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Nyckelord 

Byggföretagen står för en väsentlig del av det svenska näringslivet och har 

de senaste åren upplevt en hög omsättningstillväxt. Dessa företag arbetar i 

en projektbaserad miljö vilket skapar ett behov av en styrning för att hantera 

alla projekt ur ett helhetsperspektiv. Med hjälp av Project Portfolio 

Management kan byggföretagen hantera den risk och låga marginaler som 

präglar branschen och i bästa fall öka sin lönsamhet. 

 

Syftet med denna studie är att skapa en helhetsbild av hur hanteringen av 

projektportföljen ser ut i svenska byggföretag och att analysera vilka 

faktorer som är betydelsefulla vid projekturvalet. Detta sker genom att 

utveckla en teoretiskt förankrad referensram som sedan används för att 

analysera byggföretagens process för hanteringen av företagets 

projektportfölj.  

 

Studien är baserad på en kvalitativ forskningsmetod där semi-strukturerade 

intervjuer genomförts med beslutsfattare och chefer inom respektive 

byggföretag. Intervjuerna har genomförts för att söka efter mönster och 

samband mellan de studerade byggföretagens hantering av 

projektportföljen.  

 

De svenska byggföretagens hantering av projektportföljen sker i en 

decentraliserad organisation där graden av formell styrning varierar 

beroende på företagets storlek. En formalisering av byggföretagens PPM 

kan bidra till förbättrad riskhantering och en möjlighet för ökad lönsamhet. 

Resurser, tid och kompetens är grundläggande kriterier för att byggföretaget 

ska kunna ta sig an ett projekt. Vem kunden är och vad det är för typ av 

projekt har också en betydelse då byggföretagen är riskaverta och föredrar 

att ge sig in i projekt de är duktiga på.  

 

Construction project management, project portfolio management, project 

portfolio management construction, management control systems. 
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Keywords 

The construction industry represents a vital part of the Swedish GDP and 

have been experiencing a high revenue growth during the last years. The 

construction companies work in a project based environment which calls 

for a holistic management system. Using Project Portfolio Management, 

the construction companies can manage their risks and low profit margins 

that characterizes the industry and in best case scenario increase their 

margins. 

 

The purpose of this thesis is to create a holistic view of the management 

of the project portfolio in Swedish construction companies and to analyze 

which factors are important in the project selection process. This is done 

by developing a theoretically-based reference frame that is used to 

analyze the construction companies process for managing their project 

portfolios.  

 

The thesis is based on a qualitative research method where semi-

structured interviews were conducted with decision makers and managers 

within each construction company. Interviews have been conducted to 

search for patterns and relationships between the studied construction 

companies' management of the project portfolio. 

 

The management of the Swedish construction companies’ project 

portfolios occurs in decentralized organizations where the degree of 

formal management varies depending on the size of the company. A 

formalization of construction companies' PPM can contribute to improved 

risk management and an opportunity for increased profitability. 

Resources, time and skills are fundamental criterias for the construction 

company to be able to undertake a project. Other significant criterias in 

this process are the customer and the type of project. 
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1. Inledning 

I inledningen ges en bakgrundsbeskrivning av byggbranschens situation och vad för kritik 

som riktats mot denna. Vi presenterar hur byggföretagets situation påverkar styrningen 

och vilka utmaningar detta skapar. Byggföretagen arbetar i en projektbaserad miljö där 

projekten har stor påverkan på verksamhetens resultat, processen som används för att 

prioritera och göra urval av projekt kan således antas vara en nyckel till att få ett 

framgångsrikt resultat. För att tackla denna utmaning presenteras Project Portfolio 

Management, som behandlar denna process och handlar om att styra projekten ur ett 

helhetsperspektiv. Problematiseringen leder sedan fram till de valda frågeställningarna 

som studien ämnar undersöka. 

1.1. Bakgrund 

Byggbranschen är en bransch som påverkar oss alla på ett eller annat sätt i vårt vardagliga 

liv. Det är dessa företag som ser till att vi har vägar, broar, bostäder och arbetsplatser i 

samhället och sysselsätter över 300 000 personer i Sverige (SCB, 2017a). Branschen står 

även för 10,5 procent av Sveriges totala BNP för år 2016, vilket visar att det är en 

betydelsefull näringsgren i landet (Byggkostnadsdelegationen, 2000; Sveriges 

Byggindustrier, 2016b). Branschen är dock konjunkturkänslig och i Sverige har 

nybyggnationen av bostäder och andra byggnadsverk varierat kraftigt i takt med 

konjunkturerna (Byggkommissionen, 2002). Den högkonjunktur som landet har befunnit 

sig och fortfarande (2018) befinner sig i har haft en positiv inverkan på branschen då 

bygginvesteringarna har ökat kraftigt i samband med efterfrågan. Detta kan till viss del 

förklaras av en ökad befolkningsmängd och den låga räntan som funnits under flera år 

vilket har möjliggjort för fler investeringar (Boverket, 2016a; Sveriges Byggindustrier, 

2018). De ökade bygginvesteringarna har bidragit till en stark omsättningstillväxt i 

branschen där en undersökning av Sveriges Byggindustrier visar en ökning på 71 procent 

mellan åren 2007-2016 och en total omsättning för byggbranschen som är mer än 600 

miljarder kronor (Sveriges Byggindustrier, 2017a). Dock påverkas även byggbranschen av 

skattereformer och krav som utformas av staten. Exempel på detta är det nyligen skärpta 

amorteringskravet som kräver att låntagare som har ett lånebelopp som överstiger 4,5 
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gånger sin årsinkomst måste amortera en procent mer än det vanliga amorteringskravet. 

Detta beslut väntas ha en hämmande effekt på bostadsmarknaden och således även på 

bygginvesteringarna i landet (Lundgren, 2017). 

 

Byggbranschen är en bransch som ofta drabbas av kostnadsöverskridanden i dess 

byggprojekt och företagen har vinstmarginaler som under de senaste två åren har legat 

under snittet för samtliga näringsgrenar i Sverige. Detta vittnar om den utmaning som 

byggföretag står inför och något som styrker detta är faktumet att byggbranschen är den 

mest konkursdrabbade branschen i hela landet (Cheng, 2014; Sveriges Byggindustrier, 

2016a; UC, 2018). Bidragande orsaker till detta är bland annat de ökade lön- och 

materialkostnader i branschen som rapporter de senaste åren visat samt att produktiviteten 

i byggbranschen inte följt samma positiva utveckling som andra branscher (Hammarlund, 

Nyberg & Söderström, 2015; Statskontoret, 2009). Dessa förutsättningar har 

uppmärksammats av politiker och statliga delegationer som menar att branschen 

underpresterar inom vissa områden och skulle behöva utvecklas för att lyckas prestera 

bättre (Sveriges Byggindustrier, 2016a; Statskontoret, 2009). 

 

Byggkommissionen, som tillsattes av regeringen för att föreslå åtgärder som syftar till att 

hålla ned byggkostnader och främja konkurrens, släppte år 2002 en rapport som heter 

Skärpning gubbar! som ger förslag på utvecklingsområden som byggföretagen bör 

fokusera på för att förbättra kostnadseffektiviteten samt höja kvaliteten inom byggsektorn. 

Ett av förslagen är att det bör skapas en styrning som inte enbart fokuserar på det enskilda 

projektet utan bör ha helhetsperspektiv på styrningen för att ta fram användbara 

arbetsmetoder och verktyg (Byggkommissionen, 2002). Detta innebär att de måste ta vara 

på tidigare erfarenheter från projekt för att i framtiden kunna utveckla sitt arbetssätt och 

förbättra sin lönsamhet. Det betonas att byggföretagen är långsamma i sin utveckling och 

ofta är konservativa när det kommer till dess benägenhet att förändras. Statskontorets 

rapport från år 2009, som är en uppföljning på Skärpning gubbar!, poängterar även detta 

problem och visar att utvecklingen i byggbranschen inte har varit som önskat och många 

av de problem som identifierades år 2002 var fortfarande kvar i branschen (Statskontoret, 

2009).  

 

Byggföretagens verksamhet är projektbaserad vilket gör att majoriteten av verksamheten 

styrs med hjälp av projektstyrning. Klassisk litteratur kring styrning av byggföretag har 
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mestadels ett fokus på styrning av de enskilda projekten som vanligtvis kan delas upp i 

fyra olika faser; initiering, planering, genomförande och avslutning (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson, 2014). De olika faserna är viktiga att styra 

och kontrollera för att lyckas minimera den osäkerhet som uppstår i varje projekt. 

Osäkerheten uppstår på grund av att projekten är unika och gör därmed att osäkerheten 

finns i företagens projektportfölj (Clough, Rounds, Sears, Sears & Segner, 2015). Det 

påpekas från byggföretagen att det är svårt att planera och standardisera processer i deras 

situation med hänvisning till att varje projekt är unikt. Den osäkerhet detta skapar betyder 

dock inte att planering och styrning är omöjlig utan hellre att planering och styrning har 

stor betydelse för projektens resultat och därmed företagens resultat (Clough et al. 2015). 

 

Byggföretagen behöver även fokusera på styrningen som är relaterad till hela 

verksamheten och dess strategi. Ett av de övergripande målen och syftena inom begreppet 

verksamhetsstyrning är att uppnå företagets strategiska målsättning och att styra 

organisationen mot dess mål (Anthony et al. 2014). Anthony et al. (2014) påpekar att 

verksamhetsstyrningen även syftar till att underlätta de utmaningar som företag står inför 

vilka bör beaktas vid utformandet av styrningen. De organisationer som lyckas anpassa 

verksamhetsstyrningen efter sin situation och de faktorer som påverkar verksamheten är de 

som kommer prestera bäst sett ur ett långsiktigt perspektiv (Anthony et al. 2014; Merchant 

& Van der Stede, 2007). Det finns flera teorier som behandlar denna situationsanpassning 

och de förklarar att det inte finns en universell mall för verksamhetsstyrning som passar 

alla företag utan varje organisation måste skräddarsys efter deras egen unika miljö och 

situation (Donaldson, 2001).  

