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Sammanfattning 

Titel: Ekonomistyrning i Varbergstunnelprojektet 

Författare: Sofie Nilsson 900415 och Angelica Wernersson 910406 

Handledare: Arne Söderbom 

Examinator: Jan-Olof Müller 

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats - företagsekonomi 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Varbergstunnelns 

projektorganisation är uppbyggd samt hur Varbergs kommun och Trafikverket använder 

ekonomistyrning för att planera projektet. Vi vill med denna studie generera lärdomar kring 

ekonomistyrning i stora projekt. 

Bakgrund: Västkustbanan sträcker sig mellan Lund och Göteborg. Idag är 85 procent av 

västkustbanan utbyggd med dubbelspår. En sträcka som är kvar att byggas ut är sträckan genom 

Varberg. Det kommer vara cirka 7,5 km dubbelspår som byggs mellan Varbergs centrum och 

Hamra som ligger söder om Varberg. Av dessa 7,5 km dubbelspår ska en tunnel på 3 km byggas 

genom Varbergs centrum. Planeringen av Varbergstunneln har pågått i många år. Klartecken från 

regeringen kom i mars 2013 om att gå vidare med projektet, byggstart planeras år 2019 och 

avsikten är att tågen ska börja rulla på de nya spåren år 2024. Det är Trafikverket, Varbergs 

kommun, Jernhusen AB och Region Halland som är Varbergstunnelprojektets huvudparter. 

Frågeställning: Hur använder Varbergstunnelns projektorganisation sig av ekonomistyrning för 

att planera projektet? 

Metod: Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär då intervjuer med berörda parter har 

genomförts. Intervjusamtalen har skett med en subjektiv tolkning. Hermeneutiska synsättet om 

förståelse och tolkningar används i denna studie. Ansatsen är induktiv då vi styrs av kunskap och 

förståelse som utvecklas efter hand, rapporten ska beskriva och skapa förståelse för andra.  

Resultat och slutsats: Denna studie visar en komplex styrning av Varbergstunnelprojektet då det 

finns svårigheter att konstruera en fungerande projektorganisation från start, 

projektorganisationen kan arbetas om under projektets gång. Vi har gjort bedömningen att 

Region Hallands projektmodell kan konstrueras om för att tydligare visa indelningen av 

projektets två steg projektering och byggnation. Vi har i denna studie insett att det finns 

fördelalar med att använda flera planeringsmetoder i kombination. I Varbergstunnelprojektet ser 

vi en skillnad mellan omfattningen av Varbergs kommuns och Trafikverkets finansiella 

planering. Trafikverket som projektets huvudman har en större budget och projektorganisation 

och även en mer omfattande finansiell planering. 

Nyckelord: Ekonomistyrning, projektledning, projektorganisation, styrning, planering, ekonomi, 

uppföljning. 

  



 

   

 

 

Abstract 

Title: Management accounting in the Varberg Tunnel Project 

Authors: Sofie Nilsson 900415 and Angelica Wernersson 910406 

Advisor: Arne Söderbom 

Examiner: Jan-Olof Müller 

Course: Bachelor Thesis - Business 

Purpose: The aim of this study is to describe and analyze how the Varberg Tunnel Project is 

built and how the municipality of Varberg and the Swedish Traffic Authorities uses financial 

management to plan the project. We want this study to generate lessons about financial 

management in large projects. 

Background: The railway Västkustbanan extends between Lund and Gothenburg. Today, 85 

percent of Västkustbanan is expanded with double railway tracks. A stretch that is left to be 

developed is the route through Varberg. There will be about 7.5 km double railway tracks built 

between the center of Varberg and Hamra located south of Varberg. A 3 km long tunnel will be 

built through the center of Varberg. The planning of this tunnel has been going on for many 

years. The go-ahead for the project from the government came in March, the construction will 

start in 2019 with the intentions that the trains will start rolling on the new tracks in 2024. The 

Swedish Transport Administration, the municipality of Varberg, Jernhusen AB and Region 

Halland is the main parties for the Varberg Tunnel Project. 

Question of interest: How does the Varberg Tunnel Project use management accounting in the 

planning? 

Methodology: The study is a case study of a qualitative nature as interviews with stakeholders 

have been conducted. Interviews have taken place with a subjective interpretation. 

Hermeneutical approach of understanding and interpretations is used in this study. The approach 

is inductive when we are guided by the knowledge and understanding that develops over time, 

the report will describe and create understanding for others. 

Results and Conclusion: This study shows a complex control of the Varberg Tunnel Project 

when it is difficult to construct a working project organization from the start, the project 

organization can be worked on during the project. We have made the assessment that the project 

model used in the project could be redesigned to show more clearly the division of the project's 

two stages projection and construction. We have in this study recognized the advantage of 

conversing with using multiple planning methods in combination. In the Varberg Tunnel Project, 

we see a difference between the extent of financial planning the municipality of Varberg and the 

Swedish Traffic Authorities use in the project. The Swedish Traffic Authorities as the main 

member in the project have a larger budget and project and even more comprehensive financial 

planning. 

Keywords: Management accounting, project control, project organization, planning, finance, 

monitoring. 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras bakgrunden till rapporten som behandlar projektet Varbergstunneln. 

Problemdiskussionen ger grund till rapportens forskningsfråga och syfte. 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Val av uppsatsämne 
Under vår utbildning på energiekonomprogrammet på Campus Varberg väcktes vårt intresse för 

projektet Varbergstunneln, en ombyggnad av järnvägsspåret på cirka 7,5 km. Järnvägen går 

precis utanför Campus Varberg och många studenter pendlar vilket gjorde projektet 

Varbergstunneln till ett naturligt samtalsämne. Under vår utbildning har vi tyckt projektledning 

och ekonomistyrning varit intressanta kurser och vi vill veta hur detta fungerar i ett verkligt 

projekt. Detta ledde till att vi valde att studera hur Varbergstunnelns projektorganisation 

använder ekonomistyrning i projektet. 

1.1.2 Västkustbanan 
Västkustbanan sträcker sig mellan Lund och Göteborg (Trafikverket & Varbergs kommun, 

2013). Enligt J. Bengtsson (personlig kommunikation, 14 april, 2015) kom järnvägen till Varberg 

1880, den första dragningen var Varberg-Borås. Efter denna dragning utvecklades linjerna med 

Varberg-Halmstad och Varberg-Göteborg. 1890 byggdes Varberg-Ätran ut, under denna period 

fanns tre Varbergslinjer. Varberg-Ätran lades ner 1960 och sedan dess har Varberg haft två 

linjer, Västkustbanan och Viskadalsbanan. Det är nu Västkustbanan som ska byggas ut (ibid.).  

I Halland har pendlingen ökat med 30 procent de senaste tio åren (Trafikverket & Varbergs 

kommun, 2013). I dagsläget går järnvägsspåret i Varberg igenom Varbergs centrum. Den nya 

järnvägsstationen kommer fortsatt ligga i centrala Varberg. Detta för att skapa ett snabbt, 

effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och godståg (ibid.). Idag är 85 

procent av västkustbanan utbyggd med dubbelspår (Trafikverket, 2014). De sträckor som är kvar 

är sträckan genom Varberg som planeras vara klart år 2024, Hallandsåsen som planeras vara 

klart 2015 och sist sträckan Ängelholm-Helsingborg som ännu inte är utbyggd (ibid.). Genom att 

genomföra denna planerade byggnation får hela Halland en stabil järnväg med bättre 

pendlingsmöjligheter (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). 

1.1.3 Varbergstunneln 
I Figur 1 på sida 2 kan en 3 km lång tunnel ses som finns med i projektplanen för att ersätta de 

nuvarande spåren (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). Det kommer vara cirka 7,5 km 

dubbelspår som byggs mellan Varbergs centrum och Hamra som ligger söder om Varberg. 

Planeringen av Varbergstunneln har pågått i många år. Efter en lång väntan kom äntligen 

klartecken från regeringen i mars 2013 om att gå vidare med projektet. Byggstart planeras år 

2019 och avsikten är att tågen ska börja rulla på de nya spåren år 2024 (ibid.). J. Bengtsson 

(personlig kommunikation, 14 april, 2015) förklarar att Varbergstunneln har fyra tydliga syften 

som Trafikverket tagit fram, dessa är: ökad kapacitet på västkustbanan genom att bygga ut 

enkelspåren till dubbelspår. Förbättra miljön, med en ökad kapacitet kan gods från lastbil flyttas 

över till järnväg. En ökad trafiksäkerhet, genom att bygga bort plankorsningar i centrala Varberg. 

En station i centrum med ett kollektivt nav som binder samman buss, tåg och taxi (ibid.). I 
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projektet Varbergstunneln finns fyra parter inblandade: Trafikverket, Varbergs kommun, Region 

Halland och Jernhusen AB (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013).  

 

Figur 1 Karta över tänkt dubbelspår genom Varberg (Varbergs kommun, 2014) 

1.1.4 Projektplanering och finansiellplanering 
Trafikverket tar fram en järnvägsplan och en detaljerad beskrivning av hur järnvägen ska 

utformas (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). Järnvägsplanen måste innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning, denna beskriver projektets miljöpåverkan samt försiktighets- och 

skyddsåtgärder. Järnvägsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen. En detaljplanering av Varbergs 

kommun måste alltid göras när kommunens markområde ska användas. Varbergs kommuns 

detaljplaner och järnvägsplanen måste överensstämma. En viktig del i planeringen av 

Varbetstunneln är samråd, detta innebär att Trafikverket och Varbergs kommun kommunicerar 

med andra myndigheter, organisationer, fastighetsägare och berörd allmänhet. Samråd krävs för 

att få in allas synpunkter och lärdomar till planarbetet (ibid.). 

Inför byggandet av Varbergstunneln har ett medfinansieringsavtal tecknats mellan de fyra 

parterna Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen AB och Region Halland (Trafikverket & 

Varbergs kommun, 2013). Figur 2 på sida 3 visar hur mycket varje part ska betala enligt avtalet 

fördelat i procent. Trafikverket betala 2,4 miljarder kronor, Varbergs kommun ska betala 290 

miljoner kronor, Region Halland står för 210 miljoner kronor och Jernhusen AB står för 60-100 

miljoner kronor beroende på den nya järnvägsstationens utformning (ibid.). 



 

   

3 

 

 

Figur 2 Medfinansiärsavtal gällande dubbelspår, tunnel och station (Trafikverket & 

Varbergs kommun, 2013) 

1.2 Problemdiskussion 
För att komma fram till studiens forskningsfråga och syfte har vi fört en problemdiskussion kring 

Varbergstunnelprojektets projektorganisation, projektplanering och finansiella planering. I vår 

studie av ekonomistyrning i Varbergstunnelprojektet har projektorganisation en plats för att 

beskriva ekonomistyrning i sitt sammanhang.  

1.2.1 Projektorganisation 
Projektorganisationen består av de fyra huvudparterna i Varbergstunneln som är Trafikverket, 

Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen AB (Trafikverket & Varbergs kommun, 

2013). Enligt Nilsson et al. (2010) har ekonomistyrning koppling till organisationsteorin. 

Organisationsteori beskriver det sammanhang i vilket ekonomistyrning används. De fyra 

parterna har alla olika projektledare för sina delprojekt. Projektledaren för Varbergs kommun 

heter Jan Bengtsson (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). Nilsson, Olve och Parment 

(2010) beskriver skillnaden på vertikal och horisontellt ansvar. Det vertikala ansvarsområdet 

behandlar planering, ansvarsfördelning och uppföljning medan det horisontella ansvarsområdet 

behandlar spelregler, handlingsfrihet och hantering av interna kostnader och intäkter vid 

fakturering samt redovisning (ibid.). För att kunna beskriva och analysera Varbergstunnelns 

ekonomistyrning vill vi först klargöra hur projektets organisation ser ut utifrån följande frågor: 

Hur styrs projektet Varbergstunneln mellan de fyra parterna? Hur organiseras projektet 

Varbergstunneln?  Vilken ansvarsfördelning använder Varbergs kommun sig av?  

1.2.2 Ekonomistyrning 
Vid ekonomistyrning använder sig organisationens ledning sig av formaliserade, 

informationsbaserade rutiner, strukturer och processer (Nilsson et al., 2010). Ekonomistyrning 

innebär att verksamheten ska bli styrbar genom att ledningen ska kunna skapa inriktning för att 

planera, ha kontroll över och följa upp verksamheten. Att planera är ett verktyg som finns för att 

ekonomiskt styra verksamheten (ibid.). För att studera projektet Varbergstunnelns 
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ekonomistyrning i form av planering delar vi in planeringsarbetet i projektplanering och 

finansiellplanering. Projektplanering innebär planering av aktiviteter samt tidsplanering. 

Finansiellplanering innebär hur projektet kalkyleras, budgeteras och följs upp. 

Problemdiskussionens frågor för Varbergstunnelns ekonomistyrning ses under rubrikerna 

projektplanering och finansiellplanering.  

1.2.3 Projektplanering 
Enligt Trafikverket & Varbergs kommun (2013) har planeringen inför byggnationen av 

Varbergstunneln pågått i många år. Efter klartecken från regeringen i mars år 2013 fanns 

möjligheten att äntligen gå vidare med projektet, planeringen kommer fortgå till år 2018 

(Trafikverket, 2015). Byggstarten planeras år 2019 och avsikten är att tågen ska börja rulla på de 

nya spåren år 2024 (ibid.). Pankaja (2005) förklarar att en tidsplan kan göras i form av ett Gantt-

schema. I detta schema definieras projektets aktiviteter med en detaljerad beskrivning om 

varaktighet, kostnad och resurser (Reyck, 2010).  Uppdelningen av de olika aktiviteterna har 

skett mellan de olika aktörerna. Trafikverket är den part som tar fram järnvägsplanen som 

beskriver hur järnvägen ska utformas (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). Järnvägsplanen 

och bygghandlingen tar upp en detaljerad planering för byggskedet. Varbergs kommun tar fram 

detaljplaner. En sådan plan måste alltid göras när kommunens markområde ska använda. 

Detaljplaner ska alltid granskas av allmänheten. Även detaljplaner och järnvägsplanen måste 

stämma överens. Samråd är en viktig beståndspunkt under planeringsarbetet och innebär att 

Trafikverket och Varbergs kommun tar kontakt med andra myndigheter, organisationer, 

fastighetsägare och berörd allmänhet för att få in deras aspekter kring planeringsarbetet (ibid.). 

Enligt Amir, Robert och Nzeogwu (2000) delas den klassiska projektmodellen in i fyra faser, 

dessa är förstudie, planering, genomförande och avslut. Enligt Tonnquist (2012) handlar 

projektplanering om att utse en strategi för att nå målet. Under planeringsfasen finns det olika 

planeringsmetoder att välja (ibid.). Vi är intresserade av att undersöka hur planeringsarbetet 

kommer att se ut under tidsperioden då planläggning och projektering påbörjas till att tågen rullar 

på spåren 2024. Hur kan de olika planeringsmetoderna kopplas till Varbergs kommuns sätt att 

planera projektets aktiviteter och tidsåtgång? Hur är Varbergs kommuns projektmodell 

uppbyggd? 

1.2.4 Finansiellplanering 
Det är Varbergs kommuns ansvar att planera för en långsiktig och hållbar samhällskultur för 

människorna som bor i Varberg (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). För att göra detta 

tunnelbygge möjligt är Varbergs kommun med och delfinansierar Varbergstunneln. Trafikverket 

är den part som finansierar största delen av projektet och Varbergs kommun är den näst största 

parten inom finansieringen som ses i Figur 2 på sida 2 (ibid.). Budgeten för Varbergstunneln är 

beräknad till 2,9 miljarder kronor (Trafikverket & Varbergs kommun, 2013). Denna budget är 

parterna överens om att den inte får överskridas (Trafikverket, Varberg Kommun, & Region 

Halland, 2009). Investeringskalkylering används enligt Brorström, Haglund & Solli (2014) vid 

anskaffande eller ersättning av produktionsresurser där användningstiden är så lång att den 

räknas som en anläggningstillgång. Självkostnadskalkylering är den kalkyleringsmetod som 

dominerar i svenskt näringsliv (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). En kalkyleringsmetod som 

hanterar osäkerheten i komplexa projekt är successivprincipen (Lichtenberg, 2006). En budget 
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inriktar sig på en viss avgränsad tidsperiod, denna planering kan delas in i tre olika nivåer: 

strategisk, taktisk och operativ planering (Ax, et al., 2009). Det är även viktigt att kontinuerligt 

genomföra budgetuppföljning (ibid.). Utifrån detta frågar vi oss vilken typ av 

kalkyleringsmetoder används i projektet Varbergstunneln? Hur budgeteras det för projektet 

Varbergstunneln? Hur genomförs uppföljning av projektets tids- och kostnadsåtgång?   

1.3 Forskningsfråga 
Hur använder Varbergstunnelns projektorganisation sig av ekonomistyrning för att planera 

projektet? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Varbergstunnelns projektorganisation 

är uppbyggd samt hur Varbergs kommun och Trafikverket använder ekonomistyrning för att 

planera projektet. Vi vill med denna studie generera lärdomar kring ekonomistyrning i stora 

projekt. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel tar upp relevant teori för uppsatsen. Kapitlet introduceras med en kort 

sammanfattning av de centrala begreppen som löper kapitlet igenom. De fyra huvuddelarna i 

detta kapitel är projektorganisation, ekonomistyrning, projektplanering och finansiellplanering. 

