 2000) 

 

På samma sätt kan ett företag/organisation ses som ett system uppbyggt och beroende av olika 

delar och verksamheter som t.ex. en affärsidé, policy, ledning, medarbetare, utrustning, 

lokaler m.m. och detta system har ett syfte. Företagets syfte har nära anknytning till dess 

grund vilket är en affärsidé eller verksamhetsidé och för att uppnå detta syfte måste alla delar 

inom företaget hänga samman på ett väl strukturerat sätt precis som exemplet ovan med 

styrsystemet på en bil. 

 

För att förklara vad ett ledningssystem betyder och innebär så kan följande definition beaktas: 

Definition av ledningssystem: ”system för att upprätthålla policy och mål samt för att uppnå 

dessa mål” (Nilsson U, 2000, s.9) 

 

 Vi har hittills definierat orden ledning och system var för sig sätter vi ihop dessa får vi fram 

ordet ledningssystem. Som vi nämnt tidigare behöver organisationer ledningssystem för att 

uppnå dess mål med bra resultat, detta innebär således att ledningssystemet ska bidra till att 

organisationen lättare och med bättre resultat kan uppnå de saker som skall göras med de 

resurser som krävs. Ett ledningssystem för byggföretag kan vara uppbyggt av dokument, 

mallar och processkartor eller som ett IT-baserat ledningssystem. 

 

Ett ledningssystem innehåller således även instruktioner och beskrivningar på hur arbetet ska 

gå till och själva genomförandet, och det skall även omfatta alla verksamheter.   
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3.1.1 Varför ska man ha ett ledningssystem? 
 

I varje företag har det under en lång tid alltid funnits en systematik, d.v.s. ett strukturerat sätt 

att omhänderta olika faktorer vare sig det gäller miljö, arbetsmiljö, kvalitet på produkt/tjänst, 

kundnytta, informationssäkerhet, produktionseffektivitet m.m. På senaste tiden har olika typer 

av ledningssystem börjat användas i allt större utsträckning och detta har därmed lett till att 

det ställs olika krav och standarder på dessa. Kraven på ledningssystem har främst uppkommit 

genom ekonomiska skäl, av kunder, av ledningen och leverantörer samt pågrund av 

lagstiftning. För att ett företag ska nå framgång måste dessa krav beaktas vare sig det gäller 

kundtillfredsställelse, d.v.s. kunder är nöjda med kvaliteten och resultatet vilket eventuellt 

leder till återkommande kunder eller också intresse från den egna ledningen som vill få bättre 

kontroll på den egna verksamheten och få en möjlighet att planera för långsiktig överlevnad.  

 

En stor internationell undersökning visat att de mest lönsamma företagen hade åtta 

gemensamma faktorer även kallat ledningsprinciper. (http://www.eio.se, 2010-03-15) 

Standarder i ISO 9001 och 9004 är baserade på dessa åtta ledningsprinciper för 

kvalitetsbättring. 

 

Dessa var: 

 tydlig kundfokus  

 engagerad ledning  

 engagerade medarbetare  

 ständiga förbättringar på alla nivåer  

 processorienterat arbetssätt  

 systemangreppssätt (att processerna hänger ihop)  

 faktabaserade beslut  

 samverkan med leverantörer  

 

Dessa ledningsprinciper kan användas som hjälpmedel för företag att få förståelse för hur 

viktigt det är med ett ledningssystem och genom att betygsätta sig gentemot varje 

ledningsprincip kan företaget identifiera vad som behöver förbättras och åtgärda detta. Det är 

viktigt att denna verksamhetsförbättring eller uppbyggnad av ett ledningssystem ska ses som 

en process och några av skälen till varför företag genomgår denna är främst bättre 

internkoll(ordning och reda), bättre arbetsmiljö (ökat engagemang och trivsel bland 

medarbetare), bättre kvalitet(tjänst/produkt) och miljöhänsyn(leder till ökat förtroende hos 

kunder), bättre teknik och metoder(leder till effektivare arbetssätt) och sist men inte minst 

bättre lönsamhet. 
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3.1.2 Behov av ledningssystem 
 

Vi har nu konstaterat att det finns ett stort behov av att företag har ett eller flera 

ledningssystem som behandlar olika områden inom verksamheten och att dessa ska prestera 

de resultat som förväntas. Men det är även viktigt att de system som företaget använder ska 

täcka alla aspekter av verksamheten. Flertalet av följande aspekter av verksamheten ingår 

alltid: (Nilsson U, 2000, s.11)  

 

– Ledning 

– Ekonomi 

– Juridik  

– Medarbetare 

– Intressenter (bl.a. ägare, massmedia och samhället) 

– Marknadsföring och försäljning  

– Konstruktion och utveckling 

– Inköp 

– Produktion av varor eller utförande av tjänster eller bådadera 

– Lagerhållning och leverans 

– Lokaler och utrustning 

– Underhåll 

 

Ett företags ledning (VD, chefer etc.) har flera uppgifter och dem två viktigaste är att leda och 

styra verksamheten. Ledningen har egna förväntningar som dem vill uppfylla och samtidigt 

måste dem beakta intressenters förväntningar. T.ex. har Ledningen som uppgift att se till så att 

policy och verksamhets mål ska vara tydliga och aktuell bland alla medarbetare, samt att 

ansvar och befogenheter är tydliga. Ledningen måste se till så att företaget har strategier och 

handlingsplaner för att uppnå detta. Om det finns brister som leder till behov för förbättringar 

eller förändringar så måste åtgärder tas. Detta kan innebära att man måste utveckla och 

förbättra sitt ledningssystem, oavsett vilka åtgärder man väljer ska dessa följas upp. 

 

När det gäller medarbetare så är det även här viktigt att alla vet vilka ansvar och befogenheter 

som gäller. Viktigt är också att varje medarbetare har rätt kompetens och utbildning gällande 

sina arbetsuppgifter. Om en anställd inte vet hur han/hon ska använda sig utav t.ex. dokument 

och mallar i ledningssystemet så leder detta till ett behov av att systemet måste förbättras.  

 

Beroende på vilka verksamheter ett företag har så finns det olika ledningssystem inriktat på 

fokusområden. Dem tre största fokusområdena är ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och 

miljö. Andra fokus områden är informationssäkerhet och kompetensförsörjning. Behovet av 

ett ledningssystem för ett företag grundas således på att man gör noggranna undersökningar 

och analyser på de verksamheter man har för att identifiera brister och problem (Mer om detta 

i kap.3.3 Utformning av ett ledningssystem). Behovet av att införa eller utveckla ett 

ledningssystem beror således på brister i någon eller några av de verksamhets aspekter 

nämnda ovan. Behovet kan t.ex. vara att det inom företaget inte finns tillräckligt bra 

inköpshantering/produkthantering, att arbetsätt och trivsel bland arbetarna inte är bra p.g.a. av 

en dålig arbetsmiljö eller att det finns flera krav från intressenter som inte uppfylls. Några av 

intressenters krav kan finnas i de olika kravdokument som finns t.ex. PMI och ISO- 

standarder, och kraven kan bestå av att de vill att en viss standard ska uppfyllas(Se standarder 

kap 3.3& PMI 3.4). Men problemen kan även ligga internt inom företaget i olika 

verksamhetsprocesser. Detta innebär att man inom företaget av måste lägga fokus på de 

områden inom verksamheten som behöver förbättras eller kompletteras för att uppnå resultat 
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Verksamhets/
affärsidé

Verksamhets/

affärsmål

Kvalitetsledning

ssystem
Reslutat

Intressenters 
förväntningar

som gynnar verksamheten i sin helhet, vilket i sin tur eventuellt bidrar till tillväxt och större 

framgång. 

 

 

3.2 Ledningssystem för kvalitet 
 

“Quality is not an act, it is a habit” (Aristoteles, 384 f Kr–322 f Kr). Citatet förklarar kvalitet 

på det sätt att det inte borde eftersträvas enbart för att det finns krav på det utan att det borde 

vara en vana. Ett företag som vill uppnå framgång måste bortsätt från att ha ett 

kvalitetssystem i form av dokument och rutinbeskrivningar eftersträva det bästa 

ledningssystemet för kvalitet där utrymme för kvalitetsförbättringar finns. 

 

För att skapa ett ledningssystem för kvalitet som ska leda till att verksamheterna går mot 

högre effektivitet och större kundnytta så kan företag ta hjälp av olika standarder i ISO 9000 

serien. I ISO 9000 finns standarder i form av beskrivningar(råd)och rutin beskrivningar vilket 

innebär sätt att utföra olika uppgifter. En rutin är en följd av steg någon eller en 

grupp(organisation)ska vidta vissa åtgärder för att genomföra en uppgift. Det är viktigt att 

dessa steg i rutinbeskrivningar om kvalitet kommer i rätt ordning vid implementeringen av ett 

ledningssystem, med detta menas att kraven eller ansvarsområdena måste anpassas så att 

någon kan använda sig utav den inom verksamheten. 

 

 Syftet med ett ledningssystem för kvalitet är att ett företag ska med dess hjälp kunna styra 

alla verksamheter. Alla verksamheter ska kunna hanteras och uppföljas i ett system på ett 

sådant sätt att det leder till att ständigt förbättra och utveckla lönsamhet och effektivitet för 

just den verksamheten. Detta kräver att man dokumenterar de processer som skapar mest 

värde i en verksamhet och styr dessa så att kloka beslut tas och att utrymme finns för 

nytänkande som ska leda till förbättringar. 