 

Projektbaserade verksamheter särskiljs från traditionella verksamheter då projektarbete 

innefattar speciella särdrag. Projekten i företag har ett tydligt avgränsat mål eller uppdrag, i 

byggbranschen kan exempelvis uppdraget vara att konstruera en byggnad eller anläggning. 

I byggprojekt är huvudmålet oftast att i varje projekt lyckas uppnå lönsamhet och göra 

kunden nöjd då det möjliggör för långvariga affärsrelationer (Jannesson & Skoog, 2013). 

Projektens arbetsform kan ses som en tidsbegränsad organisation med särskilda ramverk 

gällande parametrarna tid, kostnad och kvalitet och ska verka för att uppfylla projektets 

mål. Förutsättningarna i varje projekt exempelvis gällande tidsram och byggnadsstorlek 

skiljer sig mellan projekten vilket leder till att de betraktas som unika (Wisén & Lindblom, 
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2015). För att reducera den osäkerhet som finns i projekten är det viktigt att ha en gedigen 

planering och styrning av de enskilda projekten (Flanagan & Norman, 1993).  

 

På grund av den stora betydelse som varje enskilt projekts resultat har på byggföretagens 

lönsamhet krävs det att företaget har en välplanerad och formulerad strategi för 

projekturvalet för att lyckas välja de projekt som bidrar till en tillfredsställande risknivå 

och lönsamhet i företagets projektportfölj (Archer & Ghasemzadeh, 1999; Martinsuo & 

Lehtonen, 2007; PMI, 2017). Alla projekt i ett företag utgör tillsammans företagets 

projektportfölj, vilket innebär att de alla konkurrerar om företagets knappa resurser såsom 

tid och personal, således bör de inte ses som isolerade organisationer utan en del av en 

portfölj som tillsammans kan skapa ett högre värde. Det blir då viktigt att välja en 

kombination av projekt som ger en så hög avkastning av företagets resurser som möjligt 

för att bidra till företagets lönsamhet och samtidigt hålla detta på en risknivå som företaget 

trivs med (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

 

För att stötta denna process som handlar om projekturval och hantering av företagets 

projektportfölj kan företag använda sig av Project Portfolio Management (PPM). PPM 

handlar om att utforma en process med kriterier för vilka projekt som bör inkluderas i 

företagets portfölj samt hur projektportföljen bör styras och kontrolleras inom företaget 

(Archer & Ghasemzadeh, 2007). Besluten rörande hantering av projektportföljen bör vara 

baserade på företagets mål och strategi då projekten ska uppnå dessa utan att överskrida de 

kriterier som finns inom organisationen. I och med att företagens mål kan variera bör 

företagen välja de mest gynnsamma projekten för just deras mål (PMI, 2017). De som har 

ett lönsamhetsfokus bör välja de projekt med låg risk och säker avkastning medan företag 

som har ett tydligt expansionsmål bör ha ett fokus på att generera så höga intäkter som 

möjligt genom att ta sig an antingen ett stort antal projekt alternativt projekt som är i större 

omfång. I denna urvalsprocess är det viktigt att ha kriterier och en klar strategi för vilka 

projekt som bör inkluderas i företagets portfölj för att lyckas uppnå företagets mål (Archer 

& Ghasemzadeh, 1999). 

1.2. Problemdiskussion 

För att byggföretagen ska lyckas ha en lönsamhet i den tillväxtfas de har haft, och upplever 

för tillfället, är det viktigt att ha en strategi med tydliga kriterier för vilka projekt som ska 
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inkluderas i företagets projektportfölj. Omsättningstillväxten som byggföretagen har 

upplevt kan ofta leda till minskad lönsamhet enligt Simons (2014) då tillväxten leder till 

att företagets olika delar växer och blir svårare att kontrollera. En lönsam tillväxt är idealt 

för att lyckas skapa avkastning till företagets aktieägare men är också en av de största 

utmaningarna för ledningen då det alltid pågår en konflikt mellan lönsamhet, tillväxt och 

kontroll i verksamheter. Det är på lång sikt viktigt för företag att hitta en balans mellan 

dessa tre i verksamhetsstyrningen för att lyckas implementera sin strategi och uppnå målen 

(Raisch, 2008; Simons, 2014). Byggföretagens tillväxt leder till att det är fler projekt som 

behöver styras och kontrolleras och som Davila, Foster och Jia (2010) samt Archer och 

Ghasemzadeh (2007) poängterar blir det i takt med att organisationen växer ett ökat behov 

av en mer formell styrning av både företag och projektportfölj. 

 

En central del av verksamhetsstyrningen i företag är uppföljning och utvärdering av arbetet 

med avsikt att kunna göra förbättringar (Anthony et al. 2014). I byggföretagens projekt kan 

detta ofta försummas och många byggföretag lägger lite tid och resurser på denna fas, 

istället väljer de att rikta sitt fokus mot nästa projekt (Bennett, 2003). En av anledningarna 

till detta kan vara att det är lätt att se varje projekt som en egen tillfällig organisation vilket 

förhindrar att få en bild av helheten för att kunna avgöra hur denna information skulle 

kunna hjälpa de andra projekten i företagets portfölj, pågående som framtida. Att 

kontrollera projekten från ett helhetsperspektiv är enligt Martinsuo och Lehtonen (2007) 

lika viktigt som att kontrollera det enskilda projektet. Genom att följa upp och utvärdera 

projekten ur ett helhetsperspektiv kan företaget identifiera det i projekten som gått över 

förväntan samt vad som misslyckats. Denna information bidrar i slutändan till att 

processen för projektval utvecklas då företaget har bättre underlag för framtida 

beslutsfattanden (Meredith & Mantel, 2011).  

 

I de flesta byggkontrakt är priset fast vilket innebär att oavsett om kostnader eller 

tidsåtgång ändras under projektets gång påverkar detta inte kundens pris. Det fasta priset 

leder till att den vinst som projektet genererar baseras på hur väl projektledaren lyckas 

utnyttja de resurser som tillhandahålls till projektet samt vilka förutsättningar som gäller 

för projektet (Clough et al. 2015). Byggföretagens tuffa situation med låga vinstmarginaler 

och högt antal konkurser gör att hanteringen av projektportföljen och projekturvalet blir en 

betydelsefull återkommande aktivitet för att lyckas uppnå önskvärt resultat (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999; Martinsuo & Lehtonen, 2007). Att välja vilka projekt de ska 
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inkludera i sin projektportfölj är även ett strategiskt beslut för företaget som har en 

betydande påverkan på risknivån (Abbasianjahromi & Rajaie, 2012). Ett tillvägagångssätt 

att hantera dessa utmaningar är genom tidigare nämnda PPM. Det syftar till att underlätta 

beslutfattandet och bidra till en bättre riskhantering och kontroll för byggföretagen för att 

lyckas utnyttja företagets resurser på bästa sätt (Abbasianjahromi & Rajaie, 2012; Archer 

och Ghasemzadeh, 1999).  

 

För företag som växer i omsättning, och därmed antal projekt, menar Archer och 

Ghasemzadeh (1999) att portföljhanteringens betydelse ökar i takt med antal projekt i 

portföljen. Eftersom byggföretagen har haft en stor omsättningstillväxt kan man anta att 

antalet projekt har ökat, följaktligen blir portföljhanteringen en allt mer kritisk process i 

respektive företags styrning för att lyckas balansera sin projektportfölj samt uppnå 

strategiska målsättningar. I linje med detta visar en studie av Teller, Unger, Kock och 

Gemünden (2012) att en formalisering, det vill säga en tydlig hantering och styrning av 

både projektportföljen samt de enskilda projekten, är direkt bidragande till ett positivt 

resultat för projektportföljen. Abbasianjahromi och Rajaie (2012) påpekar att det behövs 

mer forskning kring ämnet portföljhantering i byggföretag då det är en viktig metod för att 

hantera risk och osäkerhet i dessa företag för att på lång sikt kunna uppnå lönsamhet, 

vilket motiverar valet att behandla detta i vår studie.  

 

Flertalet studier som baserar sig på projektbaserade verksamheter och området Project 

Portfolio Management existerar redan (Abbasianjahromi & Hossein Rajaie, 2012; Jerbrant, 

2009; Dawidson, 2006; Martinsuo & Lehtonen, 2007; Meskendahl, 2010), dock är det ett 

fåtal studier inom detta ämne med fokus på byggföretag vilket Ebrahimnejad, Mousavi, 

Tavakkoli-Moghaddam, Hashemi och Vahdani (2012) anser är ett område som har fått för 

lite uppmärksamhet från forskare. Med tanke på att byggföretagen och dess ledningar 

menar att alla deras projekt är unika till en viss grad är det intressant att studera hur Project 

Portfolio Management hanteras i den situationen som branschens förutsättningar skapar. 

Fokuset för studier inom byggbranschen berör ofta ett begränsat område med fokus på det 

enskilda projektet och saknar ett helhetsperspektiv på hanteringen av projektportföljen där 

aspekter som strategi och beroendeförhållanden mellan projekten vägs in 

(Abbasianjahromi & Rajaie, 2012).  
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I tidigare nämnd studie från Teller et al. (2012) poängteras det att i litteraturen finns 

begränsat med information om kopplingen mellan det enskilda projektet och 

projektportföljen och menar att det är ett område som det bör studeras vidare inom, vilket 

även styrks i Hyväris (2014) studie. Bland flera andra så skriver Meskendahl (2010) och 

Dinsmore och Cabanis-Brewin (2010) om hanteringen av projektportföljer. De poängterar 

att det i teorin saknas en koppling mellan företagsstrategi och implementeringen av denna i 

styrning och hantering av företagets projektportfölj, vilket är det helhetsperspektivet som 

Project Portfolio Management fokuserar på. En studie om hur hanteringen av 

projektportföljen ser ut i byggföretag bidrar med kunskap till området om hur svenska 

byggföretag väljer projekt och hanterar sin projektportfölj. Denna studie bidrar även till 

forskning om Project Portfolio Managements applicerbarhet inom byggbranschen i Sverige 

genom att analysera hur hanteringen av projektportföljen ser ut idag för att identifiera 

områden som skulle kunna utvecklas i styrningen av byggföretags projektportfölj. 