2.1 Sammanfattning 
Ekonomistyrning handlar om att en organisation ska bli styrbar genom att ledningen ska skapa 

inriktning för planering, kontrollering och uppföljning av verksamheten (Nilsson et al., 2010). 

Ekonomistyrning handlar enligt Ax et al. (2009) både om finansiella och icke-finansiella mål. 

För att kunna styra organisationen till sina mål har ekonomistyrning flera verktyg så som 

aktivitetsplanering i projekt och finansiellplanering. Utgångspunkten i vår teoretiska referensram 

är därför att beskriva ett projekts organisation, projektplanering och finansiella planering.  

Enligt Nilsson et al. (2010) handlar styrning om en relation mellan huvudman och medarbetare 

som arbetar för huvudmannens uppdrag. När ett projekt ska starta skapas en projektorganisation, 

denna organisation är tillfällig och när projektet avslutas upplöses också projektorganisationen 

(Tonnquist, 2012). När det gäller politiska organisationer får de enligt Brorström et al. (2014) sitt 

ledningsorgan utifrån demokratiska principer. Politikerna i kommunen är demokratiskt tillsatta 

och tar beslut om vad som ska göras. Tjänstemännen avgör sedan hur det som politikerna 

beslutar ska uppnås. (ibid.). En metod för att skapa en projektorganisation är modulteam vilket 

innebär att olika specialister sätts samman i en grupp (ibid.). Enligt Nilsson et al. (2010) kan 

ansvar i en organisation ske vertikalt mellan chefer och medarbetare eller horisontellt mellan den 

som utför något och den som tar emot resultatet. När det gäller stora organisationer brukar 

vertikal ansvarsfördelning vara att föredra. Matrisorganisationen har en flexibel struktur där 

chefernas uppgift är att skapa en arbetsgrupp som kan lösa specifika arbetsuppgifter (Söderlund 

& Magnusson, 2013). Detta ställer höga krav på att cheferna formulerar målen väl samt 

prioriterar arbetsuppgifterna då en svaghet med denna form är att det kan skapas dubbla 

beslutsvägar. Efter att organisationen är skapad påbörjas planeringsarbete. 

För att kunna påverka projektets framtid krävs en noggrann planering enligt Moore (1991). 

Tonnquist (2012) förklarar fem olika sätt att planera för att nå projektets mål: seriell utveckling, 

parallellutveckling, närzonsplanering, nätplanering och aktivitetsplanering. En klassisk 

projektmodell kan enligt Amir et al. (2000) beskrivas med fyra faser: förstudie, planering, 

genomförande och avslut. Denna modell ger en klar bild kring projektets osäkerheter i tidigt 

stadie. Planeringen ger en tydlig bild av hur varje tillgång kan användas för att uppnå 

projektmålen (ibid.). Enligt modellen jämförs projektets status med projektplaneringen under 

projektets gång och på detta sätt analyseras eventuella avvikelser (Hazir & Shtub, 2011). Till sist 

ska projektet enligt denna modell få ett tydligt avslut (Amir et al. 2000). Det finns olika sätt att 

planera ett projekts tid och kostnad. För ett komplext projekt presenterar Pankaja (2005) en tids- 

och kostnadsplanering, Gantt-schema. Detta är ett enkelt sätt att planera projektets tid och 

kostnader och verktyget används även för att upptäcka nya och bättre sätt att utföra aktiviteter. 

Enligt Brorström et al. (2014) är den offentliga sektorn känd för sin komplexitet. Komplexiteten 

beror på att kommunens verksamhet kräver många olika kompetenser vilket leder till stora 
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organisationer. Att koordinera en stor organisation med många aktörer som både är privata och 

offentliga kan vara en utmaning där av också ett exempel på komplexiteten i den offentliga 

sektorn. För att kunna driva ett projekt med hög komplexitet är det viktigt med god planering och 

uppföljning (ibid.). 

För att planera och räkna på ett projekts kostnader kan olika kalkyleringsmetoder användas. 

Uppsatsen kommer att behandla tre olika kalkyleringsmetoder, dessa är investeringskalkylering, 

självkostnadskalkylering och succesivprincipen. Investeringskalkylering används enligt 

Brorström et al. (2014) vid anskaffande eller ersättning av produktionsresurser där 

användningstiden är så lång att den räknas som en anläggningstillgång. Självkostnadskalkylering 

är enligt Ax, et al. (2009) den dominerande kalkylmetoden i svenskt näringsliv. Denna metod gör 

en fullständig kostnadsfördelning (ibid.). Successivprincipen är en kalkyleringsmetod för att 

hantera osäkerheten i komplexa projekt (Lichtenberg, 2006). Denna metod använder sig av den 

mänskliga intelligensen som ett komplement till data.  

Budget definieras enligt Ax, et al. (2009) som förväntningar och åtaganden för ett företag när det 

gäller ekonomiska konsekvenser för kommande tidsperiod. Kostnadsplaneringen kan delas in i 

tre olika nivåer där den första är strategisk planering. I denna planering ställs frågor som är 

långsiktiga och med kvalitativ utsträckning och tidshorisonten sträcker sig oftast på tre år eller 

längre. Nästa nivå är taktisk planering som är en mer detaljerad planering med kvantitativ 

inriktning och har en tidshorisont på ett till tre år. Sista planeringsnivån är operativ planering och 

handlar om aktivitetsplanering, tidshorisonten för denna planeringsnivå är från en månad till 

dagsplanering. Det finns ingen tydlig gräns för vilken planeringsnivå budgetering ingår i (ibid). 

Vid styrning i kommun och landsting har budget ett stort fokus enligt Brorström et al. (2014). 

Sedan 1862 har budgeten varit lagstadgad för kommuner och landsting, alltså finns det här en 

lång tradition kring budgetering (ibid.). Vi har i vår referensram valt att presentera resultatbudget 

som tar upp resultatet som beräknas under en viss tidsperiod (Ax, et al. 2009).  

Efter att planering och budgetering genomförts och projektet löper bör uppföljning kontinuerligt 

genomföras (Nilsson et al., 2010). Enligt Ax, et al. (2009) ökar uppföljningen värdet av 

budgeteringen då budgeterat värde ställs mot utfall. Vi har valt att presentera en 

uppföljningsmetod som är Earned Value. Denna metod tar upp två viktiga komponenter som är 

tid och kostnad och Earned Value kan användas för prognoser under projektets gång (De Marco 

& Narbaev, 2013).  

2.2 Projektorganisation 
Enligt Nilsson et al. (2010) handlar styrning om en relation mellan huvudman och medarbetare 

som arbetar för huvudmannens uppdrag. Vid styrning av ett projekt skapas en 

projektorganisation (Tonnquist, 2012). En projektorganisation är lämplig då det finns behov av 

att samordna olika delar av ett företag (ibid.). En projektorganisation är tillfällig, när projektet 

avslutas upplöses organisationen (Söderlund & Magnusson, 2013).  

En metod för att sätta ihop en projektorganisation är modulteam (Tonnquist, 2012). Denna metod 

går ut på att sätta samman en projektgrupp med specialister som har kompetens inom olika 

områden via de olika avdelningarna. En projektorganisation består utav fyra tydliga kategorier av 
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roller som är styrande, ledande, utförande och stödjande roller. Två utav de viktigaste rollerna i 

en projektorganisation är beställaren och projektledaren. Beställaren är viktig för att ge projektet 

ett tydligt uppdrag och tillräckliga resurser. Beställaren ansvarar för att effektmålet uppnås. Ett 

effektmål är ett långsiktigt resultat om önskade effekter som uppstår först efter projektets slut 

(Brorström et al., 2014). Projektledaren är viktig för att kunna styra olika fristående aktiviteter 

mot ett gemensamt mål (Tonnquist, 2012). Enligt Brorström et al. (2014) ansvarar projektledaren 

för att projektmålet uppnås, projektmålet anger vad projektet ska leverera. När en projektgrupp 

skapas är det viktigt att det finns tydliga gränsdragningar mellan projektet och den övriga 

verksamheten, linjeorganisationen (Tonnquist, 2012). Oftast har medlemmarna i 

projektorganisationen andra projekt att arbeta med parallellt eller den löpande verksamheten. Det 

är viktigt att de anställda förstår att investeringar och olika uppdrag ska stödja företagets 

övergripande mål och strategier oavsett om de utförs som projekt eller i den löpande 

verksamheten (ibid.). 

Ett projekt består av många olika intressenter (Tonnquist, 2012). Intressenter är alla som på 

något sätt påverkar projektet. Det är viktigt med en balans mellan viktiga intressenter för 

organisationens värdeskapande ska fördelas (Nilsson et al., 2010). Organisationens ledning tar 

upp viktiga frågor i styrelse och med ägare men ledningen bör också ta vara på medarbetarnas 

kunskap och vilja. Genom decentralisering lyfts medarbetarnas eller parter utanför 

organisationens åsikter fram och ställs mot varandra. Genom att vara lyhörd och ta in 

organisationens alla synpunkter görs företaget starkare och skapar värde för intressenter. För att 

en organisation ska nå framgång krävs det informationsbyte av möjligheter, vald inriktning och 

uppnådda resultat (ibid.).  

2.2.1 Vertikalt eller horisontellt ansvar 
I en organisation kan enligt Nilsson et al. (2010) ansvar ske både vertikalt (hierarkisk) mellan 

chef och medarbetare eller horisontellt (verksamhetsflöde) mellan den som utför något och den 

som tar emot resultatet. I stora organisationer som koncerner, kommuner och företagsgrupper har 

många enheter endast interna kunder. Det vertikala ansvarområdet behandlar: hur planeringen 

går till, delar upp ansvar till olika nivåer och uppföljning. Det anses vara mer långsiktigt att 

använda de vertikala målen eftersom målen bryts ner från huvudmän som bestämt att 

verksamheten ska bedrivas. Kraven huvudmännen sätter behöver översättas till mer kortsiktigt 

och operativt för att ledningen ska se om resultatet blev det tänkta (ibid.). 

En vertikal organisationsform är enligt Tonnquist (2012) matrisorganisationen som med ett 

exempel ses i Figur 3 på sida 9. Denna form är flexibel i sin struktur. Medarbetarna är anställda 

vertikalt i linjen medan verksamheten drivs tvärfunktionellt. Enligt Söderlund & Magnusson 

(2013) får befattningshavarna ansvar för verksamheten i de dimensioner som är gynnar företaget. 

Chefernas uppgift är att skapa en arbetsgrupp som kan lösa specifika arbetsuppgifter. Svagheten 

med denna form är att det skapas dubbla beslutsvägar, detta ställer högre krav på ledningen att 

formulera mål och att prioritera arbetsuppgifterna. Projekt med denna organisationsform har en 

hög matris, linjechefen tar de övergripande besluten om mål, ramar och resurser sedan lämnas 

detaljerna till projektledaren (ibid.). 
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Figur 3 Hierarkisk organisationskarta 

Det horisontella ansvarsområdet över intern marknad behandlar: spelregler för interna affärer, 

handlingsfrihet och regler för hur interna kostnader och intäkter hanteras vid fakturering och 

redovisning enligt Nilsson et al. (2010). Om ledningen väljer det interna horisontella ansvaret 

beror detta på att ledningen tror detta ansvar generar bättre incitament än vertikal styrning (ibid.). 

2.2.2 Politisk påtryckning 
Statliga och politiska organisationer är icke-vinstdrivande organisationer och har som syfte att 

leverera ett uppdrag/mål (Merchant & Van der Stede, 2012). Detta skiljer sig från vinstdrivande 

organisationer där syftet är att generera vinst.  

Politiska organisationer som kommuner och landsting får enligt Brorström et al. (2014) sitt 

ledningsorgan utifrån demokratiska principer. Politikerna i kommunen är demokratiskt tillsatta 

och tar beslut om vad som ska göras. Tjänstemännen avgör sedan hur de politiska besluten ska 

uppnås. (ibid.). Beslutsprocessen i denna typ av icke- vinstdrivande organisationer är enligt 

Merchant & Van der Stede (2012) ofta längre då de har en publik service vilket innebär att 

allmänheten och media har tillgång till information om vad som komma skall. Icke-vinstdrivande 

företag har offentliga och politiska påtryckningar vilket kräver tid under planeringsprocessen. 

Flera olika tillsynsmyndigheter och övervakare är inblandade samt att organisationen styrs av 

rättsliga, reglerande och politiska system vilket leder till att de måste anpassa sig efter 

begränsningar. Detta kan leda till konflikter och omval i beslutsprocessen (ibid.). 

2.3 Ekonomistyrning 
Enligt Nilsson et al. (2010) handlar ekonomistyrning om att verksamheten ska bli styrbar genom 

att ledningen ska kunna skapa inriktning för att planera, ha kontroll över och följa upp 

verksamheten. Ekonomistyrning har en koppling till organisationsteori och till redovisning. 

Organisationens ledning använder sig av formaliserade, informationsbaserade rutiner, processer 

och strukturer för att formulera strategier och sedan genomföra dem genom att påverka 

beteenden i organisationen vid ekonomistyrning. Att planera är ett verktyg som finns för att 

ekonomiskt styra verksamheten (ibid.). Planering är enligt Moore (1991) ett försök att påverka 

framtiden för projektet. Med en god planering kan ett problem antingen lösas eller undvikas 

(ibid.). Ekonomistyrning handlar av tradition främst på ekonomiska mål av finansiell karaktär 

(Ax et al., 2009). Även om finansiella mål oftast bedöms som organisationens viktigaste mål 
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finns en ökad betydelse av icke-finansiella mål. För att kunna styra organisationen mot sina mål 

har ekonomistyrning många uppgifter. För att uppnå organisationens planer och mål bör 

planering, genomförande och uppföljning anpassas. Kalkylering, budgetering och 

budgetuppföljning är också uppgifter för att nå organisationens mål (ibid.). Ekonomistyrning är 

mer kraftfull än att individer får göra egna bedömningar av sitt sätt att agera (Nilsson et al., 

2010). Ledningen kan påverka medarbetarnas prestation genom att ställa krav på individer och 

gruppers prestationer i organisationen. Det krävs att ledningen har idéer om vad de vill uppnå, 

hur verksamheten ska bedrivas samt vem som ska genomföra det. För att få en organisation att 

samverka krävs det kommunikation mellan individerna. Det är av vikt att all form av planering 

bidrar till att nå organisationens mål (ibid.).  

Den teoretiska referensramen är uppdelad i projektplanering och finansiellplanering för att 

beskriva ekonomistyrning. Projektplanering avser metoder för att planera aktiviteter i förhållande 

till varandra och i tiden. Finansiellplanering avser kalkylering, budgetering och uppföljning.     

2.4 Projektplanering 
I denna studie avser projektplanering hur aktiviteter ska hanteras. Projektplaneringens 

underrubriker i denna uppsats är projektmodell, planeringsmetoder, tidsplan och komplexitet för 

att beskriva planering av olika aktiviteter.   

2.4.1 Projektmodell  
Enligt Amir et al. (2000) kan en projektmodell/projektlivscykel delas in i fyra faser som ses i 

Figur 4: 

 

Figur 4 Klassisk projektmodell (Tonnquist, 2012) 

Förstudie/välja projekt, varje projekt måste utvärderas för att avgöra om projektet tillför något till 

verksamheten anser Amir et al. (2000), detta sker genom en förstudie. Beslutet bör baseras på 

hur väl projektet hjälper verksamheten att uppnå sitt långsiktiga strategiska mål (ibid.). Enligt 

Tonnquist (2012) ger förstudien en tydlig bild kring projektets osäkerheter och ger även svar på 

om projektet bör startas eller inte.  

Planering, när förstudien är avklarad måste planeringen utvecklas (Amir et al., 2000). Det är 

viktigt med en noggrann planering för att öka projektgruppens engagemang till att nå framgång. 

Syftet med planeringen är att utveckla en översiktsplan som beskriver hur varje tillgång av 

verksamheten kommer att användas för att uppnå projektmålen (ibid.). Enligt Tonnquist (2012) 

handlar planeringsfasen om att utse en strategi, välja vägen till målet.  

Genomförande, i denna fas sker den faktiska utvecklingen av projektet (Amir et al., 2000). Under 

fasen genomförandet syftar projektet till att minimera avvikelser från projektplaneringen enligt 

Hazir & Shtub (2011). För att hålla nere dessa avvikelser ska under projektets gång: projektets 
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status identifieras, projektplaneringen jämföras med projektets status, avvikelserna analyseras 

och lämpliga ändringar genomföras (ibid.). 

Avslut, alla projekt måste ha ett tydligt avslut såväl lyckade som mindre lyckade projekt anser 

Amir et al. (2000) Under denna fas ska projektgrupp, finansiella poster och resurser avslutas. En 

slutrapport ska skrivas där projektets framgångar tas upp. Verksamheten har i senare skede 

användning av projekts slutrapporter för att uppnå förbättringar i framtida projekt (ibid.). 

Under projektets gång kan beslutspunkter sättas ut för att styra upp projektet (Tonnquist, 2012). 

Dessa beslutspunkter kallas även för grindar och är vanligtvis ett möte där uppnådda resultat 

granskas. Vanligtvis sätts grindar både inför varje ny fas i projektmodellen samt vid avslut av 

varje fas, när projektet stäms av (ibid.). 