 

Ett kvalitetssystem ska ha en kvalitetspolicy och ett mål, där systemet ska leda till ett resultat 

som ska tillfredställa alla intressenter. Organisationen ska sträva efter att uppfylla olika 

kvalitets krav och kund tillfredställelse. För att kunna uppfylla verksamhetens mål och 

tillfredställa olika intressenters förväntningar så måste kvalitetsledningssystemet betraktas 

som en process (se figur 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Utveckling mot verksamhetsledning. 
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Efter man utvärderat och analyserat de processer som finns i verksamheten gällande kvalitet 

och eventuellt tagit hjälp av standarder så leder detta till att man kan börjar bygga upp och 

forma sitt ledningssystem. Om en organisation inför ett ledningssystem med processinriktning 

bör det kunna visa ett antal karakteristika som: (Hoyle D, 2003) 

 

• En klart definierad process för verksamhetsplanering som leder fram till en stabil affärs- 

eller verksamhetsplan. 

 

• En affärs- eller verksamhetsplan som innehåller mål, lämpliga sätt att mäta hur man lyckas, 

aktiviteter som är inriktade på att uppnå dessa mål med tillgängliga materiella och 

immateriella resurser. 

 

• Förändringsbenägenhet och investeringsvilja som stöd för ständiga förbättringar. 

 

• Övervakade och uppmätta förbättringar i fråga om ekonomi, miljö, kvalitet samt kund- och 

medarbetar tillfredställelse. 

 

• Verkningsfulla kund- och marknadsundersökningar kopplade till planering för förbättringar. 

 

• Benchmarking mot lämpliga externa data. 

 

• Medvetenhet om var organisationen befinner sig i förhållande till konkurrenter med kända 

styrkor och svagheter. 

 

• Utveckling av medarbetare i syfte att frigöra hela deras potential. 

 

• Verkningsfull ledning av processer med resultat som tillfredställer alla intressenter. 

 

 

3.3 Ledningssystem för miljö 
 

Ett ledningssystem för miljö är till för att skapa ett aktivt miljöarbete i organisationen inom ett 

företag för att minska miljö problem. Alla ska vara medvetna om de miljöproblem som finns 

och det är viktigt att man inte påverkar miljön på ett negativt sätt. Med miljö menas 

omgivningen där företaget verkar, och det omfattar luft, vatten, mark, olika naturresurser etc.  

 

Att etablera standarder för miljö styrning är ett bra sätt att nå ut till företag som vill förbättra 

sin miljöprestanda. Det är ett effektivt sätt att nå ut till alla individer som vill eller har som 

krav att utföra ett miljö arbete inom organisationen. Ett ledningssystem för miljö skapar 

möjligheter att styra miljöarbetet mot en mindre påverkan från företags verksamhet på miljön 

samt att miljö arbete blir lönsammare för företaget. Miljölagstiftning måste följas och det kan 

vara bra att ta råd från de olika kravdokument som finns för att förbättra rutiner och processer 

inom verksamheten och säkerställa nödvändiga resurser för att upprätta/införa ett 

miljöledningssystem, på detta viss kan man säkerställa att man uppfyller kraven. 

 

Syftet med ett miljöledningssystem är att minimera avfall och utsläpp, minska på produkters 

inverkan på miljön och att minska energi- och resurs utnyttjandet. 
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3.4 Standarder 
 

Det finns olika typer av standarder, vissa används vid certifierings sammanhang där råden 

uttrycks i krav medan andra har formen av vägledningar som skiljer sig från 

kravstandardernas. Företag kan certifiera sig enligt vissa standarder om företaget arbetssätt 

uppfyller de krav som finns i just den standarden. Fördelen med certifiering är att kunders 

krav uppfylls vilket leder till att de lättare accepterar företaget som leverantör och dels att den 

egna organisationen med alla medarbetare får en ökad medvetenhet om kvalitetens betydelse. 

T.ex. ISO 14001 dokumentet behandlar den yttre miljön, om ett företag anser att alla krav i 

ISO 14001 tillämpas d.v.s. standarderna integreras i företagets verksamhet så är certifiering en 

möjlighet. När verksamhetssystemet uppfyller kraven i ett standard dokument så kan man gå 

vidare och lägga fokus på ett annat område som t.ex. ISO 9001 standarder för kvalitet – krav. 

När kraven i både ISO 14001 och ISO 9001 uppfylls så medför detta att ”ledningssystem” för 

kvalitet och yttre miljö integrerats in i verksamhetssystemet. I standarder för ledningssystem 

ställs inga krav på att de ska leda till separata ledningssystem utan istället har dessa utformats 

för att underlätta samordning och integration. I tabell 3.1 visas hur ofta en viss aspekt av en 

verksamhet betonas i de olika kravdokument som finns! 

 

Standarderna i ISO serien som vi har nämnt innan innehåller krav även kallat skallkrav. Dessa 

skallkrav kan vara utformade på två olika sett. Vissa av skallkraven i de olika 

kravdokumenten är inte specifika för just det fokusområdet, utan är generiska. Med generiska 

menas att vissa av skallkraven är generella, d.v.s. de är inte direkt kopplade till ett visst 

fokusområde och de kan likaväl användas för ett annat fokusområde. Förutom de generiska 

kraven finns även specifika skallkrav för just det fokusområdet. För en användare av en 

standard kan således många skallkrav upprepas i andra standarder, där syftet är samma men 

det formuleras på ett annat sätt. Detta innebär att för att slippa upprepning av skallkrav som 

redan behandlats och för att kunna förenkla rutiner avsevärt i ett ledningssystem är det viktigt 

att man på ett systematiskt sätt arbetar igenom alla skallkraven för de fokusområden som man 

avser hantera i ledningssystemet. 

 

Det är viktigt för alla företag att inte utgå från standarder som grund för att utforma sina 

ledningssystem utan basen ska alltid vara dess egen affärsidé/verksamhetsidé och standarder 

ska användas för att komplettera verksamhetssystemet. Så det är inte alltid nödvändigt för 

företag att använda sig utav standarderna i ISO serien. 

 

När en verksamhet inom ett företag behöver förbättras så används standarder för 

ledningssystem som hjälp för att konstruera ledningssystemet och de finns i olika 

kravdokument som är framtagna med ett visst fokusområde.  

 

Några av de viktigaste dokumenten är: 

- ISO 9001 ledningssystem för kvalitet-krav 

- ISO 14001:1996 Miljöledningssystem-kravspecifikation med vägledning för 

användning. 

- SS 62 77 99-2 ledningssystem för informationssäkerhet 

- SS 62 40 70 Ledningssystem för kompetensförsörjning 

- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

Matris nedan visar ett ungefärligt samband mellan några av dem aspekter av verksamhet 

nämnda i kapitlet behov av ett ledningssystem och de standarder som förekommer i olika 

dokument. 
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Tabell 3.1 Uppskattning av några standarders betoning på olika aspekter. För socialt ansvar (social 

responsibility, SR) är bedömningen grundad på etiska koder. (Nilsson U, 2000, s.12) 

 

 
ISO 

9001 

ISO 

14001 

AFS 

2001:1 
SS 627799-2 

SS 

624070 
Etik/SR 

Ledning 2 2 2 2 3 3 

Ekonomi 1 1 1 2 1 2 

Juridik 1 2 2 2 1 2 

Medarbetare 2 2 3 2 3 2 

Intressenter 1 3 1 2 2 3 

Marknad, 

försäljning 
3 1 1 2 1 2 

Inköp 3 2 1 1 1 3 

Produktion 3 3 3 3 1 1 

Lager, 

leverans 
2 2 1 2 1 2 

Lokaler, 

utrustning 
2 2 3 3 1 1 

Underhåll 2 1 1 1 1 1 

1 = Ingen eller liten betydelse 

2 = Viss betydelse 

3 = Stor betydelse  
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3.5 PMI 
 

PMI står för Project Management Institut och de har skapat och gett ut olika bokupplagor 

relaterade till projekt ledning. PMI har gått igenom alla projekt i världshistorien och kommit 

fram till 44 saker som brukar förekomma detta i form av ett system. Bland dessa finns 

kunskapsområden och processer (se tabell 3.2). Varje process omfattar ett eller flera 

kunskapsområden t.ex. Planning process finns med i alla. PMI har angett dessa i sin senaste 

bok upplaga PM- Book som är en förkortning av Project Management Book of Knowledge. 

Boken ansluter ganska nära till ISO standarden 10600(projektledning), d.v.s. standarden är i 

princip baserad på PM boken när de tog fram den. 

PM boken är PMI:s gränsverk för projektledning. Ett företag kan på samma sätt som mot en 

ISO standard certifiera sig mot PMI. 

 

PMI är det mest internationella projektlednings ramverk som finns, men det är bara ett 

ramverk som identifierar processer som finns i projekt, dock generellt vilken typ av projekt 

som helst. Detta ramverk talar om vad som ska finnas med i projekt, vilka processerna är och 

vad man ska tänka på. PMI talar inte om hur det ska göras utan bara vad, man kan säga att det 

är en lång checklista. De processer som nämns i PMI används i den mån de är relevanta för 

projektet för att få det att fungera bra, d.v.s. man behöver inte använda alla. PMI systemet är 

väldigt teoretiskt och detta kan göra det svårt för företagsanställda att ta åt sig det. 