1.3. Frågeställningar 

• Hur arbetar svenska byggföretag för att hantera verksamhetens projektportfölj? 

• Vilka faktorer påverkar hur svenska byggföretag styr projekturvalet? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en helhetsbild av hur hanteringen av projektportföljen 

ser ut i svenska byggföretag och att analysera vilka faktorer som är betydelsefulla vid 

projekturvalet. Detta sker genom att utveckla en teoretiskt förankrad referensram som 

sedan används för att analysera byggföretagens process för hanteringen av företagets 

projektportfölj.  

1.5. Avgränsning 

Studien ska studera svenska byggföretag, för att göra detta baserar den sig på medelstora 

svenska byggföretag eftersom mer än 99 procent (SCB, 2017b) av de svenska 

byggföretagen består av små till medelstora byggföretag. Baserat på att större företag är i 

behov av en mer formell styrning än de små företagen är det mer troligt att de medelstora 

byggföretagen har utvecklat en formell styrning kring projekturval och hantering av 

projektportföljen, därmed behandlar denna studie medelstora byggföretag. 
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1.6. Disposition 

 

Figur 1, Studiens disposition, egen design 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras och motiveras de metodval som studien är baserad på. 

Inledningsvis presenteras hur studien har genomförts och motiverar de val som gjorts för 

att genomföra studien. I den avslutande delen av kapitlet förklarar vi metoden för studiens 

analys samt hur studien beaktat kvalitetskriterier vid genomförandet av denna. 

2.1. Forskningsstrategi 

För att undersöka hur byggföretagen hanterar sin projektportfölj och projekturval har 

studien ämnat att söka efter mönster och samband i hur svenska byggföretag hanterar 

projektportföljen. Detta tillvägagångssätt är vanligt för realistisk forskning som ofta letar 

efter samband mellan olika variabler för att söka efter en systematisk kunskap om världen. 

Denna typ av forskning drar mot det positivistiska perspektivet men som förstår att 

kunskapen är påverkad av subjektivitet. Realistisk forskning kan basera sig på både 

kvantitativ och kvalitativ forskning och syftar till att jämföra flera fall för att studera ett 

fenomen och analysera samband mellan de olika fallen som är relaterade till det studerade 

fenomenet (Fisher, 2010; Miles & Huberman, 1994). På grund av att det fanns en 

begränsad mängd information om hanteringen av projektportföljen i byggföretag ansågs 

det nödvändigt att erhålla en djupare förståelse för de olika fallen. Den kvalitativa 

forskningen fokuserar på att erhålla en djup kunskap och förståelse och sker ofta på ett 

fåtal fall för att kunna uppnå ett större djup i kunskapen. Med detta i åtanke har studien 

utgått från en kvalitativ forskningsstrategi med anledning av att denna ansågs bäst lämpad 

för att kunna få en förståelse för hur svenska byggföretag arbetar med hanteringen av sin 

projektportfölj.  

 

Ett annat karaktärsdrag i kvalitativ forskning är enligt Merriam och Tisdell (2016) att den 

strävar efter att beskriva och förklara skeenden eller företeelser där forskaren ämnar 

studera nutiden och beskriva saker och ting som de är. Då syftet fokuserar på att undersöka 

och analysera hur det studerade fenomenet ter sig i svenska byggföretag krävdes det en 

forskningsstrategi som möjliggjorde för oss att få en djupare förståelse inom detta ämne. 

Vidare har kvalitativa studier en förmåga att spegla individens miljö och åsikter hos de 

människor som deltar i studiens intervjuer, vilket bidrar till att studien kan ge en rättvis 
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bild av hur hanteringen av byggföretagens projektportfölj går till (Brinkmann, 2013; Yin, 

2015).  

 

I denna studie krävdes en viss förståelse kring byggbranschen och hur byggföretag 

fungerar. För att skapa en förståelse för detta område har vi studerat litteratur om 

byggföretag, branschartiklar och statliga rapporter såsom Sega Gubbar, skärpning gubbar! 

och Entreprenadupphandlingar som beskriver den situation som byggföretagen upplever. 

Vidare har vi även samtalat med personer inom byggbranschen om ämnet för att erhålla en 

större kunskap kring området. I studien har vi valt att utgå från den befintliga teorin om 

PPM för att sätta oss in i ämnet och för att definiera vilken information vi behöver samla 

in, vilket vi sedan utgått från i utformandet av studiens intervjuguide. Det empiriska 

materialet är insamlat med hjälp av kvalitativa intervjuer som är utförda med personer på 

olika ledningspositioner i de studerade byggföretagen för att få en djupare förståelse för 

hur denna företeelse går till och spegla de intervjuades verklighet i företagen.  

 

De studerade företagen är svenska byggföretag som står inför de utmaningar som skapas i 

byggbranschen och i projektbaserade verksamheter, vilket gör dessa företag lämpliga för 

studien. För att lyckas få ytterligare förståelse för företagen och dess situation har vi även 

läst in oss på dokument från företagen såsom årsredovisningar, företagets hemsidor och 

styrdokument. Anledningen till att studien baserar sig på flera företag är för att kunna 

analysera och se om det finns mönster i byggföretagens hantering av dess projektportfölj. 

Genom att använda flera företag garderar vi oss mot att inte dra felaktiga slutsatser från ett 

enskilt fall eftersom flera fall bidrar med olika vinklar på samma process. I kvalitativa 

studier kan det inte dras några statistiska generaliseringar av resultatet på grund av det låga 

antalet studerade fall, men genom att basera studien på flera byggföretag är det mer 

trovärdigt att studiens resultat kan överföras till företag i en liknande situation (Yin, 2015). 

2.2. Tillvägagångssätt för empirisk datainsamling 

2.2.1. Val av företag 

De företag som är inkluderade i studien har valts på grund av deras storlek och 

verksamhetsområde. För att företagen skulle vara relevanta för studien behöver de ha 

någon form av process för att hantera sin projektportfölj och sitt projekturval, vilket vi 

antog var mest sannolikt i de som inte räknas som småföretag då dessa har ett färre antal 
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projekt i sin portfölj och tillämpar en mer informell styrning. Med detta i utgångspunkt 

användes InfoTorg Företag för att leta fram svenska byggföretag som hade en årlig 

omsättning på ungefär 500 till 1000 miljoner kronor. Utifrån denna lista kontaktades de 

potentiella företagen efter geografisk tillgänglighet från studieorten Växjö för att 

möjliggöra personliga intervjuer i den mån det fungerade för företagen. De personliga 

intervjuerna är enligt Brinkmann (2013) fördelaktiga i den hänsyn att det är enklare för 

både respondenten och forskaren att förstå varandra och ha en mer öppen dialog.  

 

Vid första kontakt med företaget presenterades studien och det diskuterades informellt om 

hanteringen av projektportföljen för att kunna avgöra om företaget är lämpligt för att vara 

en del av studien. Detta urval kan enligt Bryman och Bell (2013) refereras till som ett 

målstyrt urval, vilket är en del av populationen och som är utvald för studien. Antalet fall 

eller intervjuer som studeras beror enligt Brinkmann (2013) på hur mycket information 

som intervjuerna ger och ifall detta är tillräckligt för att uppnå studiens syfte. Merriam och 

Tisdell (2016) förklarar även att det bör adderas fler intervjuer fram tills att man känner en 

mättnad på information, det vill säga att fler intervjuer inte tillför något utan hellre 

bekräftar de tidigare intervjuerna. Efter de fem första intervjuerna upplevde vi att de nya 

intervjuerna inte skulle tillföra något väsentligt till studiens frågeställning men valde ändå 

att genomföra de två sista intervjuerna för att bekräfta detta. Studien har grundat sig på 

fem olika byggföretag där sju intervjuer genomförts vilket vi anser har varit tillräckligt för 

att få en förståelse för hanteringen av projektportföljen och kunna besvara studiens syfte. 

 

Med ovanstående kriterier är följande byggföretag utvalda för studien; MTA Bygg, Tage 

& Söner, Byggmästar’n i Skåne, BAB Bygg och PH Bygg. Alla byggföretag är 

verksamma både inom byggservice och byggentreprenad, där entreprenadsidan varit 

huvudfokus för studien. Anledningen till detta är att entreprenadsidan innefattar betydligt 

större projekt än vad byggserviceprojekt gör. Ett exempel på byggserviceprojekt kan vara 

att byta dörrar på ett hus vilket inte genomgår samma omfattande process för projekturval. 

Det största företaget i studien är MTA Bygg medan det minsta studerade företaget är PH 

Bygg. 
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2.2.2. Intervjuer 

Vid insamling av det empiriska materialet till denna studie har kvalitativa intervjuer 

genomförts med anställda hos respektive företag. Valet att utföra intervjuer föll sig 

naturligt för att kunna få en djupare förståelse för ämnet och för de studerade företagen 

som blir svårare att erhållas från exempelvis enkäter. Ett problem med intervjuer kan dock 

vara att respondenterna ibland vill framställa sin egen verksamhet som bättre än vad den 

egentligen är. Dock ansåg vi inte detta som något skäl till att inte utföra intervjuer eftersom 

den risken finns även ifall studien skulle basera sig på exempelvis enkäter samt att de 

valda respondenterna inte har någon egen vinning i att framställa företaget i bättre dager. 

 

I kvalitativa intervjuer används ofta öppnare frågor för att kunna framhäva respondentens 

åsikter och erfarenheter men även för att ge forskarna mer flexibilitet i intervjun och en 

möjlighet att ställa följdfrågor. De öppna frågorna används för att intervjun ska kunna röra 

sig i olika riktningar efter vad forskaren upplever som relevant för studien och har bidragit 

till att intervjuerna blivit mer detaljerade under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). I 

intervjuerna har respondenten fått en öppen fråga för att komma in på ämnet, exempelvis 

att respondenten ska beskriva processen för projekturval. Detta har sedan följts upp med 

följdfrågor i syfte att styra intervjun i rätt riktning för att få ut den information vi är ute 

efter samt för att möjliggöra en jämförelse mellan det insamlade materialet. Det här 

tillvägagångssättet är vad Bryman och Bell (2013) definierar som semistrukturerade 

intervjuer där syftet är att få innehållsrika och detaljerade svar från intervjupersonerna, 

vilket vi ansåg vara nödvändigt för att studera hur byggföretagen hanterar sina 

projektportföljer. 