2.4.2 Planeringsmetoder 
Hur en plan som säkerställer att projektets mål skapas nås finns det många olika svar på 

beroende på typ av projekt och typ av synsätt, nedan beskrivs fem sätt enligt Tonnquist (2012) 

att se på och genomföra planeringsarbetet i ett projekt. 

2.4.2.1 Seriell utveckling 

Seriell utveckling är enligt Tonnquist (2012) ett tämligen riskfritt arbetssätt är att succesivt 

genomföra en aktivitet i taget. Denna metod kallas vattenfallsmodellen och varje aktivitet ska 

vara godkänd innan nästa påbörjas, aktiviteterna ”rinner över” varandra. Denna metod är 

tidskrävande och därför är det inte många som använder sig av denna (ibid.). 

2.4.2.2 Parallellutveckling 

Vid parallellutveckling utvecklas enligt Tonnquist (2012) olika delar av projektet parallellt, detta 

är en fördel då projekttiden begränsas. Detta är vanligt vid projektutveckling då till exempel 

mekaniken utvecklas samtidigt som elektroniken. Nackdelen med denna metod är att större 

risker tas, det kan uppstå problem om de olika bitarna inte passar ihop. För att minska denna risk 

kan avstämningspunkter läggas in där utvecklingen inom de olika delarna stäms av (ibid.).  

2.4.2.3 Närzonplanering 

Närzonsplanering som metod fokuserar enligt Tonnquist (2012) på den närmaste liggande 

perioden i ett projekt. Det som ska göras tidigt planeras på detaljnivå medan senare delar av 

projektet bara planeras på övergripande nivå. Detaljplaneringen görs sedan efter som projektet 

fortskrider. Fördelen med denna metod är att onödigt planeringsarbete undviks. Detta är lämpligt 

vid projekt som påverkas av sin omgivning eftersom denna ofta förändras och då kan projektet 

planeras om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna (ibid.).  

2.4.2.4 Nätplanering 

Med nätplanering fås enligt Tonnquist (2012) en överblick över strukturen, vad som ska 

genomföras och i vilken ordning.  

Blocknät kallas den vanligaste nätplaneringen idag där illustreras aktiviteterna av block och 

beroenden mellan aktiviteterna anges med pilar (Tonnquist, 2012). 

Milstolpar, det yttersta målet är enligt Reyck (2010) att projektets tidslinje är tydlig, detta är 

avgörande om tidsramen inom projektet kommer att uppfyllas. Milstolpar i projektet avser de 
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resultat som är knutna till dess tidsram. Milstolpar markerar faser, gör det lättare vid övervakning 

och uppföljning (ibid.). Detta är den enklaste varianten av nätplanering enligt Tonnquist (2012), 

den innehåller endast etappmål och beroenden och har ingen tidsaxel. Milstolpar som ligger på 

samma flödeslinje ska genomföras i den ordningen, milstolpar som ligger på parallella 

flödeslinjer däremot kan genomföras oberoende av varandra. En milstolpeplan bör hållas kort, 

planen bör inte innehålla mer än 20 milstolpar för att användas som ett underlag för att 

kommunicera ut hur projektet ska genomföras och den bör inte användas som underlag för 

genomförandet av projektet (ibid.). 

2.4.2.5 Aktivitetsplanering 

Aktivitetsplanering inleds enligt Tonnquist (2012) med att identifiera aktiviteterna, arbetet som 

ska genomföras för att nå de olika milstolpar eller etappmålen. Det finns olika metoder för att 

planera aktiviteter där milstolpemetoden, arbetspaketsmetoden och etappmetoden är några av 

metoderna. Milstolpemetoden går ut på att en milstolpe tas i taget och utifrån denna planerar 

vilka aktiviteter som krävs. Aktivitetspaketsmetoden går ut på att identifiera beroenden. 

Projektets arbetspaket som måste genomföras i en bestämd ordning identifieras och på detta sätt 

även de aktiviteter som inte har något beroende. Etappmetoden har som syfte att kunna leverera 

användbara delresultat så tidigt som möjligt. För att kunna leverera delresultat krävs det 

prioritering av aktiviteter och det är detta som etappmetoden handlar om. Utöver en övergripande 

projektplan uppskattar projektgruppen projektets tidsåtgång och resursbehov för varje 

arbetspaket. Varje etapp är mellan två och fyra veckor långa och det är endast de närmast 

liggande etapperna som planeras i detalj (ibid.). 

2.4.3 Tidsplan med Gantt-schema 
Byggbranschen är en mycket komplex bransch när det gäller kostnads- och tidsplanering menar 

Pankaja (2005). För att leverera byggprojekt i tid och inom budget måste en effektiv planering 

genomföras. En sådan planering måste ge den information som behövs för hela projektgruppen 

så att den faktiska prestandan kan jämföras med planerad prestanda som ger en snabb bild av 

projektets status. En enkel metod för att göra en kostnads- och tidsplanering är att använda sig av 

MS-Projects Gantt-schema. Gantt-schemat är enkelt att förstå och lätt att konstruera (ibid.). 

I ett Gantt-schema tar varje aktivitet upp en rad (Pankaja, 2005). Tidslinjen löper längs toppen i 

tidsperiod om dagar, veckor eller månader beroende på den totala längden av projektet. Varje 

aktivitets tidpunkt representeras av en horisontell stapel. När projektet påbörjas bör en jämförelse 

mellan beräknad start och beräknat slut för varje aktivitet jämföras med faktisk start och faktiskt 

slut för att ge en projektstatus på aktivitetsbasis. Med hjälp av Gantt-schemat kan viktiga 

aktiviteter/händelser anges som en milstolpe. Gantt-schemat är ett verktyg för att upptäcka nya 

och bättre sätt att utföra en aktivitet på och för att förbättra kommunikationen för den 

övergripande strategin till alla inblandade (ibid.).  

2.4.4 Komplexitet 
Allt fler verksamheter arbetar i projektform (Söderlund & Magnusson, 2013). Problem att lyckas 

med projektet har ökat i takt med att komplexiteten och omvärldsosäkerheten ökat. 

Tidsbegränsning och tidspress är faktorer till svårigheten med att lyckas med ett projekt. När det 

gäller offentlig verksamhet finns även en press på att kunna visa resultat och handlingskraft i 
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samband med politiska val. Projektets styrning påverkas alltså av komplexitet, osäkerhet och 

tidspress (ibid.). 

Den offentliga sektorn har många kännetecken inte minst komplexiteten (Brorström et al., 2014). 

Kommunens verksamheter kräver många olika kompetenser samt många olika intressen som 

exempelvis miljöhänsyn och exploatering. En faktor till komplexiteten i den offentliga sektorn är 

att kommuner och landsting alltid är stora organisationer. Gränsande kommuner kan slås 

samman och då bilda ännu större organisationer. Det är mycket vanligt att kommunen eller 

landstinget är ortens största arbetsgivare och expansionen av anställda är väldigt vanligt. 

Storleken på organisationen påverkar enligt Brorström et al. (2014) hur styrningen organiseras 

och konstrueras. När en organisation växer och blir större kan en lösning vara att dela upp 

organisationen. En viktig komponent när en stor organisation delars upp är att den måste 

koordineras. Koordinering behöver inte endast ske mellan offentliga aktörer utan mycket sker 

både mellan privata och offentliga aktörer vilket kan leda till att styrningen blir ännu mer 

komplex (ibid.).  

Målet för en verksamhet är att ange vad som ska uppnås vilket inte alltid är helt lätt (Brorström 

et al., 2014). I praktiken finns en klar tendens till att förutsättningar ändras. Privata 

organisationers mål är att tjäna pengar, ekonomisk vinst. För den offentliga sektorn är det inte 

det ekonomiska utfallet som är i centrum. Ekonomin är ett medel för att uppnå effekterna av 

verksamheten. Detta blir också innebörden av ledarskapet (ibid.).  

För den offentliga sektorn som har publik service och politiska påtryckningar om hur 

beslutsprocessen ska se ut och där flera olika aktörer är inblandade (Merchant & Van der Stede, 

2012). Detta är exempel på att det är mer komplext att driva ett icke-vinstdrivande företag.  

Komplexitetens motsats kan enligt Brorström et al. (2014) ses som ordning. Den offentliga 

sektorn består av en mängd olika aktiviteter och handlingar som är beroende av varandra. När 

något går fel visas komplexitet i alla de handlingar som ska koordineras. Genom att betona 

ordningen i en verksamhet undviks ifrågasättande vilket leder till att färre aktörer behöver 

involveras i att definiera och reda ut komplexiteten (ibid.). 

Målmedvetenheten anses enligt Söderlund & Magnusson (2013) vara viktig när projekt drivs. Ju 

högre komplexitet desto större krav på projektets planering och uppföljning. Det är viktigt att 

projektledaren och övriga viktiga projektmedlemmar har avsatt ordentlig med tid för projektet. 

Ett problem är att inte tillräckligt med tid avsatts för projektet vilket ökar risken för ett 

misslyckat projekt (ibid.). 

2.5 Finansiellplanering 
Planering av vilka investeringar som är strategiskt viktiga är svårt att förutbestämma (Nilsson et 

al., 2010). När en definition av vad kalkylen ska spegla är klar är uppgiften att skapa information 

som påverkar tankar och beteenden i samma riktning som organisationens strategi. Budget är ett 

sätt att planera ett projekts ekonomi, detta är exempel på hur ekonomistyrning bör samordnas 

och stämmas av (ibid.). Nedan beskrivs finansiellplanering med rubrikerna kalkylering, 

budgetering och uppföljning.   
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2.5.1 Kalkylering 
Under rubriken kalkylering presenterar vi de tre kalkyleringsmetoder. 

2.5.1.1 Investeringskalkylering 

En investering innebär enligt Brorström et al. (2014) att kapital satsas och låses under lång tid för 

att generera nytta i framtiden. Detta innebär att organisationen avstår konsumtion i dagsläget i 

utbyte mot att kunna utnyttja en resurs under en längre tidsperiod. En investeringskalkyl används 

vid anskaffande eller ersättande av produktionsresurser med en användningstid som är så lång att 

det räknas som en anläggningstillgång. Med hjälp av en investeringskalkyl beaktas projektets 

ekonomiska konsekvenser. Vid investeringsbedömning ses framåt, hänsyn tas endast till 

konsekvenser som uppstår i och med att ett investeringsbeslut fattas. Investeringskalkylen 

förknippas med problem kring osäkerheten och tiden. Beslut som ska tas gäller framtiden och 

den går inte att förutse. Data som används är grova gissningar. De in och utbetalningar som sker, 

gör detta vid olika tidpunkter och blir därmed inte jämförbara med varandra. 

2.5.1.2 Självkostnadskalkylering  

Ax, et al. (2009) anser att den dominerande kalkylmetoden i svenskt näringsliv är 

självkostnadskalkylering. Denna typ av kalkylmodell bygger enligt Tonnquist (2012) på att 

projektet ska bära alla sina kostnader, både direkta kostnader och indirekta kostnader. Enligt Ax, 

et al. (2009) tas en fullständig kostnadsfördelning med i självkostnadskalkylering. Fördelningen 

av kostnaderna görs ner på enhetsnivå. De två huvudmetoderna för att beräkna självkostnaden är 

periodkalkylering och orderkalkylering. Varje huvudmetod har sedan delmetoder. 

Periodkalkyleringens delmetoder är divisionsmetoden, normalmetoden och ekvivalentmetoden. 

Påläggsmetoden, aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering är orderkalkyleringens delmetoder. I 

praktiken förekommer även en blandad användning av period- och orderkalkylering, 

hybridkalkyler (ibid.).  

2.5.1.3 Succesivprincipen 

Successivprincipen används för att hantera osäkerheter i komplexa projekt (Lichtenberg, 2006). 

Den mänskliga intelligensen används för att spela en mer naturlig roll som ett komplement till 

den historiska kunskapen. Syftet med successivprincipen är att förutse och förebygga 

budgetöverskridande, förseningar och andra obehagliga överraskningar. Metoden användes först 

som en riskanalysmetod men utvecklades till att även användas som kalkyleringsmetod (ibid.). 

En opartisk grupp gör en subjektiv bedömning, gruppens medlemmar bör vara både specialister 

och generalister såväl som unga och gamla anser Lichtenberg (2006). I denna bedömning tas 

interna och externa faktorer som kan tänkas påverka i beaktande. Mål och syften ska tydliggöras 

för analysgruppen. Tillsammans ska individerna i gruppen uppskatta och kvantifiera alla osäkra 

faktorer. När budgetering efter succesivprincipen görs fås ett mer tillförlitligt resultat för det 

stora hela och inte på enskilda poster. Att använda sig av succesivprincipen är tidskrävande och 

det är viktigt i implementeringsprocessen att det finns stöd från högsta ledningen. Målet med att 

använda succesivprincipen är att uppnå minsta möjliga osäkerhet (ibid.). 
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2.5.2 Budgetering 
Ax, et al. (2009) definierar budget som förväntningar och åtaganden för ett företag när det gäller 

ekonomiska konsekvenser för en kommande tidsperiod. Budget inriktar sig på en periods utfall 

och underlättar för ledningen att berätta vad de förväntar sig av en avdelning (Nilsson et al., 

2010). Genom att chefer signerar en färdig budget markerar dem att de har ett personligt ansvar 

för verksamhetsåret, detta kallas för resultatkontrakt. Budgetering kan utformas på många olika 

sätt beroende på vilka mått som gäller, vilka beslut som ska tas i samband med budgetering och 

det ansvar som budgeteringen innebär (ibid.). Enligt Ax, et al. (2009) är det viktigt att betona att 

budget just syftar på förväntningar och inte visar vad som faktiskt kommer att ske. 

Förväntningarna speglar kvalificerade gissningar om framtiden. En budget ska avspegla ett 

företags finansiella och icke-finansiella aspekter. Budgetering har många syften. Planering är ett 

av dessa syften där verksamheten planeras för framtida tidsperioder. Ett annat syfte är 

samordning, alla enheter i ett företag arbetar mot samma mål. Med resursallokering menas hur 

företagets resurser kan fördelas inom de olika avdelningarna, detta är också ett syfte till 

budgetering. Budget inriktar sig på en viss avgränsad tidsperiod. Hur länge en framtida 

tidsperiod sträcker sig i sin budgetering skiljer sig från fall till fall (ibid.). 

2.5.2.1 Budgetering i kommun 

Budgeten har enligt Brorström et al. (2014) ett stort fokus vid styrning i kommuner och 

landsting. Det ligger mycket arbete och diskussion bakom en kommunal budget. I en medelstor 

kommun läggs cirka fyra till fem manår för att få fram ett budgetdokument. För kommuner och 

landsting är budgeten lagstadgad, vilket den har varit sedan 1862. Detta skiljer kommunal 

verksamhet med andra organisationer. Det finns alltså en lång tradition kring budgetering i 

kommunal förvaltning. I en medelstor kommun kan ett hundratal tjänstemän och ungefär lika 

många politiker vara engagerade i arbetet med kommunens budget (ibid.).  

2.5.2.2 Resultatbudget 

Ax, et al. (2009) beskriver resultatbudgeten som en budget som tar upp resultatet som beräknas 

för företaget under en viss tidsperiod, oftast ett år. Det finns även anledningar till att dela in 

budgeten i kortare tidsperioder. Dessa skäl kan vara om det finns variationer över tiden, 

möjliggöra löpande uppföljning och analysera avvikelser. Budgeten tar upp intäkter och 

kostnader. Delbudgetar tar upp intäkter och kostnader för sig. Delbudgetarna läggs sedan 

samman till en resultatbudget där intäkter ställs mot kostnader. I större företag kan 

resultatbudgeten upprättas för ett antal enheten så som affärsområden, divisioner och 

marknadsenheter. Varje enhetsbudget läggs sedan samman till företagets resultatbudget (ibid.). 

2.5.2.3 Planering med olika tidsperspektiv 

Organisationer planerar sin verksamhet för många olika tidsperioder (Ax et al., 2009). Det kan 

vara planering av den löpande verksamheten till planering av organisationens inriktning. För att 

strukturera upp organisationens olika slag av planering delas planeringen in i nivåerna strategisk 

planering, taktisk planering och operativ planering (ibid.).  

Vid strategisk planering är frågorna långsiktiga med kvalitativ utsträckning, det kan exempelvis 

vara på vilken marknad företaget ska verka och vilka tjänster och varor som ska tillhandahållas 

(Hamilton, 2007). Tidshorisonten för denna planering är oftast på tre år eller längre (Ax, et al., 
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2009). Den strategiska planeringen sker både periodiskt och vid behov enligt Hamilton (2007). 

Strategisk planering ger ett systematiskt tillvägagångssätt för planering för framtiden. För 

förväntade förändringar behövs utveckling och fördelning av resurser. Ofta när planering och 

målsättning för framtiden görs baseras detta på det förflutna. Det är tidigare trender som 

planering och budget baseras på. Fem delar är viktiga när en strategisk planeringsprocess startas. 

Dessa är att initiera och organisera processen, analysera situationen, formulera planen, 

implementera planeringsprocessen och utvärdera dess resultat (ibid.). 

Erhun (2002) förklarar den taktiska planeringen som en mer detaljerad planering med en 

kvantitativ inriktning. Den strategiska planeringen ger underlag för den taktiska planeringen (Ax 

et al., 2009). Planeringen handlar mer om företagets interna förhållanden (Erhun, 2002). 