 

 

 
Tabell 3.2 Övergripande samordning av kunskapsområdena. (PMBOK guide, 2004, s.68) 

 

  

Processer 

1 

Initiation 

2 

Planning 

3 

 Execution 

4 

 Control 

5 

Closing 

Kunskaps 

områden 

      

1. Tidsplanering   X  X  

2. Kostnad   X  X  

3. Kvalitet   X X X  

4. Integration  X X  X X 

5. Resurser   X X X  

6. Kommunikation   X X X  

7. Riskhantering   X  X  

8. Upphandling   X X X X 

9. Omfattning   X  X  
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3.6 Utformning av ett ledningssystem 

 
Innan man kan börjar med utformningen av ledningssystemet ska den befintliga metodiken ha 

ifrågasatts för att ta reda på alla brister och problem som existerar i verksamheten vilket leder 

till identifiering utav verksamhetens behov. Systemet ska byggas upp på ett sådant sätt att det 

motsvarar verksamhetens behov hellre än att blint utveckla systemet som uppfyller alla krav i 

standarder. Med detta i tanken kan man gå vidare med att hitta nya metoder och kreativa 

lösningar på hur ledningssystemet kan förbättras och testa dessa. Man får helt enkelt göra en 

slags revision av alla verksamhetsprocesser. Karta och verklighet måste stämma överens för 

att ledningssystemet ska komma till nytta. 

 

Utgångspunkten för att bygga upp ett ledningssystem är alltså att utgå från företagets egen 

verklighet.  Man ska välja en lämplig metod för att säkerställa att alla som berörs förstår hur 

systemet är uppbyggt, vilket som är deras roll och ansvar i systemet och var de har tillgång till 

den informationen de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt.  

 

Figuren nedan ger en överskådlig bild och beskriver hur processen för uppbyggnaden av ett 

ledningssystem ska gå tillväga. De önskade utfallen utav ett ledningssystem är en 

kombination utav företagets egen verklighet, insatser samt tillämpliga kravdokument. 

Utformningen av ett ledningssystem ska ses som en process.   

 

 
 

Figur 3.2 Uppbyggnaden av ett ledningssystem 

 

 

Det ska finnas utrymme för ständiga förbättringar av ledningssystemet, och detta kan innebära 

att förnya, förändra och trimma processer som finns i ledningssystemet. 

Intressenters krav och önskemål är en viktig del i uppbyggnadsprocessen av ett 

ledningssystem . Det är viktigt att man klargör de viktigaste intressenterna för att man ska 

kunna uppnå ett bra ledningssystem. Tabell 3.3 är ett exempel på hur några faktorer skulle 

kunna värderas i en analys sett från olika intressenters synpunkt. Självklart varierar analysen 

beroende på vilket företag det gäller och deras verksamheter. 
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Tabell 3.3 Några faktorer som kan hänföras till kvalitet, yttre miljö, arbetsmiljö, ekonomi, 

informationssäkerhet och socialt ansvar och deras betydelse för olika intressenter. Siffran 1 

representerar högsta prioritet.(Nilsson U, 2000, s.22) 

 

 

Exempel på 

olika faktorer 
Kund Leverantör Medarbetare Ägare Samhälle Media 

Högleverans-

säkerhet 
1 4 3 2   

Låg 

miljöbelastning 
2 4 3 3 1 3 

Tydliga 

processer 
  1 3   

God finansiell 

situation 
X X X X X  

Bra dokument- 

hantering 
X X X X X  

Gott anseende 

 
  X X X X 
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Serie av aktiviteter 

 
Insats 

 

Utfall/ 

Resultat 

3.7  Process inriktat Ledningssystem 
 

Ett process inriktat ledningssystem handlar inte om att förbättra någon särskild del av 

verksamheten utan det handlar om förbättringen utav hela verksamheten. Denna typ av 

ledningssystem ska på ett tydligt sätt visa vad som är väsentligt för att nå framgång. Det som 

är väsentligt för att nå framgång grundar sig på det ledningen uppmärksammar samt de 

åtgärder organisationen vidtar. Processinriktningen anger också metoden för framgång som en 

del av den vardagliga verksamheten. 

 

Syftet med den processbaserade systemet är att förstå verksamhetens processer och vad de ska 

åstadkomma. Systemet ska kunna leda och styra processerna, följa upp deras utfall eller 

prestanda utefter det mål som satts upp. I ett process inriktat ledningssystem ska man i 

efterhand kunna förbättra både processerna och deras utfall.  

 

Det bästa sättet att definiera processer är att använda processkartor.(Rosam, I & Peddle, R,  

2004) Processkartorna knyter information till aktiviteter inom processerna. Genom denna 

uppbyggnads struktur så kan varje medarbetare med tillgång till systemet gå in och hitta den 

information som krävs för att utföra arbetet.   

 

 

3.7.1 Vad är en processkarta? 
 

En processkarta visar i bildform hur man genom en serie sammankopplade aktiviteter 

omvandlar insatser till utfall. Figuren nedan är ett exempel på en grundläggande processkart. 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Grundläggande ”processkarta” 

 

När man ska kartlägga en process så måste man först fråga sig vart processen passar in i 

systemet och vilka insatser och utfall som hör till den specifika processen. När man är 

införstådd på processens läge i systemet är det lättare att definiera insatser och utfall och inse 

ändamålet med processen. När man förstår ändamålet med processen är det senare enklare att 

identifiera de mått som ska användas för att styra och leda processen i ett senare skede.  

 

Nästa steg, efter att man har definierat ändamål, insatser och utfall, är att avgöra vilken metod 

som ska användas för att göra processkartan. Det finns två olika typer av processkartor, 

processkarta med ”simbanor” och process karta utan ”simbanor”. Den stora fördelen med 

användning utav ”simbanor” är att man på ett tydligare samt lättare sätt kan se vad som 

händer i processen och att man kan lättare kan fastställa de tvärfunktionella sambanden.  

 

Idag finns det internationella standarder för symboler som används i processkartor, detta för 

att främst underlätta förståelsen och hjälpa till att beskriva ”bilden”. Figur 3.4 illustreras tre 

viktiga symboler.  Processflöden går från vänster till höger.  
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Flödes eller Tidslinje 
Beslut 

eller val 
Aktiviteter 

eller uppgift 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Internationella symboler för processkartor 

Man kan självklart använda sig utav andra symboler också, men många företag föredrar att 

hålla kartorna enkla och lätta att förstå. Att utforma komplicerade processkartor kan minska 

kartornas användbarhet eftersom alla inte säkert förstår vad de olika symbolerna beskriver.   

 

 

3.7.2 Varför Processkartor? 
 

Processkartläggning är en visuellteknik för att för att man ska förstå processen, den visar 

tydligt vem som berörs utav processen samt hur insatser omvandlas till utfall och reslutat. 

Processer kartläggs på ”vad” nivå, dvs. vad som ska göras. Det är viktigt att inte beskriva 

verksamhetsprocesser i detalj, då riskerar man att förlora översiktligheten och begripligheten. 

Processer ska alltså inte karläggas på ”hur” nivå, dvs. förklara hur det i verkligheten görs. 

Användningen av processkartor hjälper till med att utbilda och utveckla medarbetarnas 

förståelse för hela verksamheten. Det underlättar kommunikationen bland medarbetarna och 

ger bättre medvetenheten om ”läget” i en process. Inom många organisationer kan det vara 

svårt att se hur resultatet av något beror på tvärfunktionellt samarbete och förståelse, oftast 

kopplas ett resultat direkt till en avdelning/sektion, men med en processkartläggning kan man 

tydligt visa hur tvärfunktionella grupper samarbetar för att nå resultat. Det är viktigt att inte 

förväxla processkartläggning med processmodellering. För att kunna göra 

processmodelleringen så måste man kunna förstå principerna för processkartläggning. 

Processkartläggning ger alltså upplysning om aktiviteter och görs i huvudsak för att man ska 

förstå processen, vem som berörs och hur insats omvandlas till utfall. När man är införstådd 

på detta så är nästa steg processmodellering. Modelleringen ger till skillnad från 

karläggningen information om effektivitet och numeriskordning. 
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3.8 Risk Hantering 
  

Risk är när det finns en chans att problem/skada kan dyka upp i företag, och om man inte 

garderar sig mot den eller undviker den så kan detta leda till ekonomisk förlust och skada på 

företaget. Risk kan definieras som en fara för att en slumpmässig händelse negativt skall 

påverka möjligheten att nå ett uppställt mål.(Hamilton G, 1985 s.10) Risk kan klassas i olika 

grader beroende på sannolikheten av att faran/händelsen inträffar gentemot de konsekvenser 

av skada som den bidrar till. Risk kan vara relaterat till många olika områden, när det gäller 

en affärsrisk så står risk och chans mot varandra och valet för att ta affärsrisken grundas på ett 

övervägande mellan möjligheten till ett positivt utfall och risken. Risker som inträffar kan 

leda till störningar och allvarliga avbrott inom verksamheten och resultatet av detta kan vara 

stora ekonomiska förluster. Detta kan undvikas om man i sitt ledningssystem har tydliga 

riktlinjer på hur risker ska hanteras. Oavsett projekt typ så kan t.ex. val av metod, material 

eller teknik etc. vara avgörande till att kunden är nöjd eller tvärtom att denne vållats skada, 

och kräver därmed ersättning m.m.  

 

Oavsett vilket område risker råder i så är det viktigt att företag är medvetna om att de finns 

och att ha en bra riskhantering i sitt ledningssystem med bra processer, dokument och mallar 

leder till att man är bättre förbered när det går fel. Riskhantering ska kunna identifiera risker 

och värdera dem, detta gör man i form av en riskanalys. En riskanalys ska ge svar på vilka 

riskerna är, hur stora de är och hur ofta de uppträder. Efter denna analys har företaget bättre 

koll på läget och kan tänka om gällande att ta risken vare sig det gäller ett projekt, investering 

m.m.  
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3.9 Integrerat Ledningssystem 
 

Med integrering menas samordning, och när det gäller ledningssystem handlar det om att man 

samordnar enskilda delar och slår ihop det till ett integrerat ledningssystem. Denna typ av 

integrering ska ske utifrån kunskap om alla delar och deras funktion i helhet. Alltså för att det 

ska bli rätt är det viktigt att identifiera vad som ska integreras med vad och alla delars 

innehåll. Gör man detta så är chanserna bra att man skapar ett hållbart ledningssystem. 