 

Med studiens teoretiska ramverk som utgångspunkt har en intervjuguide formulerats vilket 

säkerställt att vi kunnat samla in relevant information för studiens syfte. En betydande 

poäng vid utformandet av intervjuguiden är enligt Bryman och Bell (2013) att den berör 

relevanta områden med frågeställningar som motsvarar de teman som inkluderas i studien 

men även för att säkerställa att alla intervjuer berör samma teman. De teman som berörts 

under intervjuerna är om företagets projekt, projektportfölj, hur deras projekturval och 

hantering av portföljen går till samt om deras uppföljning av avslutade projekt.  
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Fokus under intervjuerna har varit att vara närvarande och delaktig för att kunna utföra en 

så bra intervju som möjligt. Detta har gjorts genom att lyssna på respondentens svar samt 

ställa följdfrågor om det studerade ämnet. Anteckningarna som fördes under intervjun var 

endast stödord över de mest väsentliga sakerna som sades eftersom mer utförliga 

anteckningar hade tagit fokus från intervjun. Med hänsyn till detta har intervjuerna spelats 

in för att i efterhand kunna bearbetas i lugn och ro för att inte missa detaljer av intervjun. 

Efter inspelning av intervjuerna har dessa transkriberats för att inte förlora viktigt material 

samt för att kunna inkludera direkta citat senare i studien för att göra texten mer levande. 

  

2.2.3. Val av respondenter 

Valet för vilka respondenter som bör intervjuas har grundats i studiens syfte. För att få 

tillgång till lämplig information till studien har vi valt att intervjua de personer som har en 

god kännedom om respektive företags verksamhet samt hur hanteringen av 

projektportföljen går till. Att få tillgång till relevant information och respondenter är enligt 

Holme, Solvang och Nilsson (1997) viktigt för att lyckas skapa ett bra empiriskt underlag 

som analysen kan baseras på. För att komma i kontakt med rätt personer till studien har vi 

valt att använda oss av ett lämplighetsurval. Denna typ av urval innebär att vi som forskare 

har valt undersökningsdeltagare på ett icke-slumpmässigt sätt då de väljs ut baserat på att 

deras kunskap ska vara lämpad för syftet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Första kontakten har varit med ledande positioner på respektive företag. Därefter har vi 

fört en dialog med denne för att komma fram till vilka anställda som var mest lämpade för 

studien utifrån arbetsområde och den kunskap de besitter. De respondenter som deltagit i 

studien och omständigheterna för dessa presenteras i nedanstående tabell. 

 

Figur 2, Tabell över intervjuer, egen design 
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2.2.4. Dokument 

I studien har dokument i form av årsredovisningar, företagens hemsidor, styrdokument och 

branschartiklar använts för att kunna skapa en djupare förståelse kring organisationen men 

även som ett komplement till studiens intervjuer. Branschartiklar och rapporter har bidragit 

till att skapa en underliggande förståelse för hur byggbranschen är uppbyggd och vilka 

utmaningar de står inför. De interna dokumenten i företaget har hjälpt oss att få en 

förståelse för hur kontrollen av företagens projektportfölj sker. Enligt Jacobsen (2002) är 

användandet av dokument betydelsefullt för att kunna få flera vinklar och åsikter kring det 

studerade fenomenet vilket också är anledningen till att vi valt att inkludera detta i arbetet. 

Viss information från företagsdokument kan vara förvrängd i syfte att ge en annan bild än 

verkligheten. Exempelvis är ofta företagens hemsidor utformade i syfte att sälja in 

företaget och deras tjänst, vilket kräver ett kritiskt förhållningssätt för att inte basera 

studien på felaktiga uppgifter (Jacobsen, 2002). 

2.3. Tillvägagångssätt för teoretisk informationsinsamling 

För att få kunskap och förståelse för studiens forskningsområde har vi först inhämtat 

information om hantering av projekt och projektportföljer i projektbaserade organisationer 

och även specifikt i byggföretag. För att kunna hitta relevant material har vi främst använt 

databaserna Onesearch, Business Source Premier och Google Scholar. Via dessa källor 

har vi valt vetenskapliga artiklar och böcker med fokus på styrning av projektportföljer och 

byggföretag för att skapa den teoretiska referensram som använts i studien. Även 

information från statliga institut och delegationer har använts för att skapa en bättre 

förståelse för byggbranschen och hur den ser ut idag.  

 

Vid insamlingen av den teoretiska referensramen har nyckelord som construction project 

management, project portfolio management, project portfolio management construction, 

project management, management control systems och aligning project portfolio with 

strategy använts. Utifrån de vetenskapliga artiklar som funnits med hjälp av dessa sökord 

har vi även studerat de källor som hänvisats till inom de artiklar som varit intressanta för 

vårt forskningsområde. 
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2.4. Analysmetod 

Det första steget i att analysera datan var att genomföra en transkribering av respektive 

intervju. Ett av de stora problemen med en kvalitativ studie är den mängd data som samlas 

in vilket kan vara svårt att använda och analysera, på grund av detta är det viktigt att i 

förväg välja en metod för att underlätta behandlingen av dessa delar av uppsatsen (Bryman 

& Bell, 2013). Genom att kategorisera och sålla i det insamlade materialet kan sådan 

information som är överflödig tas bort menar Jacobsen (2002). Transkriberingen gav oss 

en överblick över materialet och genom att kategorisera intervjuerna efter de olika delarna 

i intervjuguiden underlättade det att ta fram det mest väsentliga i respektive intervju. 

Under tiden som kategoriseringen av det empiriska materialet skedde började även 

analysen ta vid då anteckningar fördes över viktiga punkter som kom fram. 

 

Teorin har fungerat som en referensram för att skapa en grundläggande förståelse för 

företagens arbete med att skapa och hantera sin projektportfölj. Den empiriska information 

som samlats in genom intervjuer hos respektive företag har analyserats med hjälp av den 

befintliga teorin inom ämnet för att kunna tolka hur byggföretagen hanterar sin 

projektportfölj och vad som styr deras projekturval. För att underlätta analysarbetet har en 

konceptuell modell utvecklats som visas i slutet av teorikapitlet. Funktionen med denna 

modell är att visa och ge en förståelse över hur teorins områden är kopplade till varandra 

och studien samt för att få en struktur över hur teorin kan tillämpas i analysen. Bryman och 

Bell (2013) menar att en sådan modell kan underlätta för läsaren för att få en förståelse för 

vilken kontext varje del av arbetet har och kan leda till att läsaren får en tidig aning om vad 

resultatet kan bli. Den konceptuella modellen utgår från de två ramverken av Archer och 

Ghasemzadeh (2007) och Padovani och Carvalho (2016) som beskriver processen i hur 

strategin implementeras i varje potentiellt projekt för att sedan värdera vilka projekt som 

ska antas till portföljen baserat på parametrar och verktyg som är till för att underlätta 

beslutsfattningen. Modellen kopplar samman de presenterade teorierna för att visa det 

teoretiska ramverket som studien och analysen baserar sig på.  

2.5. Kvalitetskriterier 

Vid utformandet av en studie behöver forskaren ha i åtanke hur studiens resultat ska anses 

vara trovärdigt. För att säkerställa detta för läsaren finns det särskilda kvalitetskriterier som 

används för att bedöma en studies kvalitet. Det finns många olika åsikter om hur kvaliteten 
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på en kvalitativ studie bedöms, enligt Bryman och Bell (2015) finns det inom den 

kvalitativa forskningsmetoden två grundläggande kriterier för att utvärdera en kvalitativ 

studie; trovärdighet och äkthet. Trovärdighet är i sin tur uppdelat i fyra delkriterier vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta studiens 

trovärdighet. 

 

Tillförlitlighet innebär att studien ska spegla den sociala verklighet som har studerats 

(Bryman & Bell, 2015). För att säkerställa att vi förstått den sociala verkligheten har 

respondenterna erbjudits att granska det empiriska materialet där de har kunnat komma 

med synpunkter eller rättelser kring vår tolkning av det de har sagt. Intervjuerna har även 

spelats in vilket underlättat för bearbetningen av det insamlade materialet då vi kunnat 

lyssna på samtalet flera gånger vilket har minskat sannolikheten för att misstolkningar ska 

ha skett. 

 

Överförbarheten syftar till att studiens resultat ska kunna överföras till liknande fall. I 

kvalitativa studier blir det ofta svårt att generalisera till en population på grund av att dessa 

studier ofta baserar sig på ett mindre antal fall. För att öka överförbarheten av studiens 

resultat bör därför forskarna inkludera detaljerad information om de olika fallen för att 

läsaren ska kunna bedöma i vilken kontext resultatet går att överföras till (Bryman & Bell, 

2015). För att styrka överförbarheten har det inkluderats information om respektive 

studerat företag samt om respondenterna i studien. 

 

Pålitlighet som ett av de kvalitativa kriterierna i vår studie innebär att vi som författare ska 

ha en granskande ansats (Bryman & Bell, 2015). Detta har inneburit att vi under studiens 

gång har sparat allt material som samlats in vilket betyder att materialet är tillgängligt för 

att genomgå en granskning av extern part. Under arbetets alla processer har vår handledare 

samt klasskamrater aktivt granskat arbetet för att sedan diskutera det med oss vilket är 

något som ökat studiens pålitlighet. 

 

För att styrka och bekräfta studiens trovärdighet har studien genomförts med tanke på att 

vara objektiva vid tolkande av resultat, även om det vid kvalitativ forskning inte är möjligt 

att vara absolut objektiv, så har detta hela tiden hafts i åtanke under studiens gång. Det 

handlar enligt Bryman och Bell (2015) om att det ska vara tydligt att inga personliga 
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värderingar väger in i studiens resultat, vilket vi har ämnat upprätthålla under studiens 

gång.  