Exempel på taktisk planering kan vara storleken på lager, ledtider och partistorlekar (ibid.). Den 

taktiska planeringen har en tidshorisont på ett till tre år och det är mest mellanchefer som är 

involverade i detta arbete (Ax, et al., 2009). Den fastställda taktiska planeringen styr hur den 

dagliga verksamheten bedrivs (Erhun, 2002).  

Operativ planering handlar om aktivitetsplanering och hur det löpande arbetet i företaget ska ske 

(Manzinia, Accorsi, & Bortolinia, 2014 ). Underlag för denna typ av planering finns i den 

taktiska planeringen (Ax et al., 2009). Tidshorisonten för den operativa planeringen är enligt 

Manzinia et al. (2014) från en månad till dagsplanering. Det är en intern planering och starkt 

kvantitativ (ibid.). 

Enligt Ax, et al. (2009) finns det ingen tydlig gräns för vilken planeringsnivå budgetering går 

under. Frågor som tas upp under budgeteringen kan oftast vara frågor som berör den taktiska 

planeringen men budgetering kan lika väl ske på den strategiska nivån som den operativa nivån.  

2.5.3 Uppföljning 
Vid uppföljning av projekt anser Söderlund & Magnusson (2013) att det krävs att projektet har 

ett uppsatt mål som önskas nås, att projektets aktiviteter är mätbara och kan följas upp och att 

uppföljningen kan visa på vilka avvikelser som finns mellan faktiskt resultat och uppsatt mål, 

vilket ger information om vad som kan göras för att rätta till avvikelsen. Vid ekonomistyrning 

finns ofta en planerings- och uppföljningscykel enligt Nilsson et al. (2010). Den bygger på 

planeraring, handling, uppföljning och lärdomar.  Som ses i Figur 5 på sida 17 tar planerings- 

och uppföljningsarbetet för verksamheten aldrig slut. Planering och uppföljning sker konstant i 

verksamheten på kortare och längre sikt. Med ”preferenser”, ”kunskap” och ”dialoger” menas att 

det strategiska samtalet kring vad som är önskas och är möjligt koms ihåg. Samtalet förs 
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kontinuerligt och utifrån detta kan planeringen ändras och detta ligger till grund för handlandet. 

Det är viktigt att stämma av och se hur uppdrag hänger samman i en helhet (ibid.). 

2.5.3.1 Earned Value  

Ett uppföljningssätt är Earned Value. Övervakning är en återkommande åtgärd för att jämföra 

faktiska kontra planerad prestanda i ett projekt enligt De Marco & Narbaev (2013) för att sedan 

kunna bestämma kostnads- och tidsberäkning på när projektet ska vara klart. Enligt Hazir & 

Shtub (2011) används Earned Value för att mäta projektet prestanda under hela projektets 

livslängd. Detta verktyg kan även användas för att prognostisera den totala projekttiden. Detta 

verktyg hjälper chefer och projektledare att identifiera eventuella korrigeringar. Den samordnar 

tids- och kostnadsperspektiv av ett projekts övervakningssystem (ibid.). 

Detta verktyg ger projektledaren de två viktigaste komponenterna i projektprestandan (De Marco 

& Narbaev, 2013). Den första komponenten är schema, om projektets leverans ligger i tid. Den 

andra komponenten är kostnad, om projektet ligger över eller under budget. Utöver dessa två 

viktiga komponenter kan även Earned Value användas för prognoser under projektets gång, detta 

ger en möjlighet att förutsäga den slutliga totalkostnaden för projektets leveransdatum. Med 

hjälp av denna information som Earned Value ger kan projektledaren styra projektet i rätt 

riktning. Verktyget ger uppgifter om när åtgärder ska vidtas för att rätta till problem som uppstår 

och när saker ska låtas fortsätta som de är. För att kunna slutföra ett lyckat resultat behövs ett 

kontrollverktyg för tid och budget och det är precis detta Earned Value tillhandahåller projektet 

(ibid.).  

  

Figur 5 Ekonomistyrningens planerings- och uppföljningsprocesser (Nilsson et al., 2010) 
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3 Metod 
Metodkapitlet tar upp uppsatsens förhållningssätt, ansats och studietyp samt andra metodval 

genomförda under studien. 

3.1 Förhållningssätt 
Enligt Hansson (2011) är den upplevda observationen mer betrodd än teorier som ses på en bild 

därför ska observationer upplevas med egna ögon. Detta förhållningssätt kallas för hermeneutik 

(ibid.). Hermeneutiken är det förhållningssätt vi använt oss av i denna studie. Vi använder oss av 

detta förhållningssätt just för att se hur ekonomistyrning används i verkligheten. I vår utbildning 

har vi läst mycket teori och det ska därför bli intressant att nu se hur det fungerar i verkligheten. 

Genom att titta på ekonomistyrning från en annan infallsvinkel än enbart litteratur kommer vi 

förhoppningsvis få många nya aspekter inom ämnet som leder oss till en helhetsbild där vi utgår 

från empirin och ställer den sedan mot teori. Motsatsen till hermeneutik är positivism där 

vetenskapen startar med en mängd observerad fakta (Eriksson & Wiedersheim Paul, 2014).  

3.1.1 Hermeneutik 
Enligt Hansson (2011) kommer hermeneutik från det grekiska ordet ”hermeneutike techne” 

vilket betyder tolkningens- eller översättningskonst. Från antiken och fram till 1800-talet var inte 

tolkningen så fantasirik när språket skulle tolkas. Hermeneutiken har utvecklats under tidens 

lopp (ibid.). Hermeneutik, tolkningslära innebär enligt Skott (2004) ett praktiskt arbete med att 

tolka men även en kunskapsteoretisk reflektion genom att tyda tolkningen. Hermeneutik kan 

enligt Hansson (2011) ses som både en vetenskaplig metod men också som grundläggande 

mänsklig reflektion. Det krävs fantasi och erfarenhet för att lyckas med att tolka verkligheten 

(ibid.). 

Enligt Andersson (2014) handlar hermeneutiken om förståelse, att förstå är att hitta en betydelse 

eller mening.  Den moderna hermeneutiken hävdar att förklaringar hör till naturvetenskaperna 

och förståelse hör till socialvetenskaperna (ibid.). Den nya kunskapen och erfarenheten grundas 

enligt Skott (2004) i beskrivning, förklaring och självförståelse. Hermeneutiska arbetssättet 

formuleras oftast symboliskt som en rörelse mellan del och helhet. Att berätta eller att lyssna till 

en berättelse är att reflektera över händelser för att sedan stegvis kunna omfatta och förstå dem 

som en helhet. I hermeneutiskt perspektiv omfattar varje berättelse delar av innefattade helheter 

på olika nivåer, tolkningar av detta kräver berättande kommunikation, dialog och rörelse (ibid.). 

Hansson (2011) menar att den viktigaste delen för hermeneutikern ligger i den ursprungliga 

helhetsupplevelsen som leder till en djupare förståelse. Det är den direkta upplevelsen som är 

helheten, den är kompakt utan luckor, statisk och oföränderlig, där allt finns med som hör till 

saken. Den behöver inte vara så omfattande utan det är kompaktheten som ger den en tydlig bild 

utåt (ibid.).  

3.2 Induktiv ansats 
Induktion, deduktion och abduktion är alla begrepp som enligt Hansson (2011) används för att 

dra en slutsats. Gemensamt för dessa tre begrepp är ”dukt” som kommer från latinet ”ducuts” 

vilket betyder ”ledning” (ibid.). 
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Vår utgångspunkt i denna studie ligger i en induktiv ansats. Induktiv kan enligt Hansson (2011) 

beskrivas som enskilda iakttagelser som utgångspunkt för all vetenskap. Detta kan jämföras med 

att dra en slutsats om en hel population på basis av ett urval, alltså är iakttagelsen härledd på ett 

sätt som gör att den inte är helt säker. Hansson (2011) pekar på att med en induktiv ansats utgås 

det från det enskilda till det allmänna och drar slutsatser utifrån ett antal observationer. Genom 

att använda den induktiva ansatsen i denna studie utgår vi ifrån ett enskilt projekt 

(Varbergstunneln) och drar sedan slutsatser inom ämnet ekonomistyrning utifrån detta projekt.  

Vi är medvetna om att dra slutsatser utifrån en observation inte behöver ge en helt sann bild men 

för att få fram den verkliga aspekten i denna studie valde vi att dra paralleller med det valda 

projektet. 

3.3 Kvalitativ fallstudie 
En kvalitativ studie bygger på språket och studiens stora variation på ord, uttryck och text 

(Eriksson & Wiedersheim Paul, 2014). Denna studie är av kvalitativ karaktär. Datatypen som en 

kvalitativ studie bygger på är termer. Syftet med denna typ av studie är betydelsen och meningen 

så som beslut och värderingar. Datainsamlingen för en kvalitativ analys grundas på exempelvis 

intervju, observation och databaser. Studien redovisas genom citat, berättelser eller ett specifikt 

fall (ibid.). Denna studie innehåller två besöksintervjuer: Jan Bengtson som är projektledare på 

Varbergs kommun samt Thomas Hansson som är projektingenjör på Trafikverket. Genom att 

studiens data delvis baseras på intervjuer är studien av kvalitativ karaktär.  

En fallstudie kan enligt Eriksson & Wiedersheim Paul (2014) omfatta både kvalitativ och 

kvantitativ data och bygger på att ett fåtal objekt undersöks i olika avseenden. Denna uppsats är 

en typ av fallstudie. Engagemanget att skapa förståelse av något eller att finna nya begrepp 

symboliserar denna typ av studie. En fallstudie kan användas vid fyra olika sammanhang: som 

illustration, som hjälpmedel att skapa hypoteser, som metod vid 

aktionsforskning/förändringsarbete och som hjälpmedel för att skapa ny teori (ibid.). Av dessa 

fyra olika sammanhang använder vi oss av en fallstudie för att få en illustration av verkligheten. 

Detta för att få en intressantare studie som analyserar empiri med hjälp av teori. 

Efter de observationer och intervjusvar som samlat in till undersökningen måste de sedan tolkas 

för att komma fram till vad data betyder (Eriksson & Wiedersheim Paul, 2014). Genom att tolka 

data direkt efter en intervju eller observation leder till att idéer kan fås om hur studien ska tas 

vidare men även för att komma ihåg saker som skedde ”runt omkring” själva intervjun (ibid.). 

Genom tolkning söker vi kunskap om helheten genom att exempelvis skriva ner intervjusvar och 

använda oss av ljudinspelning. Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi direkt efter varje 

intervju då vi mindes helheten av vad som sades under intervjun och saker som hände 

runtomkring samt bilder och modeller som visades. Att transkribera intervjuerna direkt efteråt 

förenklar arbetet med att gå tillbaka och arbeta med svaren i studiens empiri. 

3.4 Subjektivitet 
Starrin och Svensson (1994) beskriver att subjekt handlar om människan. Subjektivitet handlar 

om sanning, värdet i upplevda insikter som inte kan nås vid en kvantitativ studie. För att inte 

vilseleda läsaren bör forskaren/författaren fungera som en ”konstnär” så att läsaren kan tränga 
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sig bakom det subjektiva, personliga, och fånga in det nödvändiga (ibid.). I denna uppsats har vi 

varit medvetna om att både respondenternas och vi som författares perspektiv påverkas av 

personlig erfarenhet och bakgrund.  

3.5 Uppsatsens struktur 
I vårt arbete kring ekonomistyrning i projektet Varbergstunneln har vi valt att dela upp studien i 

tre huvuddelar: projektorganisation, projektplanering och finansiellplanering. Projektorganisation 

har valt att studera för att kunna beskriva sammanhanget i vilket ekonomistyrningen används. I 

vår studie av ekonomistyrning i Varbergstunnelprojektet är vårt störta fokus planering. 

Planeringsarbetet är uppdelat i de två huvudrubrikerna projektplanering och finansiellplanering.  

3.6 Intervjumetod 
Vår empiri består av de två genomförda intervjuerna. Vår uppsats behandlar såväl ostrukturerade 

som strukturerade intervjuer. Att en intervju är strukturerad innebär enligt Eriksson och 

Wiederheim Paul (2014) att frågorna är bestämda i förväg och ställs i en viss ordning. En 

ostrukturerad intervju är mer flexibel och frågorna ställs som de passar i samtalet. Frågorna som 

ställs ska vara frågor som inte är ledande och som har öppna svar, alltså inga frågor där det kan 

svaras ja eller nej på (ibid.). 

Efter ett telefonsamtal inför fösta intervjun med vår respondent Jan Bengtsson berättade han att 

Varbergstunneln är ett mycket komplex projekt med många parter inblandade och han trodde det 

skulle bli svårt för oss att förbereda frågor inför denna intervju. Vi förklarade för Jan Bengtsson 

att vi ville få en inblick i projektets organisation och planering. Det beslutades därför att han 

skulle berätta det väsentliga inom dessa områden och att vi därefter fick ställa följdfrågor som 

kan ses i Bilaga 1. Detta upplägg förklarar varför vi använt oss av en ostrukturerad intervju. Efter 

intervjun med Jan Bengtsson fick vi en helhetsuppfattning om hur Varbergs kommun planerar 

inför detta projekt. Vi fick även en inblick i hur Jan Bengtsson beräknar de olika kostnaderna 

som leder fram till en budget. Bengtsson (2015) beskrev även hur styrningen fungerar i 

Varbergstunnelprojektet.  

Inför andra intervjun som genomfördes hade intervjufrågor förberetts se Bilaga 1. Thomas 

Hansson på Trafikverket är insatt i ekonomin för detta projekt. De två huvudfrågorna var 

därför: ”Vilken typ av kalkyleringsmetod använder ni er utav?” och ”Hur gör ni för att hålla er 

budget?”. Denna intervju hölls på ett informationsmöte på Folketshus i Varberg och vi märkte att 

Thomas Hansson inte hade jättemycket tid för en intervju och därför kunde inte följdfrågor 

ställas. Vi höll oss till de intervjufrågorna som förberetts och detta tyder på en strukturerad 

intervju. Svaren vi fick av Thomas Hansson gav oss en grundläggande uppfattning om hur 

Trafikverket arbetar med kalkylering, budgetering och uppföljning angående 

Varbergstunnelprojektet. 

3.7 Validitet & reliabilitet 
Eriksson & Wiedersheim Paul (2014) definierar validitet som ett mätinstrument och dess 

förmåga att mäta det som avses. Inre och yttre validitet är två olika aspekter att skilja på (ibid.). 
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Inre validitet, beskriver Eriksson & Wiedersheim Paul (2014) som en överenstämmelse mellan 

begrepp och operationella förklaringarna av dem. Detta innebär att den inre validiteten kan 

bedömas utan att empiri samlas in (ibid.). 

Yttre validitet, avser hur det mätvärde som fås när en operationell definition används och 

verkligheten (Eriksson & Wiedersheim Paul, 2014). För att bedöma den yttre validiteten krävs 

vetskap kring hur empirin ser ut och har samlats in (ibid.). 

Genom att samla in relevant litteratur både i form av böcker och vetenskapliga artiklar anser vi 

att den inre validiteten stärks i denna studie. Den yttre validiteten är inte lika hög då denna studie 

enbart baseras på ett verkligt projekt. Däremot har huvudrespondent Jan Bengtsson drivit många 

projekt under sin arbetskarriär och han verkar ha mycket erfarenhet av projektledning och 

därmed god uppfattning om projektets organisation och dess planering vilket vi anser stärker den 

yttre validiteten.  

Reliabilitet innebär enligt Eriksson och Wiederheim Paul (2014) att de mätinstrument som 

används ska ge tillförlitliga och stabila resultat. För att ha hög reliabilitet bör resultatet vara 

oberoende av vem som genomför undersökning (ibid.). I en tolkande undersökning som vår är 

reliabilitet ett problem. Då denna studies enbart baseras på ett projekt anser vi att reliabilitet inte 

går att använda i samma utsträckning som validitet. Vi anser att studien inte kan ge ett 

tillförlitligt och stabilt resultat då studien är avgörande för vem som intervjuas även om vi anser 

att projektledaren Jan Bengtsson verkade mycket kunnig inom ämnet. 

3.8 Val av data 
När en undersökning ska genomföras anser Eriksson och Wiederheim Paul (2014) att följande 

frågor ska ställas; ”Vilken information som redan finns kan undersökningen utgå från?” 

och ”Hur kan ny information skapas?”. För att i en undersökning kunna dra korrekta slutsatser 

krävs relevant, tillförlitlig och tillräcklig information. Med information menas att betydelsen av 

data inkluderas. Med data menas vanligen enskilda uppgifter. För att ge information krävs det att 

data sätts i ett sammanhang (ibid.). Vår empiri baseras på två besöksintervjuer. Den första var 

med Jan Bengtsson som är projektledare för Varbergstunneln på Varbergs kommun. Den andra 

intervjun som hölls var med Thomas Hansson som är projektingenjör på Trafikverket. Inför 

dessa två intervjuer läste vi på om ekonomistyrning med fokus på planering och om 

projektledning. Detta gjorde att vi hade uppfattning om den information som fanns att utgå ifrån. 