 

En anledning till varför det är bra med integration av ett eller flera ledningssystem är att 

många rutiner är likartade, och det är även så att områdena överlappar varandra oftast. I och 

med att områdena överlappar varandra så leder detta till att åtgärder på ett område kan ge 

effekter på andra. Därför är det viktigt att tänka på att en sammanslagning av olika 

ledningssystem kan innebära en förenkling, men det ska endast göras om företaget har ett 

behov av denna sammanslagning, det finns annars en risk att det integrerade ledningssystemet 

inte omfattar all väsentlig verksamhet inom företaget. 

 

Risker som kan förekomma med integrering är exempelviss: 

• För stor komplexitet 

• Tungarbetat 

• Det kan bli Byråkratiskt 

• Dålig kommunikation 

• Svårt att utveckla och underhålla systemet  

• För många faktorer att ta ställning till 

• etc. 

 

Möjligheter som kan förekomma med integrering: 

• Helhetssyn 

• Bättre besluts underlag 

• Mindre dokumentation 

• Endast ett ledningssystem att hantera förbättra 

• etc. 

 

För att ett företag ska lyckas med integrering är det viktigt att skaffa kunskaper om alla delar i 

ledningssystemet, syftet med integrationen, konsekvenser av integreringen och om de resultat 

man vill att det integrerade ledningssystemet ska generera. 

 

När ett företags system på ett optimalt sett uppfyller alla interna och externa krav som ett 

företag beslutat att det ska uppfylla då har man uppnått och skapat ett helt integrerat 

verksamhetssystem. 
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4. VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

 
4.1 Midroc Globalt 
 

MPM ingår i företagsgruppen Midroc Europe som är en av de tre systerorganisationerna till 

Midroc Global Group, de två andra utgörs utav Midroc Middle East och Midroc Africa. 

Midrocs företagsgrupp utgörs total av omkring 24,000 anställda med diversifierade 

nationaliteter från världen runt, gruppens totala års omsättning överstiger 11 billioner USD. 

Midroc gruppen ägs utav affärsmannen Mr Mohammed Al-Amoudi med en mycket långsiktig 

affärsfilosofi som bygger på att uppmuntra medarbetarnas drivkrafter för att skapa och 

utveckla teknikmetoder, projekt och affärer. Midroc gruppen består, förutom de tre 

systerorganisationerna även utav petroleumverksamhet. I Sverige känner vi igen denna 

verksamhet under varumärket Preem och Svenska Petroleum Exploration (SPE).  

 

Midrocs första verksamheter började tidigt på 80-talet inom olika marknader och platser med 

högkvarter i Jeddah, Saudiarabien. Målet var redan då att investera och försäkra 

tillhandhållning av diversifierade tjänster av god kvalitet till kunder över hela världen med 

rimlig avkastning för sina insatser. Genom de tre systerorganisationerna samt 

petroleumverksamheten så strävar Midroc Global Group än idag att expandera sin verksamhet 

inom tre kontinenter.   

 

Figur 4.1 Midroc Global Group, men ägaren Mr Mohammed Al-Amoudi på bild. 
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Midroc Middle East har som primärt intresse att investera, utveckla samt engagera sig i den 

ekonomiska utvecklingen i Saudiarabien. Midroc Middle East driver verksamheter inom 

bland annat konsult och entreprenads marknad, industriell tillverkning utav biomedicinska 

produkter och möbler.  Företagsgruppen i mellanöstern satsar även stora investeringar inom 

oljebranschen. 

  

Midroc Africa har valt att ha Etiopien som sin bas i Afrika. Sedan 1996 då denna 

systerorganisation startade har de satsat på investeringar i basnäringar i Etiopien. Midroc 

Africa har deltagit i byggnationer som involverat projekt som sjukhus anläggningar och 

livsmedelsfabriker.  Många av dotterbolagen inom Midroc Europe har deltagit i etiopiska 

projekt. Även denna systerorganisation har stora investeringar inom oljebranschen, främst i 

Marocko.  

 

 

4.2 Midroc Europé 

 
Midroc Europé är en internationell företagsgrupp som har verksamheter ibland annat Sverige, 

Tyskland, Polen, Storbritannien, Sydafrika, Saudiarabien med mera. Med över 20,000 

anställda inom Midroc Global Group så svarar Midroc Europe för omkring 3000 utav dessa.   

Företagsgruppen har en årlig omsättning som överstiger 500 miljoner USD. Gruppen startades 

1996 genom förvärvning av ett flertal entreprenörer. Midroc Europe består av tre 

verksamhetsområden: Entreprenad- och konsultverksamhet (Contracting and Consulting), 

fastighetsutveckling (Real Estate) samt investering i framtida teknik (New Market). Figuren 

nedan illustrerar Midroc Europés verksamhetsområden. 

 

 
Figur 4.2 Midroc Europés tre verksamhetsområden 
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4.3 Midroc Project Management  

 
Midroc Project Management (MPM) är Midrocs exportföretag inom projektledning som ingår 

i koncernen Midroc Project Management AB tillsammans med två andra Midroc ägda bolag. 

Sammanslagningen av dessa bolag till koncernen MPM AB är ett arbete som startat nyligen.  

 

MPM verksamheten är skapat för att samarbeta med systerorganisationerna Midroc Middle 

East och Midroc Africa. Bolaget har varit verksamt i ett fåtal år och är fortfarande under en 

klar uppbyggnadsprocess. MPM är ett konsult- och entreprenadföretag som utvecklar och 

utför projekt för byggsektorn och industrin. Projekten utförs och utvecklas både i Sverige och 

utomlands. MPM erbjuder projektledningstjänster och expertis för utredningar och 

analys, planering, konstruktion, projektering, kalkylering och upphandling på konsultbasis. 

 

Saudiarabien är MPM:s hemma marknad och där har bolaget ett dotterbolag som heter Midroc 

Project Management Limited. Ett annat dotterbolag till MPM är Midroc Project Management 

BV som har sin verksamhet i Holland. MPM:s projekt består antigen av interna eller externa 

projekt. De interna projekten får man i uppdrag utav Midroc International och de externa 

projekten utförs för uppdragsgivare som är utanför Midroc Gruppen.   

 

Bilden nedan visar hur koncernen Midroc Project Management är uppbyggt av de tre olika 

enheterna.  Office for Project Export är utlandsavdelningen som vi på uppdrag av har 

upprättat detta examensarbete för.  

 

 
Figur 4. 3, Organisationskarta över Midroc Project Management AB 
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5. NULÄGESANALYS  
 

    IDENTIFERING UTAV MIDROC PROJECT MANAGEMENTS SÄTT ATT ARBETE 

 

 

 

5.1 Syfte 
 

Syftet med detta kapitel är att schemalägga samt definiera ett Midroc Project Management 

(MPM) system för projekt utveckling - the MPM Project Development System – som 

omfattar alla aktiviteter från initiationen utav projektet till överlämnande av slut produkten till 

kunden. 

 

Huvud idén bakom användandet av ett gemensamt system för projekt utveckling är att det 

effektiviserar samt påskyndar projekt analysen samt projekt genomförandet och att det 

förbättrar samarbetet mellan beslutstagarna och projekt gruppen vilket underlättar 

besluttagningsprocessen och reducerar projekt risken samt kostnaden.  

 

Detta kapitel innehåller en hel del engelska termer för att underlätta förståelsen av 

processkartorna som är uppbyggt med detta kapitel som underlag.  

 

 

5.2 Vision, Mission, Strategi 
 

 

5.2.1 Vision 
 

Midroc Project Mangement’s vision är att vara ett kvalificerat, effektivt samt engagerat 

projekt lednings företag 

 

 

5.2.2 Mission 
 

Midroc Project Managements’s mission är att stärka kundes konkurrenskraft. MPM:s tjänster 

skall bidra till ökad effektivitet inom den offentliga och privata sektorn genom 

tillhandahållande av högkvalitativa varor och tjänster, och genom kapacitets uppbyggnad och 

tekniköverföring.  

 

MPM använder resurserna på ett effektivt sätt för att skapa största operativa fördelar. 

 

 

5.2.3 Strategi 
 

Genom att förstå och anpassa sig till kundens behov har MPM möjlighet att framgångsrikt 

utveckla, förvalta och ta ansvar för sina projekt. 

 

MPM möter kraven på kvalitet och kostnadseffektivitet genom aktiva ansträngningar för att 

standardisera processer och tjänster. 
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5.2.4 Övergripande Mål 
 

MPM:s övergripande mål är att skapa ömsesidigt givande affärsrelationer. 
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5.3 Project Development System 
 

 

5.3.1 System översikt 
 

Genom tillämpning av Project Development System (PDS), är projektets livslängd uppdelade 

i olika stadier och faser med en beslutsgrind som avslutar de flesta av faserna. Detta för att 

säkerställa att viktiga beslut fattas i rätt ögonblick, i enlighet med passande process och på 

grundval av relevant och lämplig information.     

 

För att säkerställa en god förberedelse, genomförande och avslutande av ett projekt är 

projektets livslängd uppdelade i två stadier och sammanlagt sex faser som skiljs åt av 

beslutsgrindar.  