 

Äkthet är det andra kriteriet och innebär att studien ska ge en rättvis spegling av de olika 

perspektiv som finns bland de människor som befinner sig i den studerade verkligheten 

(Bryman & Bell, 2015). Då det rör sig om en mindre skara människor i respektive företag 

som ansvarar för hanteringen av projektportföljer har det inte krävts många intervjuer i 

varje företag för att skap en bild av verkligheten. Inte heller har vi behövt intervjua andra 

människor i organisationen, till exempel hantverkare eller projektledare, då den kunskap vi 

varit ute efter har bäst kunnat erhållas från ledning och andra personer i en beslutsfattande 

roll. 

2.6. Forskningsetiska principer  

Vid forskande studier finns det ett flertal etiska principer som måste beaktas för att 

undvika konflikter kring studiens metod eller resultat. Eftersom studien behandlar flera 

företag och personers verklighet och ämnar till att forska kring hur och varför beslut fattas 

på ett visst sätt är det viktigt att skapa ett förtroende för studien. Det är även viktigt att 

beakta dessa principer för att på så sätt skydda de berörda individerna och 

organisationerna. Detta benämner Vetenskapsrådet (2002) som individskyddskravet som 

kan konkretiseras i fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan förklaras hur dessa krav har beaktats i 

arbetet av denna studie. 

 

Informationskravet syftar på att de undersökningsdeltagare som berörs av forskningen ska 

informeras om dess syfte och vad deras deltagande innebär. Den information vi på förhand 

har försett respondenterna med har innefattat alla viktiga aspekter som på något vis har 

kunnat påverka deras vilja att delta i studien. Till respektive deltagare har vi förklarat vad 

deras deltagande innebär, vad som kommer att diskuteras och att den vinning vi gör på 

detta är helt och hållet i akademiskt syfte. I denna studie har det varit tydligt för deltagarna 

att deras bidrag är helt frivilligt och att de när som helst har kunnat avbryta sitt deltagande 

ifall de skulle känna för det, vilket är en del av informationskravet enligt Vetenskapsrådet 

(2002). De har även fått förklarat för sig att det insamlade materialet enbart skulle komma 
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att användas i studiens syfte och att resultatet kommer presenteras under 2018 på 

Linnéuniversitetet i Växjö och även laddas upp på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

 

Samtyckeskravet är den andra principen som berör utformandet av arbetets etiska område 

och innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Samtycke från 

samtliga deltagare i studien har inhämtats innan intervjuernas genomförande. Företagen 

har även informerats om och getts möjligheten till att vara anonyma. Det har vi gjort på 

grund av att de ska känna sig säkra med att dela med sig av information kring processen 

hur de väljer projekt och styr sin projektportfölj. Samtyckeskravet har även inneburit att 

informera studiens deltagare om att de själva bestämmer hur länge de vill delta och på 

vilka villkor detta har skett. Detta har också inneburit att de informerats om att inga 

negativa påföljder kan ske vid ett eventuellt avhopp från studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Hantering av personuppgifter och känsliga uppgifter om enskilda personer kallas för 

Konfidentialitetskravet och innefattas i studiens etiska förhållningssätt. De studerade 

företagen presenteras i studien med namn på respondenter samt vilka företag som studeras 

för att ge ökad legitimitet till studiens innehåll och för att ge bakgrund till empirin. Inför 

och efter varje intervju har respondenten tillfrågats om denna eller företaget vill vara 

anonyma i studien samt att det är deras val helt och hållet. Detta har inte varit någon av 

respondenternas önskemål varpå vi har med dessa i studien. Vidare har de inspelade 

intervjuerna hanterats på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt för utomstående parter 

att få någon åtkomst till det. Arbetet har inte inneburit att deltagarna delat med sig av 

uppgifter som kan anses vara etiskt känsliga, dock har konfidentialitet ändå iakttagits på så 

vis att vi inte har publicerat material som är känsligt för företaget i studien och att inte mer 

information än nödvändigt har offentliggjorts i arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Avslutningsvis har det tagits hänsyn till Nyttjandekravet vilket har inneburit att de 

uppgifter som samlats in från de deltagande personerna endast har använts till 

forskningens ändamål. Detta innebär att informationen inte får användas eller utlånas i 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, vilket är något vi förklarat för 

respondenterna innan genomförandet av intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 



  
 

21 

 

3. Bakgrund till byggbranschen 

I det här kapitlet kommer byggbranschens situation beskrivas för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för byggbranschen. Inledningsvis presenteras byggbranschen 

och företagens förutsättningar vilket sedan leds in på byggföretagens värdekedja. Efter 

detta presenteras normer och regler som styr byggföretagen och aktörerna i 

byggbranschen för att sedan beskriva de olika faserna av ett byggprojekt. 

3.1. Byggbranschen 

Byggbranschen har en betydande innebörd för samhället då den är närvarande överallt i 

samhället och skapar förutsättningar för både infrastruktur, jobb och boende. Branschen 

skiljer sig från många andra tillverkande branscher i sina processer samt i dess produkter. 

Produkterna, det vill säga byggnaderna, är i stort sett oflyttbara och har en lång livstid. 

Byggsektorns konkurrens är statisk enligt Byggkostnadsdelegationen (2000), vilket syftar 

på att de har en låg grad av förnyelse av produkter och produktionsprocesser vilket gör att 

produktens kvalitet och nytta får en stor betydelse för konsumenten (Eriksson & Hane, 

2014).  

 

Byggföretagens förutsättningar gör att de ställs inför vissa utmaningar som beror på den 

miljö som företagen agerar i. Till skillnad från andra tillverkande industrier där 

produktionen till stor del är standardiserad är byggbranschen karaktäriserad av projekt som 

ofta är unika. Den osäkerhet och komplexitet som skapas av att varje projekt är unikt kan 

enligt Gidado (1996) även leda till problem bland beslutsfattare och ledning och kan bero 

på fyra olika anledningar. Författaren hävdar att det är svårt för högre uppsatta chefer att 

kontrollera och styra arbetet då de har bristande kunskaper i varje projekt och dess lokala 

omgivning. Dessutom är ofta de krav och specifikationer på projektets olika aktiviteter inte 

helt färdigställda och det saknas en enhetlighet bland de olika projekten då dessa är unika i 

förhållande till varandra. Den fjärde anledningen förklaras av den oförutsägbarhet som 

finns i varje projekts natur vilket försvårar styrning och måluppfyllelse. Dessa faktorer 

tyder på att en centraliserad organisation lämpar sig mindre bra för styrning och 

beslutsfattning då lokal kompetens och förståelse för respektive projekt krävs (Gidado, 
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1996). Enligt författaren är det därför mer passande att tillämpa en decentraliserad 

beslutsfattning där befogenhet skjuts längre ned i organisationen för att kunna tackla de 

problem som projekten står inför. 

 

3.1.1. Byggbranschens värdekedja 

Byggbranschen består av många olika verksamheter som exempelvis fastighetsförvaltning, 

byggvaruhandel och byggföretag vilka alla är en del av byggprocessens värdekedja. Det är 

en vanlig företeelse för entreprenadföretagen att i större byggen anlita underleverantörer 

som blir en del av projektet. Att hyra in andra firmor leder ofta till att vinstmarginalen för 

entreprenadföretagen blir lägre än om de skulle ha utfört arbetet själva, men kan vara 

nödvändigt för att slutföra projektet (Sunke, 2009). De olika parter som är inblandade i 

byggprojekten bildar tillsammans byggprojektets värdekedja (Se figur 3) som kan 

förklaras med ett “grus till hus”-perspektiv. Byggherren är den person eller företag som 

låter uppföra en byggnad eller andra byggarbeten, antingen för sin egen räkning eller för 

kunds räkning, denna kan alltså både vara beställaren eller själva byggföretaget. 

Byggherren är den som ansvarar för upphandlingen av varje projekt samt ser till att alla 

byggen genomförs på ett korrekt sätt utefter de lagar och regler som finns. Samverkan 

mellan de olika delarna av värdekedjan påverkas av hur avtalen är utformade gällande 

exempelvis entreprenadform, prissättningsmetod och anbudsformer (Boverket, 2016b; 

Byggkostnadsdelegationen, 2000). 

 

 

Figur 3, Byggsektorns värdekedja, egen design efter Byggkostnadsdelegationen, s. 41, 2000 

 

Som visat i figur 3 är det inte endast det enskilda byggföretaget som är involverade i 

processen med att uppföra en byggnad utan det är flera aktörer inblandade. Att det är så 

många aktörer med i värdekedjan bidrar till komplexiteten hos byggföretagen. 

Anledningen till detta är att de olika aktörerna temporärt arbetar med varandra i projektet 

och att respektive företag har egna system och personalstyrkor som ska samverka med 

varandra. Detta i sig är ett problem för byggföretagen eftersom det försvårar arbetet med 
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långsiktiga förbättringar och kunskapsöverföring mellan projekten då sammansättningen 

av projekten ser olika ut (Byggkostnadsdelegationen, 2000; Eriksson & Hane, 2014; 

Statskontoret, 2009). 