Utefter detta ville vi få en uppfattning av hur det går till i verkligheten. Fördelarna med att 

intervjua Jan Bengtsson var att han hade helhetsbilden över Varbergstunnelprojektets 

organisation och planering för Varbergs kommun. Thomas Hansson hade kunskap om 

finansiellplanering för Varbergstunnelprojektet för Trafikverkets del. Detta gav oss relevant 

information när vi ville veta mer i detalj hur budgetering och kalkylering gick till för projektet 

Varbergstunneln. 

3.8.1 Primär- och sekundärdata 
Data kan enligt Eriksson och Wiederheim Paul (2014) delas in i primär- och sekundärdata. 

Primärdata definieras enligt Eriksson och Wiederheim Paul (2014) av att den behöver samlas in. 

Detta kan göras genom direkt observation, mätning, intervju eller enkät. En fördel med denna typ 
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av datainsamling är att den data som samlats in kan anpassas efter frågan som ställs. Att samla in 

relevant data är tidskrävande och en annan nackdel är att data som du söker inte finns tillgänglig 

(ibid.). Studiens primärdata baserades på de två intervjuer som genomförts. Intervjuerna 

möjliggjorde att vi kunde fokusera på ekonomistyrning när det gäller komplexa projekt vilket 

ledde till att vi kunde anpassa informationen till vad som var intressant för vår studie.  

Sekundärdata definieras enligt Eriksson och Wiederheim Paul (2014) av att den redan finns 

insamlad. Det är data som till exempel finns i register, databaser och arkiv. Fördelaktigt med 

sekundärdata är dess omfattning och tillgänglighet. Att själv få in samma mängd data som finns i 

offentliga register och databaser kräver mycket arbete och tid. Nackdelen är att data som finns 

inte är anpassad efter den frågeställning som arbetet har (ibid.). Sekundärdata samlade vi in med 

hjälp av vetenskapliga artiklar samt litteratur som vi sökt upp på bibliotek. Vi har även använt 

oss av tidigare kurslitteratur som ingått i vår utbildning, främst i kurserna ekonomistyrning och 

projektledning. Det finns väldigt många olika sätt att kalkylera och budgetera inför ett projekt. Vi 

har i denna studie valt att plocka ut de kalkyler och budgetar som kändes mest relevanta för stora 

projekt. 

3.9 Litteratur 
Studien bygger på böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna är främst från kurslitteratur som 

ingick i kurserna ekonomistyrning och projektledning. Biblioteket i Varberg och Halmstad har 

även hjälpt oss att hitta relevanta böcker för denna studie. Vetenskapliga artiklar har vi tagit fram 

från databaser på Halmstad Högskola. Svårigheten att hitta relevanta artiklar för denna studie var 

att det finns väldigt många artiklar som handlar om ett projekts organisation och planering vilket 

gjorde det svårt att sålla ut de artiklar som inte tillförde oss något för denna studie. Av de artiklar 

och böcker som vi använt oss utav i studien är det ”Ekonomistyrning för konkurrenskraft av 

Nilsson, Olve och Parment (2010)” som är vår huvudkälla. Utöver vår huvudkälla har följande 

två vetenskapliga artiklar varit av stor vikt för uppsatsen ”The Successive Principle - a scientific 

crystal ball for management av Lichtenberg (2006)” och ”The project life cycle: The termination 

phase av Amir, Robert och Nzeogwu (2000)” samt boken ”Förvaltningsekonomi av Brorström, 

Haglund och Solli (2014)”.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras primärdata genom två intervjuer som genomförts med Jan Bengtsson, 

projektledare på Varbergs kommun och Thomas Hansson, projektingenjör på Trafikverket. 

Den första intervjun genomfördes den 14 april 2015 med Jan Bengtsson som är projektledare för 

projektet Varbergstunneln på Varbergs kommun. Syftet med denna intervju var att få djupare 

förståelse för Varbergstunnelns ekonomistyrning. I ett telefonsamtal med Bengtsson berättade 

han att detta är ett väldigt komplext projekt och det kan vara svårt för oss att förbereda 

intervjufrågor. Vi bestämde att Bengtsson skulle berätta så mycket han kunde om projektets 

organisation och planering och att vi därefter fick ställa följdfrågor. De frågor som förbereddes 

kan hittas i Bilaga 1. Under första intervjun förklarade Bengtsson projektorganisationens 

uppbyggnad för hela projektet Varbergstunneln. Utifrån beskrivningen av projektets organisation 

berättade Bengtsson sedan om ekonomistyrning i form av projektplanering och 

finansiellplanering med fokus på Varbergs kommun.   

Den andra intervjun genomfördes 15 april 2015 med Thomas Hansson som är projektingenjör på 

Trafikverket. Intervjun gjordes i samband med en informationsutställning som hölls på 

folketshus i Varberg. Syftet med denna intervju var att få en inblick i hur Trafikverkets planering 

såg ut för Varbergstunneln. De frågor som förbereddes inför denna intervju kan hittas i Bilaga 2. 

Hansson berättade om ekonomistyrning för Trafikverket med fokus på finansiellplanering. 

Vår empiri som hämtats från de två intervjuer som vi genomfört med respondenterna Jan 

Bengtsson och Thomas Hansson har delats in under rubrikerna projektorganisation och 

planering. I vår empiri presenteras inte det som de två respondenterna sagt i intervjuerna separat 

från varandra utan presenteras under passande rubrik. Vi valde att presentera vår empiri på detta 

sätt för att vi anser att det förenklar för läsaren vid skapandet av en helhetsbild över vad 

respondenterna anser i förhållande till varandra med denna uppdelning. 

4.1 Projektorganisation 

4.1.1 Övergripande projektorganisation 
Varbergstunneln är ett projekt i samverkan mellan fyra parter berättar Bengtsson (2015). 

Trafikverket är huvudman och det är de som ansvarar för projektet och projektets ekonomi. 

Varbergstunneln har sedan ytterligare tre finansiärer som är Varbergs kommun, Jernhusen AB 

och Region Halland. Varje part har sin organisation, planering och ekonomi. För Varbergs 

kommuns del är den tydliga leveransen att ta fram detaljplaner vilket innebär en planering över 

hur ett begränsat område i en kommuns mark- och vattenområde får användas. Sedan ska 

kommunen följa upp projektet hela tiden då det är i Varberg det ska byggas (ibid.).  

4.1.1.1 Möten för att samordna projektet 

Den övergripande organisationen för projektet har en samverkansgrupp som består av 

representanter från Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen AB och Region Halland 

(Bengtsson, 2015). I samverkansgruppen sitter en regionchef för Trafikverket samt deras 

sektionschefer och projektledare. Det är Trafikverkets projektledare som är huvudprojektledare. I 

samverkansgruppen för Varbergs kommun är kommunalråden med samt kommunikatör, 
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ekonomidirektör, beställarombud och Varbergs kommuns projektledare som är vår respondent 

Jan Bengtsson. Jernhusen AB representeras av affärsområdesansvarige och deras regionchef. 

Region Hallands chef för infrastruktur och en av deras högre politiker är med i 

samverkansgruppen. Samverkansgruppen träffas kvartalsvis (ibid.). 

Hierarkiskt under samverkansgruppen hålls månadsvis samordningsmöten (Bengtsson, 2015). 

Under dessa möten diskuteras projektfrågor. Det är Trafikverket, Varbergs kommun och 

Jernhusen AB som har representanter på dessa möten. Region Halland brukar inte delta på 

samordningsmötena (ibid.). 

Hierarkiskt under samordningsmötena finns det arbetsgrupper som arbetar med specifika frågor 

gällande projektet (Bengtsson, 2015). Arbetsgrupperna arbetar med specifika teknikområden så 

som kommunikation, stationsområdet, stationsgrupper, Getteröbron, masshantering, VA-frågor, 

säkerhetsfrågor, byggtiden och provisorisk trafik. Trafikverket och Varbergs kommun närvarar 

nästintill alltid när arbetsgrupperna träffas. Utöver dessa två parter bjuds ibland andra parter in 

som exempelvis Region Halland, Jernhusen AB eller Hallandstrafiken (ibid.). 

4.1.2 Trafikverkets projektorganisation 
Trafikverkets organisation som består av en huvudprojektledare, en intern styrgrupp, konsulter 

samt flera biträdande projektledare under huvudprojektledaren förklarar Bengtsson (2015). 

Hansson (2015) berättar att det internt från Trafikverket är 10-12 personer som arbetar med 

projektet och de flesta arbetar med projektet på heltid. I organisationen ingår ett flertal externa 

konsultbolag och Hansson (2015) uppskattar att det är 100-150 personer därifrån som arbetar 

med projektet. 

4.1.3 Varbergs kommuns projektorganisation  
Projektet Varbergstunneln har en kommunal styrning som består av en politisk del och en 

tjänstemannadel (Bengtsson, 2015). Denna politiska organisation är uppdelad i olika nämnder 

som ansvarar för olika områden. För kommunens del är det viktigt att en tydlig uppdelning av 

vilket mandat var och en har finns. Den som har det yttersta beslutet i detta projekt är politikerna. 

Med en politisk styrning jämfört med ett vanligt företag finns det fler beslutande instanser, vilket 

gör styrningen mer känns mer byråkratisk än till exempel i privata företag (ibid.).  

4.1.3.1 Projektgrupp 

Varbergs kommuns organisation består av projektledare Jan Bengtsson som till sin hjälp har en 

projektgrupp (Bengtsson, 2015). Projektgruppen består av representanter för de olika 

förvaltningarna: hamn och gata, miljö och hälsa, samhällsutvecklingskontoret, räddningstjänsten, 

stadsbyggnadskontoret, VIVAB och Varberg energi. Projektgruppen har månadsvis så kallade 

projektmöten. På dessa möten informerar projektledaren Jan Bengtsson om vad som är nytt och 

vad som hänt i projektet (ibid.). 

4.1.3.2 Beställare 

Uppdraget har kommit via kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och de är ytterst 

kommundirektör Annbritt Ulfgren som har ansvaret att leverera Varbergs kommuns projektmål 

för Varbergstunneln (Bengtsson, 2015). Annbritt Ulfgren ansvarar för hela Varbergs kommun. 

Hon delegerar ut uppdragen till någon som får agera beställare på de enskilda projekten och för 
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Varbergstunneln är det Helena Arnesten som fått ansvaret som beställarombud. Helena Arnesten 

är Jan Bengtssons kontaktperson och det är Helena Arnesten som skriver projektdirektivet. 

Bengtsson (2015) berättar att projektdirektivet är formaliserat och att det är Jan Bengtsson och 

Helena Arnesten som tillsammans arbetat fram det. I detta projekt är projektledarens mål att 

möjliggöra en ökad kapacitet på spåren och inte att det faktiskt rullar fler tåg på spåren, det är 

beställarens ansvar. Projektledaren har ansvar för projektets mål och beställaren har ansvar för 

effektmålet för projektet. Effektmålen för detta projekt är ökad trafiksäkerhet, ökad kapacitet på 

spåren och minskad miljöpåverkan. Bengtsson (2015) punkterar att beställaren är en av de 

viktigaste rollerna i ett projekt. Utan beställare blir det inget projekt. För att nå projektmålen 

måste beställaren vara tydlig när målen ges och veta varför projektet genomförs (ibid.). 

4.1.3.3 Referensgrupp 

I Varbergs kommuns organisation ingår även en referensgrupp (Bengtsson 2015). Denna grupp 

består av politiker, förvaltningschefer och bolagschefer och har som uppdrag att fungera som 

bollplank till projektledaren och beställaren. Referensgruppen träffas kvartalsvis berättar 

Bengtsson (2015).  

4.1.3.4 Varbergs kommuns organisationsform 

Projektet är uppbyggt som en matrisorganisation, resurserna hämtas från linjen (Bengtsson 

2015). Resurserna kommer från de olika bolagen och förvaltningarna som har sin linjechef som 

de löneförhandlar med. Bengtsson (2015) berättar att han inte har några direkta konsultresurser 

utan om detta behövs går han via linjen. Bengtsson punkterar att det är viktigt att skilja på 

resultat och resurs. Linjen kan antingen leverera ett resultat alltså en handling/dokument eller så 

levererar de en resurs vilket Bengtsson använder sig av vilket innebär att personen går in i 

Bengtssons organisation och så arbetsleder han personen (ibid.).  

I Varbergs kommun motsvarar de som arbetar med projektet Varbergstunneln fem heltidstjänster 

(Bengtsson 2015). Han uppskattar att dessa tjänster är fördelade på 15-20 personer och då lägger 

vissa personer ner väldigt lite tid och några få väldigt mycket tid i projektet (ibid.).  

I Figur 6 ses den organisationsplan som Jan Bengtsson gjorde när han först började arbeta med 

projektet på Varbergs kommun. Organisationsplanen bestod av olika arbetspaket så som 

Getteröbron, masshantering och VA (Bengtsson, 2015). Tanken var att det skulle finnas en 

ansvarig inom varje arbetspaket. Jan Bengtsson märkte ganska snabbt att de olika arbetspaketen 

gick in i varandra och idén om att dela upp organisationen på detta sätt var inte optimalt. 

 

Figur 6 Organisationsplan 1 Varbergstunneln Varbergs kommen (Bengtsson, 2015) 
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Han gjorde istället den organisationsplan som ses i Figur 7 där han sammanförde arbetspaketen 

till olika delprojekt. Ett exempel på ett ihopsatt delprojekt är Getteröbron, masshantering, 

byggtid och VA, alla dessa bitar är byggtekniska frågor. Tanken var att Jan Bengtsson skulle 

hitta en delprojektledare nu till våren 2015 men han har inte hittat någon lämplig kandidat än så 

Jan Bengtsson leder detta delprojekt själv. Ett annat delprojekt i organisationen är säkerhet. 

Denna grupp ligger direkt under Bengtsson, anledningen till detta är att Jan Bengtsson har 

arbetat mycket med säkerhetsfrågor på sin tidigare arbetsplats Ringhals. Det tredje delprojektet 

är detaljplaner, station och gestaltning och detta leds av en delprojektledare (Bengtsson, 2015).  

 

Figur 7 Organisationsplan 2 Varbergstunneln Varbergs kommun (Bengtsson, 2015) 

4.1.3.5 Kommunikation 

Varbergs kommuns kommunikationsansvarige är Annika Kallebäck (Bengtsson, 2015). Jan 

Bengtsson och Annika Kallebäck arbetar tätt ihop eftersom detta projekt handlar mycket om 

kommunikation och information. Bengtsson (2015) berättar att journalister ringer nästintill varje 

dag och frågar om projektet, särskilt under tiden för samråd. 

4.2 Projektplanering 

4.2.1 Projektmodell 
Bengtsson (2015) förklarar att enligt projektmodellen ligger projektet just nu i 

genomförandefasen, fast genomförande av projektering och inte genomförande av byggnation. 

En definition av vilken fas projektet befinner sig i underlättar planeringsarbetet. Han förklarar att 

förstudien redan är avhandlad i de järnvägsutredningar som redan är gjorda, projektuppstarten är 

också gjord. Enligt Bengtsson (2015) är det svårt att följa de olika faserna i en projektmodell 

som beskrivs i litteratur när det gäller stora projekt. Varbergs kommun arbetar efter en 

projektstyrningsmodell som Region Halland tagit fram som kan ses i Figur 8 på sida 27. 

Projektmodellen innehåller sex faser som är idé, förstudie, projektutveckling, genomförande, 

avslut och nyttjande. Modellen innehåller även grindar mellan varje fas där beslut och 

avstämningar genomförs (ibid.).  
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Figur 8 Projektstyrningsmodell (Region Halland, 2012) 

4.2.2 Tidsplanering 
Varbergs kommun arbetar med detaljplaner (Bengtsson, 2015). Varbergs kommun gick in i 

samråd i april år 2015, de träffade allmänheten som fick komma med synpunkter på kommunens 

planer. Projektets byggstart är planerad till 2019. År 2024 ska anläggningen vara färdig och 

tågen ska rulla på de nya spåren samt att den nya stationen ska fungera. År 2025 är det planerat 

för återställningsarbete. Återställningsarbetet innefattar att riva de provisoriska spåren och 

återställa mark samt göra klart kring stationen (ibid.).  

Bengtsson (2015) förklarar att eftersom detta är ett projekt som är utdraget i tiden, nu är det år 

2015 och projektet ska vara klart år 2024 så kan inte allt planeras i detalj av vad som ska ske de 

kommande åren. Utan de arbetar med en detaljerad tidsplan för det som är i närtid sen en 

övergripande tidsplan för det som ska ske längre fram i tiden. Bengtsson (2015) förklarar att 

stora byggprojekt ofta använder sig av två eller tre veckors rullande tidsplan som innefattar de 

detaljerade aktiviteterna. Utöver denna tidsplan finns en huvudtidsplan som tar upp de 

övergripande aktiviteterna. Huvudtidsplanen för Varbergstunneln är uppdelad i årtalen 2013-

2016, 2016-2018 och 2019-2024 och sedan finns en nedbruten tidsplan indelad i varje 

tidsintervall för detaljplaneprocessen (ibid.). 