 

 

5.3.2 Stadier och faser 
 

De två stadierna består utav The Analysis Stage och The Execution Stage. 

 

Under The Analysis Stage fokuserar The Project Management Team (PMT) på att få ett 

ordentligt förberedd projekt innan implementering. The Analysis Stage resulterar till 

noggranna planer och undvikandet av kostsamma justeringar under The Execution Stage, 

vilket är då produkten skapas för att uppfylla de olika aktörernas förväntningar och slutligen 

överlämnas till kunden. 

 

De två stadierna innehåller tillsammans sex olika faser. The Analysis Stage omfattar – 

Initiation, Viability, Feasibility och Project Definition. The Execution Stage omfattar - 

Production och Transfer. Varje fas har ett bestämt syfte och definierade insatser, processer 

samt resultat. 

 

Alla projekt ska normalt gå genom dessa stadier och faser i en kronologisk ordning, om de 

inte avslutas vid en beslutsgrind. Beroende på projektets omfattning så kan projektet startas i 

vilken av de sex olika faserna som helst.   

 

 

5.3.3 Beslutsgrind och Notification of Approval 
 

Alla förutom en projekt fas avslutas vid en beslutsgrind där Board of Directors i lämpliga fall 

i samråd med kunden granskar projektets status och beslutar om projektet ska fortsätta, 

fortsätta med eventuella ändringar eller avslutas. Sålunda finns det tre alternativ för beslut: 1) 

grönt /go – projektet fortsätter, 2) gul/wait – mer information krävs, 3) röd/stop – projektet 

avslutas. Beslutet registreras i dokumentet Notification of Approval. 

 

 

5.3.4 Fullmakt och Vidare Instruktioner 
 

Om Board of Directors ger ett godkännande för projektet att fortsätta genom Notification of 

Approval så underrättas PMT med en fullmakt att fortsätta till nästa fas samt vidare 

instruktioner utav Executive Committee. Denna fullmakt samt instruktion tillhandhålls PMT 
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genom olika dokument som antingen en Viability Charter, Feasibility Charter, Project 

Definition Charter, Project Charter eller Project Closure Charter, beroende på vilken 

beslutsgrind det gäller. Dokumentet utförs utav Executive Committee i samråd med PMT och 

den innehåller sådan information som projektets omfattning, tid och budget för nästa fas plus 

nödvändig fullmakt för gruppen att fortsätta. 
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5.4 The Analysis Stage 
 

The Analysis Stage består av fyra faser: Initiation, Viability, Feasibility och Project 

Definition. Under detta stadiet granskas projektet från alla relevanta perspektiv – inklusive 

men inte begränsat till omfattning, tid, kostnad och risk – och olika alternativ utvärderas innan 

ett väljs och utvecklats till ett projekt redo att genomföras.  

 

Noggrannheten av kostnad/vinst uppskattningen under analys stadiet beror på mängden av 

relevant och tillförlitlig information som finns tillgänglig för kalkylerna; ju mer och bättre 

information, desto mer noggranna kalkyler. 

  

 

5.4.1 Project Initiation 
 

När en affärsmöjlighet har identifierats, är det första steget i projektets utvecklingskedja att ta 

ett övergripande titt på affärsidén för att se om det finns skäl för ytterligare utredning. Såldes 

täcker Project Initiation normalt punkter som: 

 

 Beskrivning av affärsmöjligheten 

 Principen bakom idén 

 Affärs lämplighet inom koncernen  

 Marknads bedömning 

 Projekterade kostnader och förväntad vinst 

 Initiativtagare och sponsorer 

 Allmän tid 

 

En sammanfattning av de första resultaten presenteras av PMT i dokumentet Initiation Report.  

 

Beslutsgrind 1 

 

Vid beslutsgrinden 1 fattar Board of Directors beslut om framtiden för projektet med 

Initiation Report som underlag. Board of Directors avgör om analys stadiet ska fortsätta, om 

det behövs mer information eller om projektet redan här ska avslutas.  

 

Om Board of Directors i relevanta fall efter samråd med kunden anser att analys stadiet ska 

fortsätta, så startas en vidare undersökning för att titta närmare på projektets bärkraft. Oavsett 

vilket beslut som Board of Directors fattar så registreras detta i dokumentet Notification of 

Approval. 

 

 

5.4.2 Project Viability 
 

Under förutsättning att beslutet i beslutsgrind 1 är grön/go, ger Executive Committee 

behörighet samt vidare instruktioner till PMT att påbörja nästa fas vilket är Project Viability. 

Detta underrättas genom dokumentet Viability Charter. Utan detta dokument har PMT inte 

behörigheten att påbörja fasen Viability.  
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Under fasen Viability identifierar och utvärderar PMT olika alternativ för genomförandet av 

projektet och slutligen rekommenderas ett alternativ i dokumentet Viability Report. Vid detta 

stadiet ska kostnad/vinst uppskattningen ligga på +/- 40 %.  

 

Viability Rapporten omfattar normalt, men är inte begränsade till, ämnen som: 

 

 Projektmiljö 

 Affärsanalys 

 Definition och utvärdering av alternativ 

 Tids uppskattning 

 Riskanalys och Rekommendationer 

 

 

Beslutsgrind 2 

 

Baserat på de resultat och rekommendationer som presenteras i dokumentet Viability Report 

fattar Board of Directors ett beslut om framtiden för projektet vid beslutsgrind 2. Beslutet 

registreras i dokumentet Notification of Approval.   

 

 

5.4.3 Project Feasibility 
 

Denna fas inleds med att Executive Committee underrättar PMT med behörighet samt vidare 

instruktioner genom dokumentet Feasibility Charter. Här fokuserar PMT på utvärdering och 

vidare definition av det valda alternativet (helst ett) från Project Viability för genomförandet 

av projektet. Teamet syftar till att bekräfta att lönsamheten och genomförbarheten av 

affärsmöjligheter kommer att vara i enlighet men sponsorernas krav och strategi. Vid detta 

skede ska kostnad/vinst uppskattningen ligga på +/- 20 %.  

 

Ämnen Project Feasibility i allmänhet ska omfatta är: 

 

 Definierade målen för projektet 

 Affärs genomförbarhet 

 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threat) 

 Teknisk genomförbarhet 

 Finansiella och kostnad/vinst uppskattningar 

 Riskhantering 

 Formulera QHSE (Quality, Health, Safety & Environment) 

 Projektets genomförande strategi  

 Rekommendationer 

 

Project Feasibility avslutas med att resultaten sammanställs i dokumentet Feasibility Report. 

 

Beslutsgrind 3 

 

Beslutsgrind 3 får grönt när Board of Directors beslutar att affärsidén har utvecklats till en 

nivå där det har dokumenterats att det är teoretisk lönsamt, tekniskt möjligt och i enlighet med 

relevanta strategier.  
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Ett grönt/go beslut innebär att projektet går in i nästa fas Project Definition där de sista 

förberedelserna görs inför The Execution Stage. Det beslut som fattas av Board of Directors 

registreras i dokumentet Notification of Approval.  

 

 

5.4.4 Project Definition 
 

Efter ett grönt/go beslut från Board of Directors så underrättas PMT av Executive Committee 

via dokumentet Bid/Project Definition Charter som ger behörighet samt vidare instruktioner 

för Project Definition.  

 

Beroende på vilken typ av affärsmöjlighet, så består denna fas av de sista förberedelserna och 

säkerställning av finansieringen av ett projekt, eller förberedelse och leverans av 

anbudshandlingar, som svarar på en begäran om förslag, plus kontrakt förhandlingar och 

undertecknande med kunden.  

 

Syftet med Project Definition är att ytterligare utveckla och dokumentera det valda 

alternativet för genomförandet av projektet till en sådan nivå att ett slutligt beslut om 

projektets genomförande kan göras, ansökningar till myndigheterna kan skickas in och 

kontrakten kan börja skrivas under. Project Definition leder till slut upp till beslutsgrind 4. 

 

Vid det här tillfället ska uppskattningen av kostnad/vinst ha uppnått en noggrannhet på +/- 

10%. 

 

Bland de ämnen som normalt omfattas av PMT under Project Definition är: 

 

 Design koncept 

 Omfattning av jobb 

 Mängdförteckning 

 Tidsplan 

 Uppskattning utav kostnad/vinst 

 Finansiering 

 Kontrakt 

 Juridiska frågor 

 Kulturella frågor 

 Riskinventering 

 Exit strategi 

 

Om arbetet syftar till leverans av ett anbudsförfarande för en extern/intern projekt, ska 

innehållet utav kunden/uppdragsgivarens krav till anbuds dokument beaktas. 

 

Dokumentationen av Project Definition kommer att skilja sig i form och innehåll beroende på 

vilken typ av affärsmöjlighet det handlar om, men ett gemensamt drag är att den ska beskriva 

ett projekt redo att läggas in i verkställande. Oavsett om man jobbar med ett externt eller 

internt projekt så ska man inte skilja på dess aktiviteter, ett internt projekt skall hanteras med 

samma noggrannhet och gå genom samma processer som ett externt.  
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Beslutsgrind 4 

 

Vid beslutsgrind 4 beslutar Board of Directors om projektet är meriterad för tillgångar och 

andra resurser som krävs för genomförandet av projektet. Beslut registreras i dokumentet 

Notification of Approval.    
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5.5 The Execution Stage 
 

Genomförandet av projektet omfattar produktion samt överlämning av projektets slut produkt. 

Produkten definieras in i detaljutformning (Detailed Design), konstrueras eller tillverkas 

(Production), idrifttagning (Commissioning) och överlämnas (Hand Over). Execution Stage är 

fortsättningen av arbetet som utförts under Analysis Stage. 