 

3.1.2. Normer och regler i svenska byggprojekt 

I Sverige finns det flera lagar och regelverk företag och arbetare måste förhålla sig till vid 

byggnationer. För att underlätta detta finns myndigheten Boverket tillgängligt, deras 

uppgift är att skriva råd och regler och se till att företagen följer de olika lagarna som finns 

vid uppförande av en byggnad (Boverket, 2016c). Regelverk och normer för 

byggföretagen kan delas upp i två delar; tvingande regler och icke tvingande regler. De 

som är tvingande innebär att dessa inte går att förhandla bort eller ersättas med andra 

överenskommelser. Exempel på tvingande regler eller lagar är Plan- och bygglagen som 

reglerar planläggningen av mark, vatten och byggnad (Boverket, 2016c). Syftet är att 

främja en hållbar utveckling där människan ska erbjudas goda levnadsförhållanden och en 

långsiktigt hållbar livsmiljö. Lagen reglerar flera områden, bland annat 

ansvarsfördelningar i byggandet, detaljplaner för kommunen och vilka krav som råder på 

byggnadsverket (SFS 2010:900) 

 

Icke tvingande regler är exempelvis allmänna råd och förklarar hur något kan genomföras 

för att företaget ska uppfylla kraven i den tvingande lagen (Boverket, 2016c). Ytterligare 

exempel är entreprenadbestämmelser kring entreprenadformer, dessa är standardavtal som 

byggbranschen tagit fram för att det inte ska råda något missförstånd när kontrakt skrivs 

vid uppförandet av en byggnad. Valet av entreprenadformen i arbetena är en viktig del av 

upphandlingen för byggherren och handlar om ansvarsfördelning mellan beställare och 

entreprenör. De två vanligaste entreprenadformerna är enligt Eriksson och Hane (2014) 

totalentreprenad och uförandeentreprenad, där den senast nämnda är den vanligast 

använda i Sverige. Totalentreprenad innebär att entreprenören står för projektering och 

ansvarar därmed för att den färdiga produkten motsvarar det som är beställt och fungerar 

för det avsedda ändamålet. I totalentreprenaden lämnar beställaren sina krav på funktion 

och speciella önskemål till entreprenören som sedan ansvarar för att välja på vilket sätt och 

hur detta ska uppfyllas. En risk för entreprenören med denna entreprenadform är att 

ansvaret ligger hos denna och därmed krävs det en viss kompetens och erfarenhet för att 

företaget ska kunna genomföra en sådan entreprenadform (Eriksson & Hane, 2014). 
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Utförandeentreprenad betyder istället att beställaren är den som är ansvarig för 

projekteringen och de tekniska lösningar kring vad som ska göras och hur det ska göras, 

med andra ord är det beställaren som bestämmer byggets kvalitet. Detta innebär att denne 

sammanställer detaljerade ritningar som sedan skickas vidare till entreprenören som 

genomför arbetet. Till sin hjälp har beställaren ofta konsulter, till exempel arkitekter och 

experter inom respektive fackområde som el och ventilation, där var och en tar fram 

ritningar till beställaren som sedan granskar dessa. I utförandeentreprenad har inte 

entreprenören något ansvar i det som anges i kontraktet eller de valda tekniska lösningarna 

i bygget, med andra ord är det beställaren som bär risken för projektet (Eriksson & Hane, 

2014). 

3.2. Byggprojektets faser 

För att definiera vad ett projekt är tar vi hjälp av definitionen som presenteras i BS 6079-

2:2000 Project Management Vocabulary (s.10) som lyder följande: 

 

“A unique process, consisting of a set of co-ordinated and controlled activities 

with start and finish dates, undertaken to achieve an objectives conforming to 

specific requirements, including constraints of time, cost and resources.” 

 

I styrning av projekt är målet att säkerställa att projektet slutförs i tid, inom den satta 

budgeten, att uppnå de andra satta målen för projektet samt att slutkunden är nöjd. För att 

lyckas med detta är det flera olika faser av ett projekt som behöver kontrolleras och 

övervakas för att säkerställa att projektets mål uppfylls (Kerzner, 2017). Nedan i studien 

och i figur 4 presenteras de olika faserna i byggprojektet och hur styrningen av dessa går 

till. Detta görs för att ge läsaren en grundläggande beskrivning och uppfattning om hur ett 

byggprojekt ser ut innan portföljhanteringen introduceras. 

 

Figur 4, Byggprojektets faser, egen design efter Ervin & Nordstrand, 2002 
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3.2.1. Anbud 

Den första fasen av ett byggprojekt kan benämnas som anbudsfasen. Det är här som 

byggentreprenören väljer vilka projekt på marknaden som ska kostnadsberäknas och lämna 

anbud på vilket är något som behövs för att hålla de anställda sysselsatta. De nya 

uppdragen bör vara överensstämmande med företagens strategi och är en del av arbetet att 

välja vilka projekt som bör inkluderas i företagets projektportfölj (PMI, 2017). I denna fas 

av arbetet beaktas och analyseras förutsättningar som storlek på projekt och om företaget 

har tillgängliga resurser för arbetet (Ervin & Nordstrand, 2002).  

 

Vid lämnande av anbud får byggföretagen utföra kostnads- och tidsberäkningar för arbetet 

som sedan konkurrerar med anbud från andra företag. Kalkylarbetet slutar i en 

totalkostnadskalkyl som innehåller väldigt många olika komponenter och bör genomföras 

noggrant för att kunna lämna en så korrekt bild av den totala byggkostnaden och 

arbetstiden som möjligt. I detta stadie bör olika alternativ av byggnadsmetoder ställas mot 

varandra för att kunna välja den som passar bäst gällande projektets förutsättningar samt 

vilken som är mest tids- och kostnadseffektiv (Clough et al. 2015; Harris & McCaffer, 

2013). De kostnader som är svårast att kontrollera och förutse i byggprocessen är enligt 

Clough et al. (2015) de som är relaterade till utrustning och arbetstid. Dessa beräkningar 

baserar sig ofta på produktivitetsmått, det vill säga antalet arbetstimmar som krävs för att 

genomföra en enhet av ett givet arbete, exempelvis hur många kvadratmeter en arbetare 

kan sätta upp inom en timme. Produktivitetsmått används för att på ett enkelt sätt kunna 

beräkna kostnaden för arbetstiden som blir av den mängd arbete som projektet kräver, 

vilket är en del av företagets system för kostnadskalkylering. Denna kostnadsberäkning 

detaljeras sedan ytterligare i nästa steg för att sedan lägga grunden för den jämförelse som 

sker med det faktiska utfallet (Clough et al. 2015). 

 

3.2.2. Planering 

Att planera i byggföretag är ofta en komplex uppgift på grund av de höga antalet 

komponenter som finnes i projekten. En väl genomförd planering är grundläggande för att 

lyckas uppnå en god styrning av byggprojektet samt minimera osäkerheten som råder 

(Ervin & Nordstrand, 2002; Lester, 2017; Flanagan & Norman, 1993). 

Planeringsprocessen börjar redan vid anbudsskedet då grunden läggs för beräkningar av 

kostnader och tid för projektet. Dessa förutsättningar får sedan projektledaren i 
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byggprojektet hålla sig till vid formuleringen av delmål för bygget som syftar till att 

uppfylla huvudmålen gällande exempelvis avtalad tid för färdigställande och kostnad för 

denna (Pierce, 2013). Planeringen handlar om att identifiera och beskriva behovet så 

tydligt som möjligt, bestämma en budget och slutdatum, sätta samman och koordinera ett 

team för projektet samt lägga grunden för att övervaka och kontrollera processerna genom 

hela projektets gång (Clough et al. 2015). Dessa åtgärder syftar till att detaljera projektet 

och aktiviteterna inom detta i strävan efter att minimera osäkerheten och påverkan av 

oförutsedda händelser (Ervin & Nordstrand, 2002; De Meyer, Loch & Pich, 2002). 

 

Vid planering bryts projektet ned i så kallade aktiviteter, där aktiviteter är ett arbetssteg i 

projektet som har en tydlig början och slut (Clough et al. 2015). För att lyckas planera och 

styra ett byggprojekt måste denna nedbrytning av projektet till mindre aktiviteter ske för 

att lyckas koordinera arbete och resurser samt utforma ett kontrollsystem. Syftet med detta 

arbete är att lägga grunden för att kunna kontrollera och styra projektet på ett effektivt sätt 

genom att allokera resurser och fördela tidsbegränsningar till varje aktivitet. Lester (2017) 

menar att det alltid är enklare att styra delar av projektet än vad det är att styra projektet i 

helhet. Företagen upprättar en produktionstidplan som innefattar projektets alla aktiviteter 

och som syftar till att använda resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt (Clough et al. 

2015; Nordstrand, 2008). För att kunna styra projektets ekonomiska del formuleras även 

en produktionskalkyl för arbetet. Grunden för denna kalkyl är de tidigare beräknade 

kostnaderna för projektet för att sedan komplettera dessa med mer detaljerade beräkningar 

gällande varje aktivitet (Ervin & Nordstrand, 2002). 

 

3.2.3. Produktion 

Anbuds- och planeringsfasen är kritiska för projektet och lägger grunderna för hur lyckat 

resultatet kommer bli. De två föregående stegen är dock inte tillräckligt för att styra 

byggprojektet då de utsätts för oförutsedda händelser som kan påverka projektets utfall 

vilket gör att planeringen kan bli missvisande. Följaktligen krävs det att företagen har en 

regelbunden uppföljning och kontroll av projektet vilket är något som byggföretag 

generellt är dåliga på (Bennett, 2003; Pierce, 2013).  

 

Vid uppföljning av projekten är målet att kunna avgöra om projektet och dess olika 

aktiviteter presterar i linje med de uppsatta målen. Ett av projektstyrningens syften är att 
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kunna avgöra hur de olika delmomenten ligger till i förhållande till schemat eftersom dessa 

påverkar varandra och det framtida arbetet. Således behövs information om när olika 

delmoment startar och slutar för att kunna styra de olika delmomenten och vidta åtgärder 

vid eventuella avvikelser (Bennett, 2003; Pierce, 2013). Bennett (2003) anser att en av de 

mest utmanande delarna i att styra ett byggprojekt är att lyckas implementera förändringar 

för att korrigera de avvikelser som kan uppstå under arbetets gång. Nyttan av att vidta de 

nödvändiga åtgärderna måste vägas mot kostnaden som alltid uppstår, exempelvis behöver 

det inte nödvändigtvis vara bättre att tillsätta mer resurser genom att låta folk arbeta 

övertid än att låta projektet dra ut på tiden.  