4.2.2.1 Gantt-schema 

Bengtsson (2015) förklarar att de använder sig av ett Gantt-schema med hjälp av MS Project. I 

Gantt-schemat har de bestämt hur de olika aktiviteterna ligger, när de olika besluten ska tas och 

när det är tid för samråd m.m. Bengtsson (2015) berättar att Gantt-schemat påbörjades i höstas 

och schemat spikades vid årsskiftet. En jätteviktig milstolpe var samrådet och denna tidsplan 

hölls. Tidsplanen löper ett år framåt, efter samrådet som pågår just nu är det samrådsredogörelse 
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och sen granskningshandlingar från konsulten som står på schemat. Uppföljning av Gantt-

schemat görs, då undersöks det om projektet håller tidsplanen berättar Bengtsson (2015).  

Hansson (2015) berättar att Trafikverket också använder sig av Gantt-schema. Bengtsson (2015) 

förklarar att Trafikverkets Gantt-schema är mer omfattande eftersom det är Trafikverket som är 

huvudansvarig. Trafikverket styr järnvägsprojektet, deras Gantt-schema omfattar exempelvis när 

godsbangården ska påbörjas, när Getteröbron, tråget och tunneln ska byggas (ibid.).  

4.3 Finansiellplanering 
Bengtsson (2015) berättar att Varbergstunnelprojektet beräknas kosta 2,9 miljarder kronor till 

2009 års pengarvärde. Varbergs kommun bidrar med 290 miljoner kronor, Region Halland med 

210 miljoner kronor och sen Jernhusen AB med 60-100 miljoner kronor (ibid.).  

4.3.1 Kalkylering 
Bengtsson (2015) berättar att han gjort kalkyler för de resurser som ingår i Varbergs kommuns 

organisationsplan. Kalkylen görs i Excel där byggs den upp efter de arbetspaket som projektet 

innehåller. Han använder sig av en metod som heter ”Best Estimate” när han kalkylerar. Denna 

kalkyleringsmetod baseras på bästa uppskattning och erfarenhetsvärde. Jan Bengtsson får sedan 

lägga upp en tidsåtgång som krävs för varje arbetspaket. Bengtsson (2015) förklarar att han utgår 

ifrån att det arbetas 10,5 månader om året vilket ger 160 timmar per månad vilket blir 1680 

timmar per år. Efter detta går Jan Bengtsson igenom vilka bolag och förvaltningar som kan 

leverera aktuella resurser. Jan Bengtsson har räknat på många byggkalkyler och då använder han 

sig utav enhetstider som han förklarar med följande exempel: en kvadratmeter vägg tar en timma 

att bygga om det då finns 10 kvadratmeter vägg tar detta 10 timmar. Enhetstider används även i 

detta projekt då enhetstider räknas ut för varje arbetspaket som ska leverera resurser. Här räknas 

även in hur många möten som behövs sedan kommer han fram till ett antal timmar varje 

arbetspaket kräver, dessa timmar sammanställs i en tabell. När Jan Bengtsson kommit fram till 

hur många timmar varje arbetspaket kräver har han möte med varje resursägare och berättar vad 

han kommit fram till. Sedan är det upp till resursägaren om de kan leverera det som krävs eller 

inte. Om de kan leverera resursen görs en beställning i form av ett resursavtal (Bengtsson, 2015).  

Jan Bengtssons budget baseras på de timmar varje arbetspaket kräver vilket baseras på hans 

erfarenhet vid kalkylering (Bengtsson, 2015). Sedan har Varbergs kommun en timpeng på vad 

alla resurser kostar. Bengtsson (2015) förklarar även att det inte är som i ett vanligt byggprojekt 

där färdiga handlingar använts vid beräkning. Varbergstunnelns kalkylering handlar mycket om 

fingertoppskänsla (ibid.). 

4.3.1.1 Successivprincipen 

När trafikverket räknar på sina kalkyler använder de sig av en annan kalkyleringsmetod som 

heter successivprincipen berättar Hansson (2015). Denna metod baseras på 

sannolikhetsbedömningar där personer sitter i en workshop och gör bedömningar (Bengtsson, 

2015). Det är 15 personer från både projektet och utomstående som är med i denna workshop 

berättar Hansson (2015). Som ett komplement till successivprincipen kalkyleras det mer 

detaljerat för specifika delar i projektet, specifikt de delar som ligger nära i tiden. En 

kombination av dessa kalkyler använder sig Trafikverket av (ibid.). 
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4.3.2 Budgetering 
Jan Bengtsson som projektledare har ansvar för Varbergstunnelns ekonomi inom Varbergs 

kommun (Bengtsson, 2015). Han har gjort en budget utifrån den summa pengar som projektet 

tilldelats. Budgeten är uppbyggd utefter de arbetspaket som tidigare nämnts (ibid.). Hansson 

(2015) berättar i Trafikverkets budgetering tas även riskreserver med för yttre faktorer som kan 

påverka projektet. Trafikverket följer upp sin budget månadsvis. Nya prognoser sätts för det 

nuvarande skedet månadsvis och för delar som ligger längre fram görs det mer sällan. Detta 

arbete fortlöper under hela projektet (ibid.). 

4.3.3 Uppföljning med Earned Value 
Det finns enligt Bengtsson (2015) olika sätt att följa upp kostnader på. Ett sätt som Jan 

Bengtsson använder sig av när han följer upp budgetar är Earned Value. Bengtsson (2015) anser 

att det allra viktigaste är att se värdet i de timmar som är nedlagt. Han ger ett exempel på 

samhällsplaneringen som är budgeterad med 100 timmar, på dessa 100 timmar ska de leverera 

tio ritningar. Om Bengtsson då följer upp detta efter halva tiden och ser att de har lagt ner 60 

timmar och fått ihop tre ritningar då kan han dra slutsatsen att de behöver 20 timmar för att få 

ihop en ritning alltså kommer inte budgeten att hållas (ibid.). 
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5 Analys 
I detta kapitel ska vi med stöd från den teoretiska referensramen analysera det empiriska 

material som samlats in. Primärdata tolkas för att senare kunna besvara studiens 

forskningsfråga.  

5.1 Analysmetod 
Med stöd från den teoretiska referensramen tolkar vi det empiriska material som samlats in. En 

analys av vad som i empirin avviker från våra förkunskaper och vad som med hjälp av våra 

förkunskaper kan stärkas. Vi har kontinuerligt kopplat vår analys till studiens forskningsfråga 

och syfte. Genom att tolka det empiriska material som samlats in söker vi kunskap om 

ekonomistyrning ur ett verkligt perspektiv. Intervjusvaren analyseras för att komma fram till vad 

vårt primärdata betyder vilket leder fram till att kunna besvara studiens forskningsfråga som 

visas i slutsatsen.  

Vår analystratt som ses i Figur 9 förklarar hur vi gått till väga för att analysera det empiriska 

material som samlats in. Första steget är att införskaffa sig förkunskap för att få förförståelse för 

ämnet ekonomistyrning i Varbergstunneln. Vår förkunskap grundas i vår utbildning inom 

företagsekonomi. Vi är båda bekanta med Varbergs järnväg. Förkunskapen grundar sig även i 

projektorganisation, ekonomistyrning, projektplanering samt finansiellplanering som tas upp i 

vår teoretiska referensram. I andra steget samlas empiriskt material in genom intervjuer. 

Respondenterna är projektledaren på Varbergs kommun och en projektingenjör på Trafikverket 

som arbetar med projektet Varbergstunneln. Intervjusvaren transkriberas för att sedan kunna 

sammanställa det väsentliga i uppsatsen. I tredje steget identifieras ekonomistyrningsdelarna i 

empirin. Empirin tolkas med hjälp av de förkunskaper vi besitter. 

 

Figur 9 Vår analystratt 

Hur använder Varbergstunnelns 
projektorganisation sig av ekonomistyrning 
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Vi delar upp vår analys i de tre avsnitten projektorganisation, projektplanering och 

finansiellplanering. Detta för att få en tydlig struktur då denna uppdelning går igenom i hela 

arbetet. I vårt analyskapitel börjar vi med att beskriva med hjälp av vår analystratt hur vi ska 

bearbeta vår empiri i vår analys av studien. Sedan presenterar vi vår analysmodell och våra tre 

huvuddelar projektorganisation, projektplanering och finansiellplanering som ska analyseras 

utifrån vår empiri hämtad från Varbergstunnelprojektet. Efter detta analyseras de tre 

huvuddelarna var för sig. Teori som stärker empirin eller teori som skiljer sig från empiri 

presenteras. Detta för att ställa empirin i ännu ett sammanhang. Kapitlet avslutas med att 

resultaten från analysen sammanfattas för att ge en mer koncentrerad bild av studiens analys. 

5.1.1 Analysmodell 
Vår studie av ekonomistyrning i Varbergstunneln är uppbyggd kring de tre huvuddelarna 

projektorganisation, projektplanering och finansiellplanering som kan ses i Figur 10. Med hjälp 

av denna analysmodell har vi för avsikt att förklara hur Varbergstunneln påverkas av dessa tre 

delar. 

 

Figur 10 Begreppsmodell för Varbergstunnelns ekonomistyrning 

5.2 Projektorganisation 
I projektet Varbergstunneln ingår fyra parter (Bengtsson, 2015). Projektorganisationen är 

utspridd på flera aktörer vilket kräver samordning för att koordinera projektet. Enligt Nilsson et 

al. (2010) har ekonomistyrning koppling till organisationsteorin. Organisationsteori beskriver det 

sammanhang i vilket ekonomistyrning används. Under denna rubrik analyserar vi därför 

Varbergstunnelns projektorganisation.  

I projektet Varbergstunneln är den tydliga leveransen för Varbergs kommun att ta fram 

detaljplaner (Bengtsson, 2015). För Trafikverket är den stora målsättningen med projektet att 

färdigställa själva byggnationen. Dessa målsättningar är projektmål vilket projektledaren 
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ansvarar för. Varbergstunneln har också effektmål som kommer från projektets beställare. Det är 

även beställarens uppgift att effektmålen ökad trafiksäkerhet, ökad kapacitet på spåren och 

minskad miljöpåverkan uppfylls. När en organisation styrs krävs det att ledningen har tydliga 

idéer om vad de vill uppnå, hur verksamheten ska bedrivas samt vem som ska genomföra det 

(Nilsson et al., 2010). Icke-vinstdrivande organisationer så som kommuner har som syfte att 

leverera ett uppdrag/mål (Merchant & Van der Stede, 2012). Enligt Tonnquist (2012) är 

projektledarens ansvar att projektmålet uppfylls och beställarens ansvar är att effektmålet 

uppfylls. I projektet Varbergstunneln för Varbergs kommuns del kommer uppdraget att ta fram 

detaljplaner från kommunstyrelsen via kommunfullmäktige (Bengtsson, 2015). Det är beställaren 

som avgör vilken effekt målet ska ha och sätter därefter upp ett mål för projektledaren och en 

uppgift som ska genomföras. Detta kan stärkas av vad Tonnquist (2012) berättar om att det ofta 

är organisationens beställare som avgör vad som är uppgiften. I Varbergs kommun tas de yttersta 

besluten kring Varbergstunnelprojektet av politiker (Bengtsson, 2015). Detta gör att 

organisationen uppfattas av Bengtsson (2015) som mer byråkratisk än i privata företag. Detta 

styrks enligt Merchant & Van der Stede (2012) av att beslutsprocessen i politiska organisationer 

som kommuner är ofta längre då de har en publik service vilket innebär att media och 

allmänheten har tillgång information kring vad som komma skall (Merchant & Van der Stede, 

2012). Detta kräver tid under planeringsprocessen då det kan utövas både offentliga och politiska 

påtryckningar och processen styra även av rättsliga, reglerande och politiska system. 

Begränsningarna som detta kan ha till följd kan leda till konflikter och omval i beslutsprocessen 

(ibid.).  

I Varbergs kommun finns en referensgrupp för projektet Varbergstunneln (Bengtsson, 2015). 

Referensgruppen består av kommunala politiker, kommunala förvaltningschefer och kommunala 

bolagschefer. Dessa personer är alla en del av organisationen i Varbergs kommun men behöver 

inte vara direkt involverade i arbetet med Varbergstunneln. På så sätt kan åsikter och 

observationer från andra delar av organisationen ställas mot det som projektledare och beställare 

föreställt sig. Detta ger ytterligare information och synsätt. Vid decentralisering lyfts åsikter in 

från medarbetare eller parter utanför organisationen. Organisationen blir starkare och de olika 

synsätten kan ställas mot varandra för att inte missa någon infallsvinkel. Detta kan stärkas med 

det som Nilsson et al. (2010) tar upp om att styrning är relationen mellan huvudman och 

medarbetare som arbetar för huvudmannens uppdrag. Ledningen bör ta upp viktiga frågor i 

styrelse och med ägare men ledningen bör också ta vara på medarbetarnas kunskap och vilja 

(ibid.). I politiska organisationer får enligt Brorström et al. (2014) sitt ledningsorgan utifrån 

demokratiska principer. Politikerna i kommunen är demokratiskt tillsatta och tar beslut om vad 

som ska göras. Tjänstemännen avgör sedan hur de politiska besluten ska uppnås. (ibid.). 

I den övergripande organisationen för projektet finns en samverkansgruppen, sedan finns 

samordningsmöten som inträffar lite oftare och under detta är olika ansvarsområden uppdelade i 

arbetsgrupper (Bengtsson, 2015). Varbergs kommuns organisation består av en projektledare 

som bestämmer över sina delprojektledare och dessa bestämmer i sin tur över delprojekten. 

Trafikverket har en huvudprojektledare som sitter i en intern styrgrupp, under sig har 

huvudprojektledaren flera biträdande projektledare. Med stöd från teorin som Nilsson et al. 
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(2010) tar upp om att ansvarsfördelning kan ske både vertikalt (hierarkisk) mellan chef och 

medarbetare eller horisontellt (verksamhetsflöde) mellan den som utför något och den som tar 

emot resultatet. Med stöd från detta kan konstateras att i Varbergstunneln används en vertikal 

organisation av både Varbergs kommun och Trafikverket. Detta syns genom den tydliga 

hierarkiska uppdelningen med grupper som har olika mycket ansvar som rinner neråt i 

organisationen.  

Projektorganisationen för Varbergstunneln i Varbergs kommun har ändrats under projektets gång 

(Bengtsson, 2015). När Jan Bengtsson först blev projektledare för projektet och skulle organisera 

projektet organiserade han det som kan ses i Figur 6 på sida 25. Han hade åtta olika arbetspaket 

som alla hade en ansvarig i varje grupp. Kommunikation la han utöver resterande arbetspaket 

eftersom den berör alla områden. Bengtsson märkte att detta arbetssätt inte fungerade optimalt då 

de olika arbetspaketens uppgifter i vissa fall var gemensamma och krävde samstyrning. 

Bengtssons lösning på det problemet blev att gruppera arbetspaketen i tre delprojekt. Två av 

delprojekten hade han för avsikt att ha delprojektledare till och ett av delprojekteten gjorde han 

sig själv direkt ansvarig för. Dessa två sätt att organisera verksamheten på är båda hierarkiska. 

Denna styrning tar Nilsson et al. (2010) upp och förklarar att styrning sker vertikalt från 

projektledare till medarbetarna som arbetar med de olika arbetspaketen eller delprojekten. 

Skillnaden mellan de två organisationssätten blir att i det andra sättet att organisera som kan ses i 

Figur 7 på sida 26 undviks tidskrävande samordningsmöten mellan de ansvariga för de olika 

arbetspaketen utan det sker i det dagliga arbetet eftersom likartade uppgifter är organiserade 

under en ansvarig person (Bengtsson, 2015). Enligt Brorström et al. (2014) bör en organisation 

delas upp samt koordineras när den blir större. Genom att betona ordningen i verksamheten och 

hur ansvaret är fördelat så undviks att ifrågasättande vilket innebär att färre aktörer behöver 

involveras i att definiera och reda ut komplexiteten (ibid.). 

I samverkansgruppen för Varbergstunneln sitter representanter från Trafikverket, Varbergs 

kommun, Jernhusen AB och Region Halland (Bengtsson, 2015). Representanterna har olika 

roller och kompetenser att bidra med. Modulteam är en metod för att sätta ihop en 

projektorganisation enligt Tonnquist (2010). Denna metod går ut på att sätta samman en 

projektgrupp med specialister som har kompetens inom olika områden via de olika 

avdelningarna. I Varbergs kommun arbetar ett tiotal personer med projektet av dessa arbetar 

endast ett fåtal heltid (Bengtsson, 2015). Det är då viktigt att dessa personer skiljer projektarbetet 

från den löpande verksamheten. I Trafikverkets organisation arbetar de flesta heltid med 

projektet (Hansson, 2015). Utöver detta tas konsultbolag in externt för att leverera resurser. 

Dessa personer arbetar ofta deltid i projektet. Trafikverket har därför lättare att särskilja 

projektarbetet från den löpande verksamheten. Detta kan stärkas av vad Tonnquist (2012) 

förklarar med att det är viktigt i ett modulteam att medlemmarna i gruppen skiljer på sitt vanliga 

arbete och det som görs i projektet.  

5.3 Projektplanering 
Planeringsarbetet inför och under Varbergstunnelprojektet är omfattande (Bengtsson, 2015). 

Planering är enligt Nilsson et al. (2010) ett verktyg som finns för att ekonomiskt styra 
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verksamheten. Under denna rubrik analyseras projektmodell, planeringsmetoder och tidsplan 

utifrån ekonomistyrningsperspektiv.  