 

Huvuduppgifterna för PMT under detta stadium är att planera, organisera, arrangera, 

övervaka, kontrollera, följa upp och justera bolagets egna aktiviteter plus entreprenörers och 

leverantörers i enlighet med mål, strategier, planer, budgetar och bestämmelser. Viktiga 

verktyg för projektledaren och hans/hennes PMT är: 

 

 Tydliga mål 

 Definierade kontroll parametrar 

 Kostnads och tidsplan kontroll 

 Ändringshantering 

 Kontroll av osäkerhet 

 Kontroll av gränssnitt 

 Realistiska kontrollplaner 

 Tillförlitliga prognoser 

 Effektivt övervaknings system 

 

Executive Committee påbörjar Execution Stage genom att tilldela PM med dokumenten 

Project Charter som anger den uppgift, budget och tider mm för projektet. För att ge PM 

tillståndet att påbörja genomförandet måste Executive Committee underrätta PM med 

dokumentet Project Manager Designation and Authorization. 

 

Med dokumentet Project Charter som underlag skapar PMT dokumentet Project Plan. Projekt 

planen specificerar projektets resultat när det kommer till tid, kostnad, arbets metoder, resultat 

mm. I projekt planen tillhandahålls en fullständig beskrivning av projektet och utgör grunden 

för projektets genomförande. PM ansvarar för att utarbeta projekt planen och projektets 

sponsor/ägare för att godkänna planen. 

 

Execution Stage är uppdelat i två olika faser – Production och Transfer, och fem huvudsakliga 

aktiviteter, där de tre första ingår i Production och de sistnämnda i Transfer: 

 

 Detailed Design  

 Procurement and Logistics  

 Production 

 Commissioning 

 Hand-Over 

 

Efter projektets slut när slutprodukten tagits emot av uppdragsgivaren finns det en garantitid 

innan projektet avslutas. 
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5.5.1 Production 
 

Produktionsfasen är när projektets slutprodukt produceras och testas internt (Pre-

commissioning).  

 

 Detailed Design 

 

Detailed Design är utvecklingen av den konceptuella designen från analys stadiet som 

omvandlats från tekniska grunder under Project Definition till en grund som ska fungera som 

underlag för den begärda produkten.   

 

 

 Procurement and Logistics 

 

Konstruktionen/produktionen av slutprodukten kräver ordentlig planering, ledning och 

utförande av upphandlings aktiviteter såsom: 

 

 Inrättande av leverans plan för material (Material Delivery Plan) baserad på den 

allmänna produktion tidsplanen (General Production Time Schedule) 

 Utveckling av upphandlings strategi 

 Fastställande av projektets allmänna villkor för upphandling (tre offerter etc) 

 Inventering av nationella och internationella leverantörer 

 Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt och inköpsorder 

 Utveckling av strategier för kontroll av restorder 

 Utveckling av logistik och leverans mekanismer  

 

 Production 

 

I samband med produktionen av projektets slut produkt ska PMT: 

 

 Inrätta en allmän produktions tidsplan (General Production Time Schedule) 

 Se till att avtalsförpliktelser förstås och beaktas i planeringsprocessen 

 Se till att nödvändiga resurser begärs, mottas och används i lämplig ordning 

 Upprätta rutiner för att säkerställa att invändnings och förändrings förslag behandlas 

snabbt och korrekt  

 Säkerställa att rapporteringssystemet är bestående för att ge projektledningen 

tillförlitlig information om framsteg, HSE (Health, Safety and Environment ), 

kostnadsutvecklingen, problemområden etc. 

 Kontrollera att det mekaniska slutförandet utförs med rätt gränssnitt och 

kommunikation mot driftsättning 

 Kontrollera att godkända dokumentationer tas emot i tid 

 Inrätta ett system för uppföljning av arbetet 

 Utföra för drifttagning (pre-commissioning)  
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5.5.2 Transfer 
 

När projektets slutproduktion har tillverkats och testats går projektet in i den sista fasen, 

Transfer – som är när kunden inspekterar och så småningom accepterar och tar emot 

produkten.  

 

 Commissioning 

 

Driftsättningen är den process när en anläggning tas i drift efter att det mekaniska avslutandet 

har dokumenterats. Förberedelser för drifttagning och överlämnande bör inledas under Project 

Definition. Följande krav gäller: 

 

 En driftsättnings- och överlämningsplan ska utarbetas 

 Driftsättnings personal skall delta i övervakningen av det mekaniska avslutandet 

 Driftsättnings planer och dokumentationer skall anges i byggnadskontraktet 

 Kunden ska formellt informeras om alla väsentliga arbeten som är relativa till 

slutförande intyget och kontraktsavslut.  Personal som ansvarar för uppföljning av 

garantier skall utses.  

 

 Hand-Over 

 

Syftet med överlämnandet är att se till att omfattnings- och kvalitetskraven av projektet har 

uppfyllts och att de är godkända av beställaren.  

 

Överlämnandet kan påbörjas när: 

 

 Relevanta delar av anläggningen färdigställs och testas 

 Nödvändig dokumentation för drift är tillgängligt 

 

Kunden godtar formellt och tar över ansvaret för projektets slutprodukt genom att skriva 

under överlämningsdokumentet.   

 

Beslutsgrind 5 

 

När projektets slut produkt har godkänts och tagits över av kunden bör Board of Directors 

formellt påbörja avslutningen av projektet. Ytterligare projekt åtgärder och insatser kan 

behövas under garantitiden.  

 

Avslutningsprocessen innehåller vanligen följande aktiviteter: 

 

 Samordning av garantiperiodens organisation, resurser och metoder 

 

I de flesta byggprojekt är garantitiden ett år, under den tiden bör det finnas en särskild 

organisation eller person som ansvarar, med formaliserade instruktioner och tilldelade 

resurser för att hantera eventuell korrigerings arbeten eller krav från kunden. 
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 Demobilisering 

 

Demobilisering utav personal, maskiner och material är en ständigt pågående process under 

hela projektet. Efter överlämnandet av projektets slutprodukt ska alla resurser som inte behövs 

under garanti perioden demobiliseras. 

 

 Finansiell/Kontrakts avslutning 

 

Alla finansiella och avtalsmässiga krav för att avsluta projektet bör vara avslutade inklusive 

utstående betalningar, undertecknandet av slutliga certifikat, utsättning eller annullering av 

obligationer, reglerandet av fordringar. Garantier och andra relevanta projekt dokumentationer 

ska lämnas till kunden. 

 

 Lärdomar 

 

En Rapport ska skrivas som sammanfattar händelser och erfarenheter som kan vara relevanta 

och användbara för framtida MPM PMT för att de ska vara medvetna om vad de ska tänka på 

när de analyserar och avslutar nya projekt. 

 

 Projektets Slutrapport 

 

PM bör utarbeta en slutrapport till styrelsen och kunden. Rapporten bör täcka det totala 

projektets utförande inklusive faktorer som slutlig omfattning, tidsplan och kostnader.  
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5.6 Roller och Ansvar 
 

 

5.6.1 Board of Directors 
 

Board of Directors är den interna ägaren av MPM projekten, och därmed är de ekonomiskt 

och kommersiellt ansvariga för projektets resultat från MPM:s perspektiv. Board of Directors 

är ansvarig att fatta de affärs beslut som är direkt relaterade till MPM:s intressen i projektet.  

 

Board of Directors informerar och söker vägledning från Executive Committee och de ger 

även instruktioner och stöd till PM och hans/hennes team. 

 

Board of Directors: 

 

 Agerar på uppdrag av de viktigaste aktörerna eller projektets sponsor, och är ensam och 

slutgiltigt ansvariga för hela projektets framgång. 

 Kommunicerar affärsstrategin med projekt organisationen och upprättar gränsvillkor   

 Kommunicerar viktiga beslut och framgång till intressenter 

  Utser PM och förbereder Project Charters  

 Säkerställer tidsmässig medverkan av interna eller externa funktioner, samt att alla 

nödvändiga roller är korrekt tillsatta. 

 

 

5.6.2 Project Manager - PM 
 

PM är ansvarig att leda projektet under Execution Stage. PM utses av Executive Committee 

på grundval av hans/hennes meritlista när det gäller liknande storlek av projekt som är 

jämförbar utav karaktär och komplexitet. Valkriterierna är kvalifikationer och erfarenheter. 

 

Project Manager: 

 

 Leder projektets team och rapporterar till Executive Committee 

 Samordnar, underrättar och övervakar Execution Stage av projektet 

 Styr projektets framsteg, kapital kostnader och tidsplanen  

 Rapporterar på månadsbasis till Executive Committee om de faktiska framstegen i 

förhållande till planen, och kommunicerar omedelbart om kritiska projekt förändringar 

 Är ansvarig för projekt säkerhet, i överensstämmelse med regeringens och lagstadgade 

krav, kvalitet och leverans gentemot projektets mål fram till överlämning till kund efter 

driftsättning.  

 

 

5.6.3 Project Management Team - PMT 
 

Varje PMT medlem ansvarar för att utföra sin del i projektet i enlighet med de instruktioner 

och specifikationer som angivits av projektledaren och för att säkerställa att de processer, 

metoder och standarder i organisationen följs.  
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5.6.4 Styrkommittén 
 

Styrkommittén:  

 

 Bör bildas för högt värderade/eller komplexa och/eller projekt som omfattar hög risk 

 Ger vägledning till Board of Directors och PM om tekniska, ekonomiska och styrnings 

aspekter. Det verkställande utskottet är ansvarig för hela projektet medan styrkommittén 

har en roll som stöd och styrenhet. 