 

3.2.4. Projektavslut 

När byggnationen är färdigställd kan projektet ses som avslutat. Dock återstår ett sista 

stadie vilket är att göra en uppföljning av arbetet för att ta lärdom av de erfarenheter man 

fått och se till att eventuella misstag inte upprepar sig i framtida projekt. Många 

byggföretag lägger tid och resurser på planeringsstadiet då de fokuserar på nästa projekt, 

dessvärre sker detta ibland på bekostnaden av uppföljningsarbetet då detta kan prioriteras 

bort vilket leder till att problem och gjorda misstag kringgås (Pierce, 2013). Även Bennett 

(2003) håller med angående detta och hävdar att uppföljning- och avslutningsfasen ibland 

försummas då chefer hellre lägger fokus på framtida projekt. Avslutningen av projekten 

kräver ett metodiskt och organiserat arbetssätt för att ta lärdom som sedan kan appliceras 

på kommande projekt. Små avvikelser behöver inte nödvändigtvis mycket 

uppmärksamhet, men är dessa stora eller återkommande krävs det en analys för att 

underlätta för framtida beslutsfattanden i andra projekt (Bennett, 2003). 



  
 

28 

 

4. Teoretiskt referensram  

Den teoretiska referensramen syftar till  att utifrån tidigare forskning skapa en 

grundläggande förståelse för hanteringen av projektportföljer i företag. Inledningsvis 

presenteras grundläggande delar av företags hantering av projektportföljen vilket sedan 

led in på Project Portfolio Managements olika delar och tidigare ramverk som är 

presenterade. Kapitlet avslutas med en konceptuell modell som är framställd för att 

presentera de olika delarna av den teoretiska referensramen. 

4.1. Företagets hantering av projektportföljen 

Byggföretagens verksamhet består av flera projekt som är aktiva samtidigt. Forskning av 

bland annat Müller, Martinsuo och Blomquist (2008) samt Martinsuo och Lehtonen (2007) 

visar att dessa projekt inte bör ses som isolerade organisationer då de är i en 

beroendesituation mellan varandra. Projekten påverkas även av företagets externa och 

interna miljö såsom marknadens konjunktur, kunders förfrågningar, aktieägare, regler och 

dess konkurrenter. Med andra ord är det inte enbart styrningen av det enskilda projektet 

som är betydelsefullt utan även att ha ett fungerande styrsystem som beaktar hela företaget 

och alla projekt som tillsammans utgör dess projektportfölj (Müller, Martinsuo & 

Blomquist, 2008; Martinsuo & Lehtonen, 2007). Syftet med denna enhetliga hantering av 

alla projekt är att få ett helhetsperspektiv på företagets verksamhet samt implementera 

organisationens strategi och uppnå dess mål. För att lyckas uppnå målen blir det väsentligt 

att analysera de olika projekten efter parametrar som anses vara kritiska för företagets 

strategi och att strategin kan reflekteras i respektive projekt. Genom att formulera en 

projekturvalsstrategi som på ett enhetligt sätt analyserar de potentiella projekten efter 

särskilda parametrar kan företaget jämföra projekten samt säkerställa att de valda projekten 

verkar för att uppnå företagets uppsatta mål (Archer och Ghasemzadeh, 1999).  

 

Företagets strategi är betydelsefull för styrningen och ligger till grund för människors 

beteende och beslutsfattanden i företaget (Anthony et al. 2014). Begreppet strategi används 

på flera olika sätt, men det finns vissa generella egenskaper som ofta kopplas till 

begreppet. Strategin kommunicerar företaget eller organisationens riktning och syfte, till 
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personer både inom och utanför organisationen och visar för vem och hur organisationen 

ska skapa värde (Huff, Floyd, Sherman & Terjesen, 2009; Porter, 2004). Ahlstrand, 

Lampel & Mintzberg (2001) förklarar att det finns olika nivåer av strategi; företagsstrategi 

och affärsstrategi. Företagsstrategi definierar företagets syfte och hur de bör använda sina 

resurser för att maximera värdet av dessa (Ahlstrand et al. 2001). För ett byggföretag 

skulle detta kunna vara vilka geografiska områden de vill genomföra sina projekt på eller 

om de är specialiserade inom en viss typ arbete, till exempel lägenhetskomplex. Vidare 

finns affärsstrategin som på en mer detaljerad nivå förklarar hur företaget ska konkurrera 

för att kunna öka sin konkurrenskraft och ta marknadsandelar. Affärsstrategin är viktig för 

att företaget ska kunna erbjuda något unikt och värdefullt för konsumenten de riktat in sig 

på (Ahlstrand et al. 2001). Det är genom dessa två begrepp som organisationens 

långsiktiga mål ska uppnås genom att skapa en sammanhängande organisation där dess 

människor vet vad de ska sikta mot för att deras arbete ska vara i linje med målen. För att 

implementera detta krävs en formell process där prestationsmätningar och kontrollsystem 

används för att kunna påverka människorna och deras handlingar i organisationen 

(Ahlstrand et al. 2001; Simons, 2014). 

 

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most 

responsive to change.” - Charles Darwin 

 

Ahlstrand et al. (2001) påpekar att syftet med strategin är att företaget bör ta hänsyn till sin 

föränderliga omvärld och ständigt anpassa organisationen efter detta för att kunna tackla 

de utmaningar som uppstår. Vissa hävdar att det är svårt att utforma den strategiska planen 

för byggföretag på grund av den påverkan som konjunkturen har på utvecklingen i 

branschen. I deras situation påverkas den planerade strategin ofta av utomstående faktorer 

och ändrade förutsättningar. Detta betyder att det i byggföretag ofta handlar om att lyckas 

läsa trender i ekonomin för att kunna anpassa strategi och företag efter dessa förändringar 

för att vara flexibla mot vad marknaden efterfrågar (McCabe, 2010). Då blir den 

realiserade strategin en blandning mellan den planerade strategin och det som Ahlstrand et 

al. (2001) benämner som en emergent strategy (framväxande strategi), se nedan i figur 5. 
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I byggföretag realiseras strategin genom de projekt som företagen väljer att utföra. 

Byggföretagens projekt har en direkt påverkan på organisationens resultat och ofta finns 

det fler projekt att välja mellan än vad det finns resurser inom företaget. Med andra ord 

måste en prioritering ske då dessa resurser är begränsade, exempelvis gällande tid, 

personal och kapital. För att optimera sin portfölj bör företaget ta hänsyn till faktorer 

såsom strategi och resurser vid valet av de projekt som ska inkluderas i portföljen. Att 

lyckas med denna samordning är sammanlänkat med hur väl både projekt och företag 

presterar (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010; PMI, 2017). Nedan i figur 6 visas hur 

strategin implementeras nedåt i organisationen till styrning av de enskilda projekten med 

hjälp av portföljhantering.  

 

Figur 6, Strategi och PPM, egen design efter PMI, 2017 

 

4.1.1. Project Portfolio Management 

Project Portfolio Management (PPM) är en kontinuerlig metod för att styra och hantera en 

organisations projektportfölj i strävan efter att implementera strategin, maximera 

avkastning av företagets begränsade resurser och att uppnå en balans mellan projekten. 

Detta görs genom att integrera ett styrsystem med metoder som stödjer en projektbaserad 

organisation. Systemet bör fånga upp information om projekten och fastställa processer för 

hur projekten i portföljen bör planeras och integreras med företagets strategi. Istället för att 

Figur 5, Framväxande strategi, egen design efter Ahlstrand et al. 2001 
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endast styra de enskilda projekten var för sig så bidrar portföljhanteringen till att ledningen 

får ett helhetsperspektiv på företaget och dess projekt för att stödja arbetet med att uppfylla 

företagets mål (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010; PMI, 2017). Målen är baserade på 

företagets strategi och hanteringen av projektportföljen bör utgå från denna. Baserat på 

detta kräver en fungerande projektportföljshantering stöd av tre komponenter i företaget. 

För det första är det en förutsättning för PPM att företaget har en utvecklad strategi 

eftersom hanteringen av portföljen grundar sig i denna (Archer & Ghasemzadeh, 2007). En 

annan grundläggande förutsättning för PPM är att företaget har verktyg och metoder som 

stödjer beslutsfattande och implementering av projektportföljen, till exempel matriser eller 

kalkyleringsverktyg. Hantering av projektportföljen kräver även en fungerande 

projektstyrning för att kunna förse beslutstagare med information som används för att 

utvärdera och kontrollera portföljen (Martinsuo & Lehtonen, 2007). Dessa olika 

komponenter av PPM presenteras nedan i figur 7 som illustrerar de olika komponenterna 

som bidrar till hanteringen av portföljen. 

 

Figur 7, Faktorer som påverkar PPM, egen design efter Cooper et al. 2002 

 

PPM som metod har tre mål som är vida erkända av flera forskare inom ämnet, dessa är att 

maximera värdet av portföljen, att implementera strategin i portföljen och företaget samt 

att skapa en balans mellan projekten i portföljen (Cooper, Edgett och Kleinschmidt, 2002; 

Elonen & Artto, 2003; Martinsuo & Lehtonen, 2007). 
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Figur 8, Målen för PPM, egen design efter Cooper et al. 2002 

 

Att maximera värdet i portföljen innebär att företaget bör ha en resursallokering som på 

bästa möjliga sätt skapar ett högt värde. Med andra ord bör företaget välja projekt som ger 

den största sammanlagda avkastningen i portföljen beroende på vad företaget definierar 

som värde, exempelvis långsiktig lönsamhet, sannolikheten att projekten lyckas eller 

Return On Investment (Cooper et al. 2002; Meskendahl, 2010). 

 

I projektbaserade organisationer är PPM nära sammankopplad med implementeringen av 

strategin på grund av att det är styrningen och utformningen av projektportföljen som 

påverkar byggföretagens verksamhet och dess arbete (Kaiser, El Arbi & Ahlemann, 2015). 

Tidigare studier visar att det finns en positiv relation mellan att strategin reflekteras i 

portföljen och portföljens prestation (Müller et al. 2008), vilket innebär att företagets 

projekturvalsstrategi bör vara anpassad efter företagets övergripande strategi och välja 

projekt med denna som utgångspunkt (Meskendahl, 2010). 