5.3.1 Projektmodell 
Varbergs kommuns projektmodell är framarbetad av Region Halland, se Figur 8 på sidan 27. 

Denna projektmodell är en utvecklad modell av den klassiska projektmodellen, se Figur 4 på 

sidan 10, som beskrivs av Amir et al. (2000). I Region Hallands projektmodell, den utvecklade 

projektmodellen, tillkommer linjeorganisationen som en del av modellen. Faserna för 

projektorganisationen har samma indelning som den klassiska projektmodellen: förstudie, 

planering, genomförande och avslut. Linjeorganisationen i projektmodellen har två extra faser 

där den inledande fasen för modellen är ”idé” och sista fasen är ”nyttjande” (Region Halland, 

2012). Linjeorganisationens idé-fas kan kopplas samman med Varbergstunnelns beställare av 

projektet som kommer från kommunstyrelsen. Jan Bengtsson på Varbergs kommun påpekade att 

det är svårt att följa den klassiska projektmodellen för projektet Varbergstunneln då det är ett 

stort och komplext projekt. Han delar därför in projektet i projektering och byggnation när han 

förklarar vilken fas Varbergstunneln befinner sig i. Eftersom byggnationen av Varbergstunneln 

startar år 2019 befinner sig projektet under projektering. Att definiera vilken fas projektet 

befinner sig i underlättar planeringsarbetet. I Varbergs kommuns projektmodell nämns 

projektutveckling det kan liknas vid planering som nämns i den klassiska projektmodellen. 

Förstudien och planering under projekteringen är färdiga. Järnvägsutredningarna är avhandlade 

och projektuppstarten är gjord. Varbergstunnelprojektet befinner sig därför i fasen genomförande 

av projektering. Varbergs kommun använder sig av uppföljning för att säkerställa att projektet 

håller sin tidsplan under genomförandefasen av projekteringen (Bengtsson, 2015). Varbergs 

kommuns sätt att arbeta med uppföljning kan stärkas av Hazir & Shtub (2011) som anser att det 

är viktigt att hålla nere avvikelser och detta kan bland annat göras genom att identifiera 

projektets status och jämföra statusen med projektplaneringen. Söderlund & Magnusson (2013) 

anser att en komplex struktur på ett projekt kräver större krav på projektets planering och 

uppföljning. Avsluts- och nyttjandefasen kan inte analyseras då projektet inte befinner sig där än.  

Varbergs kommuns projektmodell tar upp grindar mellan varje fas (Region Halland, 2012). För 

Varbergs kommun handlar grindarna om att beslut, avstämning och godkännande ska 

genomföras inför eller efter varje fas. Grindar är inget som visas i den klassiska projektmodellen 

även om det förklaras i Tonnquist (2012) att grindar ofta används inför eller efter varje fas för att 

granska uppnådda resultat. Varbergs kommuns projektmodell tar upp effektanalys som en sista 

grind i deras projektmodell (Region Halland, 2012). Denna grind syftar på en uppföljning av den 

nytta som fås av det nya projektet. 

5.3.2 Planeringsmetoder 
I ekonomistyrningen ska planeringen bidra till att nå organisationens mål (Nilsson et al., 2010). 

För att nå Varbergstunnelprojektets mål använder sig projektorganisationen av olika 

planeringsmetoder under projektets gång. I projektet Varbergstunneln ingår det fyra parter 

(Bengtsson, 2015). Alla parter planerarar projektets olika aktiviteter parallellt. Trafikverket tar 

fram en järnvägsplan och Varbergs kommun tar fram detaljplaner. Jernhusen AB planerar inför 

stationsbyggnaden och Region Halland bevakar fram för allt kollektivtrafikfrågor. Detta sätt att 
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planera aktiviteter parallellt kan stärkas av den planeringsmetod som Tonnquist (2012) tar upp 

om parallellutveckling. Genom att använda sig av parallellutveckling tas större risker då det kan 

uppstå problem när bitarna ska sättas samman. Denna risk kan minimeras genom att 

kontinuerligt lägga in avstämningspunkter. För att minska dessa risker för projektet 

Varbergstunneln har parterna kvartals- och månadsvis möten som kan ses som 

avstämningspunkter (Bengtsson, 2015). Samverkansgruppen träffas kvartalsvis och i dessa 

möten är alla fyra parter delaktiga. Samordningsmöten har Trafikverket, Varbergs kommun och 

Jernhusen AB kvartalsvis där projektfrågor diskuteras. För specifika frågor angående projektet 

träffas arbetsgrupperna kontinuerligt. 

Projektet Varbergstunneln är ett stort projekt som är utdraget i tid och därför kan inte en 

detaljerad planering göras för hela projektet som löper fram till 2024 (Bengtsson, 2015). Därför 

görs en detaljerad tidsplan för det som är i närtid och sedan en övergripande tidsplan för 

aktiviteter som ska ske längre fram i tiden. Varbergstunneln är uppdelad enligt årtalen 2013-

2016, 2016-2018 och 2019-2024, dessa tidsintervaller är sedan nedbrutna för en detaljerad 

planering. Genom att fokusera på en detaljerad planering för de närmst liggande aktiviteterna kan 

stärkas med den planeringsmetod som Tonnquist (2012) nämner som närzonsplanering. 

Aktiviteter som ligger närmst i tid planeras i detalj medan aktiviteter längre fram i tid endast 

planeras mer övergripande.  

När Jan Bengtsson på Varbergs kommun planerar detaljplanerna för projektet Varbergstunneln 

använder han sig av milstolpar (Bengtsson, 2015). Milstolparna visar när viktiga beslut ska fattas 

i projektet. Att använda sig av milstolpar vid tidsplanering stärks i Tonnquists (2012) sätt att 

förklara planeringsmetoden nätplanering. Denna planeringsmetod använder sig av milstolpar för 

att markera beslut som är knutna till de resultat som är satta inom tidsramen.  

5.3.3 Tidsplan med Gantt-schema 
Både Varbergs kommun och Trafikverket använder sig av Gantt-schema för att tidsplanera 

projektet Varbergstunneln (Bengtsson, 2015). Trafikverket använder sig av en mer omfattande 

tidsplanering då det är de som är huvudman för projektet (Hansson, 2015). Varbergs kommun 

använder sig mest av Gantt-schema för att se när aktiviteter ska ske samt när viktiga beslut ska 

fattas (Bengtsson, 2015). Uppföljning med hjälp av Gantt-schema är något som Varbergs 

kommun använder sig av för att kontrollera om projektet håller sin tidsplan. Att hålla tidsplanen 

är viktigt för Varbergs kommun och en viktig milstolpe var samrådet våren 2015, denna 

milstolpe hölls. Detta sätt att tidsplanera kan stärkas av teorin där Pankaja (2005) beskriver att 

Gantt-schema är ett effektivt sätt att planera ett byggprojekts tid och budget. Uppföljningen 

Varbergs kommun använder sig av för att kontrollera tidsplanen kan stärkas av Pankaja (2005) 

som förklarar att det är viktigt att mäta den faktiska prestandan i projektet mot med den 

planerade prestandan. 

5.4 Finansiellplanering 
Varbergstunneln använder sig av finansiellplanering i form av kalkylering, budgetering och 

uppföljning av projektet. Enligt Nilsson et al. (2010) är ekonomistyrning att verksamheten blir 

styrbar genom att ledningen skapar inriktning för att planera, ha kontroll över och följa upp 

verksamheten. För att uppnå organisationens finansiella mål har ekonomistyrning flera verktyg 
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så som kalkylering, budgetering och budgetuppföljning (Ax et al., 2009). Utifrån detta analyseras 

projektet Varbergstunnelns kalkylering, budgetering och uppföljning ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv. 

5.4.1 Kalkylering 
Varbergstunnelprojektet finansieras av de fyra parterna Trafikverket, Varbergs kommun, 

Jernhusen AB och Region Halland. Varje part tilldelas en summa pengar för att kunna driva sina 

delprojekt och kunna finansiera och möjliggöra hela projektet (Bengtsson, 2015). Avsikten med 

Varbergstunnelprojektet är att denna byggnation ska ge Halland en stabil järnväg framöver samt 

att trafiksäkerheten i centrala Varberg ökar och skapar en tryggare framtid. Brorström et al. 

(2014) beskriver en investering som att en organisation avstår konsumtion i dagsläget i utbyte 

mot att kunna utnyttja en resurs under en längre tidsperiod. Varbergs kommun har tilldelats en 

summa pengar för att kunna driva detaljplaneringen för projektet Varbergstunneln, med denna 

summa pengar ska projektet kunna bära sina kostnader både direkta och indirekta (Bengtsson, 

2015). De resurser som hämtas från linjeverksamheten betalas av projektet. Enligt Ax, et al. 

(2009) bygger självkostnadskalkylering på att projektet ska bära alla sina kostnader själv, både 

direkta och indirekta kostnader. Självkostnadskalkylering kännetecknas av att en fullständig 

kostnadsfördelning som går ner på enhetsnivå. Varbergs kommun fördelar kostnaderna ner i de 

olika arbetspaketen Jan Bengtsson skapat (Bengtsson, 2015). Jan Bengtsson beräknar vad varje 

arbetspaket kräver i tid för att leverera en resurs, detta kan ses som de direkta kostnaderna. När 

Varbergs kommun har möten för att samordna de olika aktiviteterna läggs det ner arbetstimmar 

som inte kan kopplas direkt till ett specifikt arbetspaket där med är detta en indirekt kostnad. 

Enhetstider används i projektet för att få fram vad varje arbetspaket kräver i arbetstimmar. När 

Varbergs kommun använder sig av enhetstider innebär detta att en tidsuppskattning görs för alla 

aktiviteter inom varje arbetspaket detta ger sedan kostnadsfördelning. Detta innebär att Varbergs 

kommun tilldelar varje arbetspaket en summa som är uträknat så att totalen inte överskrider 

budget. Varje arbetspaket måste bära sina egna kostnader och detta kännetecknas av 

självkostnadskalkylen.  

Trafikverket som huvudman arbetar med ett större delprojekt och har en metod som är anpassad 

för mer omfattande samt komplex kalkylering och metoden de använder för att kalkylera 

Varbergstunneln är successivprincipen (Hansson, 2015). Syftet med att använda sig av denna 

metod är att förutse och förebygga budgetöverskridande och förseningar (Lichtenberg, 2006). 

Metoden går ut på att en analysgrupp gör olika bedömningar som kan tänkas påverka budgeten. 

På Trafikverket sitter enligt Hansson (2015) en grupp på cirka 15 personer i en workshop och gör 

bedömningar av de olika aktiviteternas kostnader. I successivprincipen tas både interna och 

externa faktorer med. För att Trafikverket ska få in både interna och externa faktorer i 

Varbergstunnelns workshop är gruppens medlemmar både personer internt och externt från 

projektet för att försäkra sig om att alla faktorer tas med. Successivmetoden ger ett tillförlitligt 

resultat för det stora hela i projektet (Lichtenberg, 2006). Trafikverket kombinerar denna 

kalkyleringsmetod med en mer detaljerad planering över de aktiviteter som ligger nära i tiden.  

Förutom att Varbergs kommuns kalkyleringsmetod kan ses som en självkostnadskalkyl där varje 

arbetspaket måste bära sina egna kostnader använder även Varbergs kommun sig av en 
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kalkyleringsmetod som Bengtsson (2015) nämner som Best Estimate. Denna kalkyleringsmetod 

kan kännetecknas av successivprincipen där tidigare erfarenhet används. Skillnaden är att när 

Varbergs kommun kalkylerar på detaljplanerna för projektet Varbergstunneln är det endast Jan 

Bengtssons erfarenhet och intelligens som används för att komma fram till varje arbetspakets 

kostnader. Då Varbergstunneln är ett stort och komplext projekt kan inte några exakta kostnader 

beräknas för de olika arbetspaketen vilket kan göras i mindre byggprojekt. Varbergstunnelns 

kalkylering handlar mer om fingertoppskänsla och olika kalkyleringsmetoder används för att få 

fram Varbergstunnelns budget.   

5.4.2 Budgetering 
I Varbergs kommun budgeterar Jan Bengtsson för de olika arbetspaketen (Bengtsson, 2015). Alla 

arbetspaket arbetar mot samma mål, färdigställandet av detaljplaner för projektet 

Varbergstunneln. En budget har många syften, två av dem är samordning och resursallokering 

(Ax et al., 2009). Med samordning menas att alla enheter i en organisation arbetar mot samma 

mål. Med resursallokering menas att fördelning av företagets alla resurser inom de olika 

avdelningarna kan göras. När Jan Bengtsson definierade vilken typ av resurs som behövdes togs 

dessa resurser ur linjeverksamheten, den kompentens som fanns inom organisationen fördelades 

ut. I Varbergs kommun tas ingen extern resurs in. 

När Jan Bengtsson fastställer budgetar för varje arbetspaket visar han vilka förväntningar han har 

på de olika arbetspaketen. Detta kan stärkas av Nilsson et al. (2010) som anser att en budget 

visar vad ledningen förväntar sig av de olika avdelningarna. Enligt Brorström et al. (2014) är 

budgeten ett stort fokus vid diskussion kring styrning i kommun. Ax et al. (2009) punkterar att en 

budget endast syftar på förväntningar och inte vad som faktiskt ska ske. Förväntningarna speglar 

kvalificerade gissningar och det är detta Jan Bengtsson gör när han använder sig av metoden 

Best Estimate för att beräkna kostnader för varje arbetspaket. Det är Jan Bengtsson som har 

ansvaret för ekonomin i Varbergstunneln på Varbergs kommun och genom att signera en färdig 

budget har han enligt Nilsson et al. (2010) även ansvar för det verksamhetsåret som är budgetens 

tidsperiod. Jan Bengtsson har alltså ett så kallat resultatkontrakt för Varbergs kommuns 

detaljplaner. 

Trafikverket sätter sina budgetar månadsvis för de aktiviteter som sker närliggande i tid 

(Hansson, 2015). Dessa budgetar följs upp månadsvis. Månadsvis budgetering kan kopplas ihop 

med den operativa planeringen som handlar om aktivitetsplanering som är starkt kvantitativ 

(Manzinia et al., 2014). Att planera ett projekt noggrant är viktigt enligt Söderlund & Magnusson 

(2013) eftersom tidspress är en faktor till att det kan vara svårt att lyckas med projekt. För att 

undvika tidspressen planeras projekt noggrant och kontinuerligt. Hansson (2015) förklarar att när 

Trafikverket budgeterade för Varbergstunneln upprättades även en riskreserv för yttre faktorer 

som kan påverka projektet. De aktiviteter som ligger längre fram i tiden budgeteras men detta 

mer sällan. Detta kan kopplas samman med både den strategiska och den taktiska planeringen 

som handlar om mer långsiktig planering (Manzinia et al., 2014).  

Jan Bengtsson på Varbergs kommun har tilldelats en summa pengar som han ska fördela ut på de 

olika arbetspaketen (Bengtsson, 2015). De olika arbetspaketens budgetar kan ses som 

delbudgetar som sedan sätts samman till den totala resultatbudgeten. En resultatbudget beskriver 
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det resultat som beräknas för företaget under en viss tidsperiod och tar upp intäkter och 

kostnader (Ax, et al., 2009). Resultatbudgeten kan brytas ner till olika delbudgetar dessa 

delbudgetar sätts sedan samman till den stora resultatbudgeten. Då Varbergstunneln inte är ett 

projekt som har några intäkter mer än den summa pengar som Varbergs kommun tilldelas ska 

Jan Bengtsson budgetera de olika arbetspaketen så ett plus-minus-noll resultat uppnås 

(Bengtsson, 2015). Alltså ska den summa pengar han tilldelats räcker för att utföra de olika 

aktiviteterna varje arbetspaket kräver.  

5.4.3 Uppföljning 
Projektet Varbergstunneln är ett stort projekt där mycket planering- och uppföljningsarbete krävs 

för att nå det slutliga målet (Bengtsson, 2015). Då Varbergstunneln är ett komplext projekt som 

är utdraget i tiden kan inte all planering göras på en och samma gång utan sker kontinuerligt. De 

fyra parterna Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen AB och Region Halland har därför 

löpande uppföljningar av vad som sker i projektet. Enligt Söderlund & Magnusson (2013) krävs 

det att ett projekt har ett uppsatt mål som är mätbart för att vid uppföljning kunna jämföra det 

uppsatta målet med det faktiska resultatet, vilket ger information om vad som kan göras för att 

rätta till eventuell avvikelse. Att projektet använder sig av planering- och uppföljningsarbete 

kontinuerligt kan stärkas av teorin där Figur 5 på sida17 förklarar att planering- och 

uppföljningsarbetet i en verksamhet aldrig tar slut (Nilsson et al., 2010).  

Ett uppföljningssätt som Jan Bengtsson på Varbergs kommun använder sig av är Earned Value 

(Bengtsson, 2015). Detta är ett viktigt verktyg för att se värdet av de timmar som är nedlagda på 

projektet. Han använder sig av denna uppföljningsmetod för att få reda på både hur projektet 

ligger till tids- och kostnadsmässigt. Detta uppföljningssätt kan stärkas av teorin där De Marco & 

Narbaey (2013) förklarar att Earned Value jämför faktisk kontra planerad prestanda i ett projekt. 

Verktyget ger tid och kostnad som är två viktiga komponenter i projektstatusen (ibid.).  