 

En styrkommitté består vanligen av ett antal personer med lämplig erfarenhet inom 

projektledning. Board of Directors och PM deltar i styrkommitténs regelbundna möten men 

ingår inte i kommittén.  

 

 

5.7 Risk Hantering 
 

Projektledaren ansvarar för hantering av risker i projektet. En grundlig riskanalys bör utföras 

minst en gång om året. 

 

Riskhantering är ett eget kunskapsområde i PMI Boken. Risk finns med i alla faserna men på 

olika nivåer. En Viability och Feasibility är egentligen en riskbedömning. I t.ex. Viability 

fasen är riskbedömningen på en väldigt grov nivå, det rotas inte i detaljer utan man kollar på 

om det finns en lönsamhet i projektet. Riskerna blir större och mer detaljerade ju längre fram i 

projektet man kommer. I Execution Stage identifieras riskerna väldigt detaljerat. 

Riskhantering ska finnas med i alla faser.  

 

En Risk Analysis Workshop skall hållas före påbörjandet av projektets genomförande för att 

kartlägga riskerna med projektet och för att definiera säkerhetskrav. Riskerna är förtecknade i 

dokumentet Risk Matrix tillsammans med uppskattning av möjliga resultat av olika scenarier 

och exempel på förmildrande åtgärder och insatser. De säkerhetskrav som finns dokumenteras 

i dokumentet Security Requirement Guide. Denna workshop är en förutsättning för ett 

grönt/go vidare beslut vid beslutsgrind 4. Dokumenten Risk Matrix samt Security 

Requirement ska uppdateras kontinuerligt. 

 

 

5.8 Gemensamma Krav  
 

Alla MPM projekt ska utföras i enlighet med MPM Project Development System som 

omfattar Midroc:s företags normer och metoder, plus MPM Head and Branch Office funktion. 

 

Midroc normer och praxis rör hela Midroc koncernen och omfattar ämnen såsom Midroc sätt 

att arbeta, kommunikations policy, informationssäkerhet och företagens sociala ansvar.  

 

MPM Head and Branch Office funktion omfattar företagsledning, projektutveckling och 

samordning, juridisk och ekonomisk förvaltning, upphandling och logistik, riskhantering etc. 

De olika policyn som produceras på denna nivå är Code of Conduct, HIV/AIDS Policy plus 

General Principles for the Project Management.   
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MPM Project Development System, som beskrivits ovan, innehåller ett antal verktyg för att 

underlätta arbetet för PMT och PM. För Analysis Stage finns det rapportmallar för varje fas 

som också fungerar som checklistor, plus mallar för styrelsens beslut och stadgar för att föra 

projekten från en fas till nästa. Genomförandet av enskilda projekt bör vara i linje med 

dokumentet MPM General Principles for Project Management som innehåller bästa praxis 

från interna erfarenheter och Project Management Institute:s (PMI) sammanställning PMBOK 

Guide. Andra vägledande dokument för Execution Stage är Project Charter och Project Plan 

Manual. 

 

PM ansvarar för att säkerställa att alla deltagarna i projektet känner till, i varje fall, relevanta 

delar av MPM Project Development System. 

 

 

5.9 Styrdokument för Execution Stage 
 

De viktigaste styrande dokumenten i projektet är ytterligare beskrivna nedan 

 

 Project Charter 

 Project Plan 

 Project Progress Reports (Weekly and Monthly Reports ) 

 

 

5.9.1 Project Charter 
 

Dokumentet Project Charter är ett ömsesidigt avtal mellan Executive Committee 

och PM. Den definierar relaterande information angående projektet. Syftet med avtalet är att 

säkerställa en enhetlig tolkning av uppgiften, ramvillkor och regler, och samtidigt delegera 

nödvändiga befogenheter för PM.  

 

Dokumentet Project Charter ska omfatta, men begränsas inte till: 

 

 Delegering av befogenhet 

 Projektets huvudsakliga mål, strategi, primära mål, huvudsakliga drivkrafter och 

framgångskriterier 

 Kund kontrakt 

 Ramvillkor och regler 

 Konceptuell Design 

 Budget/kostnadskontroll krav 

 Avgörande tider 

 QHSE och andra krav 

 Rapporterings krav 
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5.9.2 Project Plan 
 

Dokumentet Project Plan är det viktigaste styrande dokumentet för genomförandet av 

projektet. Projekt Planen ska utarbetas med dokumentet Project Charter som underlag och de 

relevanta styrande dokumenten från företaget.  

 

Det huvudsakliga syftet med dokumentet Project Plan är att beskriva projekt ledningen och 

kontroll kraven för att leva upp till projektets huvudsakliga syfte och projektets mål inom 

projekt ramen.  

 

Projekt Planen ska innehålla sammanfattande information om alla ämnen som krävs. De 

stödjande dokumenten är ett ämne för individuellt godkännande och uppdaterade processer 

ska innehålla eller referera till information till den nivån av detalj som krävs för Execution 

Stage. 

  

Projektets ledningssystem som beskrivs i projekt planen ska vara projekt specificerad och ska 

vara resultatet av en process i PMT.  

 

Projektplanen inkluderar, men är inte begränsat till följande uppgifter: 

 

 Arbete, grunden för design och ramvillkor 

 Styrande och rådgivande dokument 

 Projektets syfte och mål 

 Hur Midroc principerna för projekt utveckling ska implementeras 

 Projektets intressenter, hantering utav förväntningar 

 Hur krav ska uppfyllas (myndigheter, partner och Midroc) 

 Organisation, ansvar, ledningssystem och kontroll parametrar  

 Ledarskap, mål formulering, ledning och kontroll, kritiska områden och 

framgångskriterier 

 Teknik, Master tidplan, detaljerad design, Work Breakdown Structure 

 Resursfördelning 

 Hälso-, Säkerhet, Miljö program 

 Kvalitetsstyrning 

 Variation order hantering 

 Konstruktion, utförande kontroll 

 Idrifttagning och överlämning 

 Upphandling, upphandlingsplan, policy och styrfunktioner 

 Planer för kommersiella avtal 

 Budget, kostnadsberäkning och kostnadskontroll 

 Personal, rekrytering och uppsägning 

 IT och kommunikation 

 Risk Hantering 

 Myndigheter och partner relationer 

 Integrerande Ledarskap och kontroll 

 Metod för överföring av erfarenheter och erfarenhets data 
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5.9.3 Project Progress Reports 
 

 

 Monthly Project Report 

 

Under hela Execution Stage ansvarar PM varje månad för beredning utav projektrapport som 

sedan ska skickas till projektets ägare. Rapporten syftar till att uppdatera projekt ägaren och 

andra intressenter som finns med på distributionslistan, angående projektets status. 

Rapporteringen är ett viktigt verktyg utifrån två perspektiv, dels internt för att PM och 

hans/hennes ledning kan granska sitt arbete för att presentera relevanta delar i rapporten, och 

dels externt eftersom det ger projekt ägaren möjligheten att följa utvecklingen och agera om 

han/hon anser det önskvärt och/eller viktigt.     

 

Projektrapporten ska skrivas på ett rättframt och informativt sätt. Rapporten bör belysa frågor 

och ämnen som påverkar eller kan ha en inverkan på utvecklingen och avslutandet av 

projektet. Den bör omfatta relevanta beskrivningar och statistik plus löpande fotografier.  

 

 Weekly Variation Report 

 

Lika viktiga som månads rapporter är veckorapporterna, vilket också är projektledarens 

ansvar att utföra. Ändringar av olika projekt planer är nästan oundvikliga i byggbranschen. 

Variationerna kan vara avsiktliga eller oavsiktliga och kan ha positiva eller negativa 

konsekvenser. En snabb rapportering av planerade eller faktiska variationer underlättar 

förbättringen av positiva effekter och begränsar eller minskar negativa effekter för projektet.   
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6. PROCESSKARTOR  

 
   FÖR MPM PROJECT DEVELOPMENT SYSTEM 

 

 

Med den nya generationens ledningssystem som är IT-baserade får man ett levande 

ledningssystem som är synligt för alla i verksamheten och där verksamheten presenteras med 

klickbara processkartor. Med processkartor är det möjligt att skapa en mer processorienterad 

organisation där man kan kommunicera arbetsuppgifter och resultat vilket underlättar för 

medarbetarna att koppla sin egen arbetsinsats till verksamhetens mål. 

 

Med nulägesanalysen som underlag och med hjälp utav IT programvaran Barium Live har vi 

utformat förslag på hur processkartorna på MPM:s utlandsverksamhet kan vara utformade. 

Dessa processkartor är en del av det processinriktade ledningssystemet som en IT-baserad 

programvara ska kunna hantera. Vid uppbyggnaden av MPM:s IT-baserade ledningssystem 

kommer företaget att erhålla färdiga förslag på processkartornas utformning.  

 

För att kunna ta fram färdiga förslag på processkartornas utformning har det varit väldigt 

viktigt att ha full förståelse för hur företaget jobbar. Vi har därför valt att först vidareutveckla 

samt identifiera brister i det nuvarande projektledning systemet, MPM Project Development 

System, för att sedan använda oss av den vidareutvecklade versionen (nulägesanalysen) som 

underlag när vi arbetar fram processkartorna. Många frågetecken har dykt upp under 

arbetsgången av processkartorna, därför har vi arbetat fram processkartorna i samråd med 

MPM:s ledning samt medarbetare. Ett arbete i samråd har gett oss en mer verklighetsbaserad 

grund för framtagningen av dessa kartor. Processkartorna har behövt att bearbetats flera 

gånger för att nå fram till den slutliga förslagsutformningen.  

 

Vid utformningen av dessa processkartor har vi varit i behov av någon slags IT programvara 

som har rätt verktyg för att kunna rita processerna. Då MPM funderar att investera i den IT 

baserade programvaran Barium valde vi att använda oss av ett Barium program som heter 

Barium Live. Detta program hade rätt verktyg som vi behövde för modelleringen av 

processkartorna. Efter att vi lärt oss hur man hanterar denna programvara så vart det bara att 

börja modelleringen.  
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6.1 MPM Project Development system – Processkartor 

 
I detta kapitel redovisas resultatet av de efterfrågade processkartorna som ska förtydliga och 

illustrera projektledningssystemet MPM Project Development System. För varje processkarta 

finns det förklarande text i nulägesanalysen i kap fem som ger en detaljerad beskrivning av 

varje processkarta. 

 

Varje processkarta är utformad så att man kan navigera sig framåt och bakåt i dem sex olika 

faserna. Varje blå ruta motsvarar antingen en fas, aktivitet eller uppgift. De ljusbrunna 

dokumenten är klickbara dokument som öppnas direkt på skärmen i den IT-baserade 

ledningssystemet. I vissa av processkartorna förekommer rödmarkerade noteringar som 

beskriver viktig information. De genomskinliga rutorna som består av ett antal grupperade 

boxar är ämnen som normalt ska täckas av respektive fas. Varje process karta är indelad i 

”simbanor” för att man på ett tydligare sätt kan se vad som händer i processen och lättare kan 

fastställa de tvärfunktionella sambanden. 

 

 

6.1.1 System översikt 

 
Kapitel 5.3 (Project Development System) förklarar systemöversikten i textformat. 

 

 

 
Figur 6.1 System Översikt 
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6.1.2 Project Initiation 

 
Kapitel 5.4.1 (Project Initiation) förklarar fasen i textformat. 

 

 
Figur 6.2 Project Initiation 

 

 

6.1.3 Project Viability 

 
Kapitel 5.4.2 (Project Viability) förklarar fasen i textformat. 

 

 
Figur 6.3 Project Viability 



42 

 

6.1.4 Project Feasibility 

 
Kapitel 5.4.3 (Project Feasibility) förklarar fasen i textformat. 

 

 
Figur 6.4 Project Feasibility 

 

 

6.1.4 Project Definition 

 
Kapitel 5.4.4 (Project Definition) förklarar fasen i textformat. 

 

 
Figur 6.5 Project Definition 
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6.1.4 Production 

 
Kapitel 5.5.1 (Production) förklarar fasen i textformat. 

 

 
Figur 6.6 Production 

 

 

6.1.5 Transfer 

 
Kapitel 5.5.2 (Transfer) förklarar fasen i textformat. 
 

 
Figur 6.7 Transfer 
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7.  BEHOVS ANALYS 
 

 

Midroc Project Management:s utlands verksamhet är i behov av ett system som stödjer allt 

ifrån införsäljnings process till Project Execution oavsett vilken typ av projekt det är. Olika 

typer av projekt som systemet ska kunna hantera kan vara allt från ett underjordsprojekt, 

industri projekt, ett vanligt bygg projekt eller en studie. MPM är i behov av ett gemensamt 

system inom utlandsverksamhet. 

 

Inom utlandsverksamheten förekommer det att både interna och externa parter deltar i 

projekten. Interna parter kan bestå av Midrocs egna bolag, som t.ex. Midroc Electro eller 

Metalock, medan de externa parterna kan exempelviss bestå utav Skanska eller NCC. Alla 

aktörer som kommer in i utlandsverksamheten måste arbeta utefter en gemensam plattform 

där alla kan känna igen sig. Med detta menar vi att de olika parterna ska arbeta mot 

gemensamma mål vilket innebär att arbeta utifrån samma processer. Behovet är då att ha ett 

lättförståeligt och lättillgängligt system. 

 

Ett stort problem är att ansvar och befattning inte alltid är tydligt. Det slarvas med att skriva 

Project Charters, delegationer, befattnings- och ansvarsbeskrivningar. Det händer ofta att man 

som projektledare sitter och väntar på beslut. Styrelsen kan anse att beslutet ligger hos 

projektledaren medan projektledaren tror att beslutet ligger uppe hos styrelsen, detta medför 

framför allt förlust i form utav tid och kostader pågrund av att projektet står still. Behovet är 

att på ett tydligt sätt redovisa ansvar och befattningar i ledningssystemet. Processkartorna 

inom MPM:s utlandsverksamhet ska illustrera ansvar och befattningar på ett sådant sätt att det 

inte går att misstolka. 

 

En stor brist är att fasen Execution Stage (genomförande fasen) inte är välutformad. Eftersom 

MPM:s utlandsverksamhet fortfarande är under uppbyggnad så har man inte hunnit utforma 

en övergripande och välgenomtänkt Execution Stage. Detta leder i sin tur att man måste 

uppfinna hjulet varje gång. Idag finns det valda delar inom fasen som är uppbyggt av olika 

medarbetare som använt sig av tidigare erfarenheter. Då dessa medarbetare har olika 

bakgrund så skiljer sig deras erfarenheter vilket innebär att den genomförande fasen i 

systemet inte får en gemensam struktur. MPM:s utlandsverksamhet är alltså idag i behov av 

en mer välutformad, väl strukturerat och gemensamt framtagen genomförande fas. Fasens 

processer ska vara användbara för alla sorters projekt. Styrelsen ska kunna följa projektet 

under hela genomförande fasen. ”jag måste kunna som chef gå in och kolla vart projektet är 

någonstans, jag måste kunna se om någon process startar utan att få godkännande från 

projektstyr gruppen.”(Niclas Lövfelt, Intervju). 

 

Många gånger MPM:s utlandsverksamhet startar ett projekt så är det väldigt bråttom, man ska 

inte behöva sitta och leta efter dokument. Idag är man tvungen att gå tillbaka och använda sig 

av gamla projektdokument där man får ta bort information och börja från början, alltså skapa 

hjulet från början. För att kringgå detta problem krävs det att den programvara som man väljer 

ska ha ett grafiskt gränssnitt som gör det enkelt att känna igen sig och hitta i. Programvaran 

ska framför allt vara lätt att navigera i.  
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Inom varje projekt finns det ett visst antal dokument som är gemensamma oavsett projekt typ. 

Exempel på dessa dokument är projektplanen, tidsplan, kalkyler, Project Charters, 

månadsrapporter etc. De gemensamma dokument måste ha mallar som underlagg för att det 

ska vara lätt att känna igen sig. Som chef måste man kunna gå in i ett dokument och känna 

igen sig. Om man t.ex. granskar en tidplan, så vill man att tidplanen är uppbyggd på samma 

sätt oavsett om det är en del av ett projekt nere i Etiopien eller ett ambassad projekt någon 

annan stans i världen.  

Idag finns det ingen formell struktur på hur man hanterar arkiveringen. Det kan vara 

tidskrävande att hitta efterfrågade dokument gällande gamla eller pågående projekt. Det är 

även svårt att avgöra vem som ansvarar för olika dokument som arkiverats. Den programvara 

som väljs för att hantera ledningssystemet skall kunna hantera arkiveringen i en gemensam 

plattform som ska vara lätt tillgänglig för behöriga. Arkivhanteringen ska vara indelad under 

olika projekt, där varje projekt omfattar sina specifika dokument. 

 

PMI Book of Knowledge talar om vilka processer som ska finnas med i ett projekt och vad 

man ska tänka på. Det talar dock inte om hur det ska tillämpas. PMI Book of Knowledge är 

alldeles för omfattande samt teoretisk uppbyggd vilket försvårar användandet av den. Ett 

annat problem är att en del av medarbetarna har bristande kunskap om boken. Verksamheten 

behöver alltså ett sådant upplägg av ledningssystem så att PMI boken kan tillämpas på ett 

praktiskt sätt, det är ett stort behov att integrera in och lyfta fram den viktigaste 

informationen. Den viktiga informationen som lyfts fram i systemet bör fungerar som en 

checklista med punkter som täcker projektledarens arbetsuppgifter. För att öka den bristande 

kunskapen bland medarbetarna behövs det att den integrerade informationen upprättas på ett 

sådant sätt att det är enkelt att ta till sig dvs. strukturerat på ett bra sätt.  
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8. RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER 

 

 

Resultatet av detta examensarbete består utav nulägesanalysen, behovsanalys 

och sju processkartor. I nulägesanalysen redovisas resultatet utav 

vidareutvecklingen av MPM Project Development System. I behovsanalysen 

redovisas identifieringen utav brister i MPM Project Development System samt 

viktiga behov som det valda IT-programvaran ska uppfylla. De sju 

processkartorna redovisas i kapitel 6.  

 

En sammanslagning av alla dessa resultat uppfyller syftet med detta 

examensarbete som har varit att bereda MPM:s utlandsverksamhet med underlag 

för att kunna avgöra om en investering i Bariums IT-baserade programvara för 

ledningssystem är lönsam eller inte. 

 

De behov som presenteras i detta examensarbete är ur företag ledningens och 

medarbetarnas perspektiv, det är även viktigt att ta hänsyn till andra intressenters 

behov. När alla väsentliga behov klarlagts ska man i samråd med minst en 

representant från Barium klargöra om programvaran kan uppfylla behoven. 

 

För att avgöra om en investering i Barium är lönsam eller inte är det viktigt att 

förutom det underlag som presenterats i detta examensarbete att man även tar 

hänsyn till andra viktiga faktorer som t.ex. kostnaden, support, säkerhet etc.  
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