5.5 Resultat av analys 
Varbergstunneln är ett komplext projekt där fyra parter ingår (Bengtsson, 2015). 

Projektorganisationen är utspridd på många aktörer vilket kräver samordning bland annat i form 

av möten för att koordinera projektet. Enligt Nilsson et al. (2010) har organisationsteorin 

koppling till ekonomistyrning då organisationsteorin beskriver det sammanhang i vilket 

ekonomistyrning används. Projektet drivs av flera organisationer parallellt som alla är offentliga 

organisationer. Offentliga organisationers projektstyrning påverkas av komplexitet, osäkerhet 

och tidspress (Söderlund & Magnusson, 2013). De politiska påtryckningar som kommer av 

projekt i kommunalmiljö bidrar till dess komplexitet för Varbergs kommun. Att projektet styrs 

av både politiker och tjänstemän där politikerna bär det största ansvaret och tar de yttersta 

besluten i projektet och det finns flera beslutande instanser, gör styrningen mer byråkratisk. I 

Varbergstunneln kommer beställningen från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Då det 

är ett projekt som berör allmänheten krävs även samråd för att allmänheten ska kunna komma 

med synpunkter om vad som ska ske i Varbergs kommun. Trafikverket tar in externa konsulter 

som utgör en stor del av deras projektorganisation (Hansson, 2015). Det är många aktörer som är 

involverade i projektet detta leder till en komplex styrning.   
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Varbergs kommun använder sig av en utvecklad variant av den så kallade klassiska 

projektmodellen som presenterades i den teoretiska referensramen. Den klassiska 

projektmodellen består av de fyra faserna förstudie, planering, genomförande och avslut 

(Tonnquist, 2012). Projektmodellen som används vid detta projekt innehåller samma faser men 

utöver dessa fyra faser inleds denna projektmodell med en idé-fas och avslutas med en nyttjande-

fas (Bengtsson, 2015). Bengtsson (2015) anser att det är svårt att definiera vilken fas projektet 

befinner sig i då det är ett stort projekt som består av både projektering och byggnation. 

Projektet Varbergstunneln använder flera sätt för att planera detta projekt. Enligt Nilsson et al. 

(2010) är planeringsarbetet ett verktyg för att ekonomiskt styra verksamheten. Tonnquist (2012) 

förklarar fem olika planeringsmetoder men Varbergstunnelns planering kan ses som en 

kombination av tre av dessa fem metoder. Parallellutveckling används då alla parter planerar 

aktiviteter parallellt under projektets gång. Närzonsplanering används då projektet är utdraget i 

tiden och en detaljerad planering endast görs för den närmast kommande perioden. Varbergs 

kommun använder sig av milstolpar när de planerar projektet, milstolparna innebär viktiga beslut 

som ska fattas, detta sätt att planera kännetecknas av nätplanering. 

Både Varbergs kommun och Trafikverket använder sig av Gantt-schema för att tidsplanera 

projektet Varbergstunneln. Då detta projekt är stort och utdraget i tid är det enligt Bengtsson 

(2015) mycket viktigt att hålla tidsplanen och av denna anledning använder de sig av Gantt-

schema. Detta stärks av teorin där Pankaja (2005) berättar att ett känt och effektivt sätt att 

tidsplanera projekt är med hjälp av ett Gantt-schema.  

Projektorganisationen använder sig av finansiellplanering för Varbergstunnelprojektet. För att 

uppnå organisationens finansiella mål har ekonomistyrning flera verktyg så som kalkylering, 

budgetering och uppföljning. Flera olika typer av kalkylering används i projektet eftersom det är 

ett stort projekt. Varbergstunnelprojektet kräver användning av tidigare erfarenheter vid 

kalkylering. Vid budgetering för Varbergstunneln görs både en detaljerad och en mer 

övergripande budget enligt Bengtsson (2015). Den detaljerade budgeteringen kan ses som en 

operativ planering som fokuserar på närliggande aktiviteter (Manzinia et al., 2014). Den 

övergripande budgeteringen kan kopplas ihop med strategisk och taktisk planering som handlar 

om mer långsiktig budgetering.  

Varbergs kommun använder sig av Earned Value för att ta reda på hur projektet ligger till både 

tids- och kostnadsmässigt (Bengtsson, 2015). För att hålla tidsplanen är en viktig del i 

planeringsarbetet att kontinuerligt göra uppföljningar av projektet (Pankaja, 2005).   
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6 Diskussion & slutsats 
Studien avslutas med en diskussion om uppsatsens resultat samt de slutsatser vi kan dra av 

fallstudien. Detta kapitel avslutas med att ge exempel på fortsatt forskning inom ämnet.  

6.1 Studiens forskningsfråga och syfte 
Våra slutsatser som dras av studien utgår ifrån den forskningsfråga och det syfte som etablerades 

i inledningen av denna uppsats.  

6.1.1 Forskningsfråga 
Hur använder Varbergstunnelns projektorganisation sig av ekonomistyrning för att planera 

projektet? 

6.1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Varbergstunnelns projektorganisation 

är uppbyggd samt hur Varbergs kommun och Trafikverket använder ekonomistyrning för att 

planera projektet. Vi vill med denna studie generera lärdomar kring ekonomistyrning i stora 

projekt. 

6.2 Projektorganisation 
Vi kan konstatera att Varbergstunnelns omfattande projektorganisation påverkas av komplexitet 

där en anledning är den kommunala styrningen. Ett exempel på komplexiteten var under 

intervjun med Jan Bengtsson där vi märkte att det var svårt att definiera vilka roller som de 

inblandade i projektet hade. Vi kunde inte se någon tydlig indelning av de olika rollerna i 

projektet samt att det var svårt att definiera projektets beställare. Vi anser att projektet 

Varbergstunneln har flera olika beställare för de olika delprojekten.  

En annan anledning till att vi kan konstatera projektets styrnings komplexitet av den kommunala 

styrningen är att det är politikerna som har den yttersta makten. Detta leder till långa 

beslutsvägar i projektet då det i den kommunala styrningen finns många beslutande instanser.  

Vi inser att det är många fler faktorer att ta hänsyn till än vad som först kunde anas. Ett exempel 

på detta är samråden som måste finnas med i tidsplanen där allmänheten får komma med sina 

synpunkter. Varbergs kommun måste anpassa sig till allmänheten i form av samråd. Samråden i 

sig leder till att det tar längre tid att planera projektet då det måste avsättas tid för allmänhetens 

invändningar.  

Vi kan med denna studie konstatera att den komplexa styrningen i Varbergstunnelprojektet leder 

till att det inte är givet hur projektorganisationer ska se ut i projektets start. En svaghet med att 

skapa en vertikal organisationsform är att dubbla beslutsvägar riskerar att skapas. Detta problem 

såg vi vid skapandet av Varbergs kommuns projektorganisation. En bit in i projektet ändrade 

Varbergs kommun sin projektorganisation eftersom uppgifter som var fördelade på olika 

arbetspaket var tätt sammankopplade. Utifrån Varbergstunnelprojektet drar vi slutsatsen att den 

bästa lösningen inte alltid kan finnas direkt. Vi anser att det är viktigt att känna till svagheterna i 

skapandet av projektorganisationer samt att den bästa lösningen arbetas fram under projektets 

gång. I Varbergstunnelprojektet har det visat sig att för att få en fungerande projektorganisation i 
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projekt som löper under lång tid är det viktigt att våga ändra sin organisationsplan. Detta för att 

uppnå en projektorganisation som fungerar lämpligast utifrån projektets förutsättningar.  

6.3 Projektplanering 
 Utifrån vår empiri anser vi att det i projektet Varbergstunneln finns svårigheter vid definierandet 

av vilken fas i den klassiska projektmodellen som projektet befinner sig i. Att definiera vilken fas 

projektet befinner sig i anser vi är viktigt för att underlätta planeringsarbetet och för att förenkla 

överlämningar av arbetsuppgifter i projektet till nya medlemmar i projektorganisationen. Jan 

Bengtsson delade upp projektet i de två stegen projektering och byggnation för att sedan 

konstatera att projektet befinner sig i genomförandefasen av projektering. Denna uppdelning får 

som följd att resultatet från projekteringsprojektet blir en del av byggnationsprojektet. För att 

illustrera vår uppfattning av hur projektets faser och de två stegen projektering och byggnation 

hänger samman har vi skapat en egen alternativ projektmodell. Denna modell utgår från den 

klassiska projektmodellen men är anpassad efter hur vi har uppfattat Varbergstunnelprojektet. 

Projekteringsprojektet kan följa Region Hallands projektmodell där sista fasen nyttjande ersätter 

de inledande faserna förstudie och projektutveckling för byggnationsprojektet som vi vill visa i 

Figur 11. Vi anser att Varbergtunnelprojektets faser kan illustreras på detta sätt. 

  

Denna alternativa projektmodell figur ger en bild av Varbergstunnelns faser. Projektering och 

byggnation är tätt kopplade till varandra men delas upp i delprojekt på grund av projektets 

storlek. På detta sätt kan projekteringsprojektet ses som en förberedelse för byggnationsprojektet. 

Vi anser att en projektmodell inte är en bestämd ram som måste följas utan en modell som kan 

modifieras efter de förutsättningar som finns med ett projekt. Detta projekt kan, som Jan 

Bengtsson valde att göra, delas upp i två projekt och denna förutsättning med projektet utgick vi 

från när vi modifierade den ordinarie projektmodellen. 

I Varbergstunnelprojektet inser vi att ekonomistyrningsarbetet i form av planering av aktiviteter 

kräver många års planering där planeringsmetoderna varierar. En slutsats vi kan dra av studien är 

att de olika planeringsmetoderna kan kombineras i projektet Varbergstunneln. Teorin delar 

tydligt in de olika planeringsmetoderna var och en för sig. I projektet Varbergstunneln märker vi 

att planeringsarbetet inte strikt behöver följa just en planeringsmetod. Utan planeringsarbetet för 

projektet använder sig av flera olika planeringsmetoder som går in i varandra därför används inte 

de olika planeringsmetoderna alltid var och en för sig. Exempel på detta är att det sker aktiviteter 

parallellt i Varbergs kommuns arbete med detaljplanerna samtidigt som de detaljplanerar i takt 

Projekterings-

projekt 

Byggnations-

projekt 
Genomförande Avslut Nyttjande 

Förstudie Projekt-

utveckling 

Genomförande Avslut Nyttjande Idé 

Figur 11 Projektmodell uppdelad i projekterings- och byggnationsprojekt 
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med att projektet fortskrider. Detta är exempel på att Varbergstunnelprojektet använder sig av 

både parallellutveckling och närzonplanering. Utöver dessa två planeringsmetoder som används i 

projektet arbetar de även med nätplanering som en planeringsmetod. Nätplanering används i 

form av milstolpar för att knyta olika resultat till dess tidsram. Studien visar alltså att 

Varbergstunneln använder sig av tre olika planeringsmetoder som är parallellutveckling, 

närzonsplanering och nätplanering. Då projektet Varbergstunneln är ett stort projekt som är 

uppdelat i delprojekt och som löper under en lång tid kan vi se en koppling till olika 

kombinationer av planeringsmetoder beroende på delprojektetens storlek och tidshorisont.  

6.4 Finansiellplanering 
I vår studie ser vi en skillnad mellan omfattningen av Varbergs kommuns och Trafikverkets 

kalkylering, budgetering och uppföljning. Huvudmannen Trafikverkets delprojekt är större än 

Varbergs kommuns delprojekt. Trafikverket använder sig av kalkyleringsmetoden 

successivprincipen som innebär att flera personer gör sannolikhetsbedömningar. Varbergs 

kommun använder sig av Best Estimate vid kalkylering denna metod baseras på en persons 

sannolikhetsbedömning. Vi anser att succesivprincipen tar bättre hand om projektets osäkerheter 

än vad Best Estimate gör då fler personer ingår i sannolikhetsbedömningarna. Trafikverket har 

hand om ett större delprojekt än vad Varbergs kommun har och vi anser därför att Trafikverkets 

kalkylering innebär fler osäkerheter och kräver därmed en mer omfattande kalkyleringsmetod. 

Budgeteringsarbetet är beroende av kalkyleringen. Den mer omfattande kalkylering som 

Trafikverket genomför leder till ett större underlag för budgetering. Trafikverket som arbetar 

med ett större delprojekt leder till mer omfattande uppföljningsarbete än Varbergs kommun. I 

Varbergs kommun är det enbart projektledaren Jan Bengtsson som arbetar med delprojektets 

finansiella planering medan i Trafikverket är flera personer både internt och externt involverade i 

den finansiella planeringen. Vi drar därför slutsatsen att omfattningen och precisionen av 

Varbergstunnelprojektets finansiella planering i form av kalkylering, budgetering och 

uppföljning beror på delprojektets storlek.  

6.5 Slutsats 
Utifrån diskussionen som förts ovan är dessa studiens slutsatser om Varbergstunnelprojektets 

organisation och ekonomistyrning: 

 Med denna studie ser vi att styrningen påverkas av komplexitet i form av kommunal 

styrning och svårigheter att definiera projektorganisationens olika roller. 

Beslutsprocessen påverkas av politiska påtryckningar samt allmänhetens delaktighet. En 

tydlig koppling ser vi i svårigheterna att konstruera en projektorganisation som fungerar 

från start. Vi anser utifrån studien av Varbergstunnelprojektet att det är fördelaktigt att 

arbeta med projektorganisationen under projektet gång för att få fram den mest optimala 

projektorganisation för projektet.  

 

 Vi anser att det finns alternativa sätt att beskriva och använda sig av en projektmodell. 

Region Hallands projektmodell erbjuder en ram att använda för att dela upp arbetet i faser 

i ett projekt. Denna modell kan modifieras och utvecklas genom att dela upp 

projektmodellen i två steg projekteringsprojekt och byggnationsprojekt som vi gjort i 
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Figur 11 på sidan 41. 

 

 Vid planering av aktiviteter i Varbergstunnelprojektet kombineras flera olika 

planeringsmetoder med varandra. Detta anser vi vara fördelaktigt för ett stort projekt som 

Varbergstunneln då planeringsarbetet måste anpassas utifrån typ av aktivitet och 

tidsperspektiv. 

 

 I projektet Varbergstunneln ser vi en skillnad mellan omfattningen av Varbergs kommuns 

och Trafikverkets finansiella planering. Trafikverket som huvudman har en större 

projektorganisation och högre kostnader. Trafikverkets kalkyleringsmetod 

successivprincipen är en mer omfattande än Varbergs kommuns kalkyleringsmetod Best 

Estimate. Vi kan se i Varbergstunnelprojektet ett samband mellan Trafikverkets och 

Varbergs kommuns delprojekts storlek och omfattningen av kalkylering, budgetering och 

uppföljning som genomförs. 

 

6.6 Förlag på fortsatt forskning 
Inom ekonomistyrning för projekt finns det många delar att ta upp och vi anser det vore 

intressant med vidare forskning kring projektet Varbergstunneln. Under genomförandet av vår 

studie projekterades Varbergstunnelprojektet, vi anser att det hade varit intressant med fortsatt 

forskning kring Varbergtunnelprojektets byggnation då detta projekt fortgår fram till år 2024. 

Exempel på fortsatt forskning kring detta projekt kan vara att studera projektets kommunikation 

och informationsflöden under projektet gång. Ett annat exempel är att djupgående gå in på 

uppföljning av och kring projektets utfall. Ett annat intressant ämne med detta projekt är att 

grundligt studera ansvarsfördelning och beslutsprocesserna för Varbergstunnelprojektet.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

8.1.1 Intervjuunderlag, Jan Bengtsson – Projektledare, Varbergs kommun 
1. Har varje part inom Varbergstunneln en egen projektledare? 

2. Vem är Varbergstunnelns beställare?   

3. Vem är det som har skrivit projektdirektivet?  

4. De personer som arbetar med detta projekt, arbetar de 100 procent projekt eller har de 

andra arbetsuppgifter också? 

5. Hur ligger ni i dagsläget till angående projektmodellen med de olika faserna?  

6. Planerar ni allt i detalj för det som ska ske eller planerar ni stegvis? 

7. Vem är det som har huvudansvaret, den som bestämmer, för detta projekt? 

8. Vad har beställaren för roll i detta projekt? 

9. Vem är det som ansvarar för kommunens budgetering och kalkylering för detta projekt? 

10. Vilken kalkyleringsmetod använder ni? 

11. Hur många personer från kommunen är involverade i projektet? 

12. Tar ni hänsyn till de olika riskerna som kan inträffa när ni planerar inför detta projekt? 

13. Vad beräknas hela projektet kosta? 

8.1.1.1 Följdfrågor, Jan Bengtsson – Projektledare, Varbergs kommun 

1. Hur påverkas ni av den kommunala styrningen i projektet? 

2. Vilka skillnader blir det för dig som projektledare om projektet inte hade haft en 

kommunal styrning? 

3. Vilken är Region Hallands främsta uppgift i projektet Varbergstunneln? 

8.2 Bilaga 2 

8.2.1 Intervjuunderlag, Thomas Hansson – Projektingenjör, Trafikverket 
1. Hur gör ni för att hålla era budgetar? 

2. Hur räknar ni med kostnader för de olika riskerna som kan inträffa i er budget? 

3. Vad för typ av kalkyleringsmetod använder ni er av? 

4. Hur många personer är involverade i detta projekt i detta skede? 

5. Använder ni er av Gantt-schema, om ja i så fall på vilket sätt? 
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