 

Att ha rätt balans i portföljen innebär enligt Mikkola (2001) att kombinationen av projekt 

tillåter företaget att nå sina mål utan att utsätta företaget för en orimlig nivå av risk. Ett 

projekt med hög risk bör inte representera en för stor del av portföljen då det vid ett 

eventuellt misslyckande kan skapa framtida problem för företaget. Samtidigt kan projekt 

med låg risk skapa en för liten avkastning för företaget, därför bör en balans mellan dessa 

två eftersträvas (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Bortsett från risk belyser författarna 

vikten av att skapa en balans mellan projektens storlek då större projekt kräver fler resurser 

och de som tar lång tid att genomföra kan skapa finansiella problem för företagets 

likviditet. 
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I arbetet med PPM blir det ledningens uppgift att hela tiden övervaka och kontrollera 

förändringar i företagets externa och interna miljö som kan påverka dess uppsatta mål. 

Detta kan kopplas till det som nämndes i det tidigare kapitlet om vad Ahlstrand et al. 

(2001) skrev om emergent strategy där företagen behöver acceptera förändringar i sin 

miljö för att sedan försöka anpassa sig till dessa. Anpassningen blir en förutsättning för att 

byggföretagen ska lyckas vara flexibla mot de konjunktursvängningar som uppstår i 

ekonomin. PPM handlar även om att allokera och koordinera företagets resurser till 

portföljens olika projekt och övervaka de händelser som sker i projekten för att kunna 

kontrollera förloppet och eventuella avvikelser. För att kunna värdera hur väl projekten 

och portföljen presterar bör företagen ha multidimensionella mål och mått som har ett 

helhetsperspektiv på organisationen och sträcker sig utöver det enskilda projektet 

(Meskendahl, 2010). Mål och mått sätter en standard och hjälper till i arbetet med att 

utveckla portföljen och förbättra dess processer genom att ta hänsyn till hur och varför 

avvikelser i portföljen uppstår för att lyckas utveckla dessa till framtida projekt (Anthony 

et al. 2014; Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010).  

 

4.1.2. Värdering av projekt 

På grund av de begränsade resurser som företaget har att tillgå behöver de prioritera 

användandet av resurserna genom att värdera de projekt som finns tillgängliga (Lester, 

2017). För att företagen ska uppnå de mål som finns beskrivna i figur 8 behövs en analys 

av de potentiella projekten efter ett flertal parametrar. Vilka parametrar som bör värderas 

beror på vilka attribut i projekten som är kritiska för företaget och dess strategi och skiljer 

sig ofta mellan branscher då förutsättningarna varierar. Exempelvis kan ett 

läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel ha kritiska parametrar som är relaterade till 

risker i branschens teknologi och marknad medan byggföretags kritiska parametrar kan 

vara relaterade till risker vid ansvarsfördelning mellan beställare och leverantörer i 

projekten (Archer & Ghasemzadeh, 2007).  

 

Fokuset för värderingen bör täcka det enskilda projektets egenskaper och hur stor nytta 

projektet bidrar med till företaget. Dessa är ofta relaterade till den finansiella nyttan för 

projektet, det vill säga förväntade intäkter och kostnader, samt hur lång tid projektet 

uppskattas ta. Men för att lyckas skapa en optimerad projektportfölj bör även synergier 

mellan projektet och befintlig projektportfölj värderas i denna process enligt Martinsuo 
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och Lehtonen (2007). Vid värderingen av ett byggprojekt krävs information för att kunna 

ta rationella beslut kring de ovanstående parametrarna. I byggföretag är det då vanligt att 

man samlar ihop information från tidigare genomförda projekt och de erfarenheter man 

erhållit, exempelvis gällande tidsåtgång och kostnader. Genom att företaget har en likartad 

hantering av samtliga projekt möjliggör det att genomföra jämförelser mellan dessa med 

hjälp av både kvalitativa och kvantitativa mått. Nedan förklaras flera parametrar företagen 

bör ta hänsyn till vid utformandet av sin projektportfölj (Archer & Ghasemzadeh, 2007; 

Meskendahl, 2010; Pajares & López, 2014; PMI, 2017). 

 

4.1.2.1. Projektets omfattning 

Grundläggande parametrar som bör värderas vid val av projekten är relaterade till 

projektets omfattning. Detta innefattar information om projektets förutsättningar gällande 

exempelvis typ av projekt, material, storlek på arbetet och om projektet kräver någon 

speciell personal eller expertis. För att kunna värdera och uppskatta projektets omfattning 

krävs även information kring förväntad tids- och resursåtgång. Denna information kan 

erhållas med hjälp av erfarenheter från tidigare genomförda projekt men även i 

beskrivningen av projektet (Archer & Ghasemzadeh, 2007; PMI, 2017). 

 

4.1.2.2. Finansiell nytta 

Hos byggföretagen beräknas den förväntade kostnaden, tidsåtgången och inkomstflöde för 

projekten baserat på tidigare erfarenheter med relativt bra precision. För att räkna ut den 

finansiella nyttan är det vanligt bland byggföretag att använda sig av finansiella modeller 

för att rangordna projekten och stödja beslutsfattandet, metoder som kan användas här är 

bland annat nettonuvärde, internräntemetoden och Payback-metoden (Archer och 

Ghasemzadeh, 2007). Informationen som erhålls från kalkylerna kan sedan jämföras 

projekten emellan för att kunna bedöma vilket som är mest fördelaktigt. Archer och 

Ghasemzadeh (2007) poängterar dock att den finansiella informationen inte fungerar som 

ensam beslutsmetod utan snarare som underlag eller stöd till beslutsfattningen (Archer & 

Ghasemzadeh, 2007; Cooper et al. 2002). 

 

4.1.2.3. Strategisk betydelse 

Företagets strategi beskriver hur företaget ska uppnå sin målsättning, konkurrera mot andra 

företag och överleva på marknaden (Ahlstrand et al. 2001). Meskendahl (2010) menar att 
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strategin oftast är enklare att formulera än att implementera i verkligheten. För att stötta 

implementeringen av strategin i projektportföljen bör företaget säkerställa att varje projekt 

har en strategisk betydelse som överensstämmer med det företaget vill uppnå. I detta 

arbete är PPM ett betydelsefullt verktyg för att säkerställa denna implementering (Fiala, 

2014). Att projekten är i linje med företagets strategi och målbild om framtiden är en 

fundamental parameter och bör vara grunden i hur företagets resurser ska fördelas 

(Meskendahl, 2010). Värderingen av kopplingen mellan strategi och projekt är dock 

vanligen komplex eftersom den innehåller både interna och externa faktorer, exempelvis 

marknadssituation och vilka styrkor eller svagheter företaget har. Implementering av 

företagets strategi sker därmed genom att skapa en portfölj med projekt som stämmer 

överens med den strategiska inriktningen och fokuset som företaget formulerat för att 

erhålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

 

De företag som lyckas bäst med att implementera sin strategi i portföljen är enligt Dietrich 

och Lehtonen (2005) de som har en gemensam process eller modell som tillämpas på så 

många projekt som möjligt. Samma studie visar även att kvaliteten på den information som 

beslutsfattare har tillgängligt påverkar möjligheten för en lyckad implementering av 

strategin i projekten. Hyväri (2014) beskriver i sin studie att ett sätt att samla in och mäta 

informationen gällande projekten är att formulera mål och KPI som är anpassade efter 

strategin för att genom dessa kunna värdera hur de föreslagna projekten passar in i 

företagets portfölj. 

 

4.1.2.4. Resurser 

Som tidigare nämnt har företaget begränsade resurser, av den orsaken bör de sträva efter 

att maximera avkastningen på dessa genom att välja projekt som utnyttjar resurserna på ett 

så optimalt sätt som möjligt (Archer & Ghasemzadeh, 2007; Jerbrant, 2009). För att 

genomföra detta behöver företagen förutspå hur mycket resurser de potentiella projekten 

kräver, det vill säga både personal och kapital, samt hur mycket resurser som finns 

tillgängliga under den specifika tiden. En av de större utmaningarna i styrningen av en 

projektportfölj är att fördela och planera fördelningen av personal mellan olika projekt på 

grund av de komplexa förutsättningar som uppstår vid hanteringen av ett flertal projekt. En 

bristande planering skapar ofta otydlighet för hur resurser bör fördelas. För att allokera 
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företagets resurser på ett så bra sätt som möjligt bör de planera för och förutspå utbudet 

och efterfrågan av resurser i portföljen på både kort och längre sikt (PMI, 2017). 

 

4.1.2.5. Risk 

Archer och Ghasemzadeh (1999) definierar risk som sannolikheten att en händelse, ofta 

oönskad, förekommer i ett projekt samt konsekvenserna som är associerade med detta. För 

att kunna analysera detta bryts projektet ofta ned i aktiviteter där risken som kopplas till 

varje aktivitet identifieras samt vad sannolikheten är och vad för konsekvenser det innebär. 

Denna analys som företagen bör genomföra kan ske med hjälp av uttalanden från experter, 

tekniska data eller med erfarenhet från tidigare projekt (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

Risken i byggprojekten påverkar tid, kostnad och kvaliteten av byggprojekten vilket ofta 

leder till att byggföretagen är riskaverta menar Akintoye och MacLeod (1997). Risk är 

något som varierar från bransch till bransch, byggbranschen är, till skillnad från innovativa 

tillverkningsföretag, mindre utsatta för teknologisk risk. Däremot finns det många andra 

betydande risker såsom finansiella och juridiska risker, svåra moment i byggen, 

väderförutsättningar och brist på tillgänglig personal som påverkar risken i arbetet. 

Dessutom är avtalet mellan klient och byggföretaget en betydelsefull risk att hantera då det 

kan leda till juridiska dispyter över vem som bär ansvaret när tid, kostnad eller kvalitet inte 

blir som förväntat (Abbasianjahromi & Rajaie, 2012; Archer & Ghasemzadeh, 2007).  

 

Kangari och Riggs (1988) förklarar att risken i enskilda byggprojekt skiljer sig från risken 

som uppstår om samma projekt befinner sig i en portfölj. Detta är på grund av att risken 

istället diversifieras på hela portföljen och inte enbart på det enskilda projektet. 

Avkastningen kan väga upp för ett stort risktagande i ett projekt, av den orsaken bör 

projekt med höga risker inte uteslutas utan någon vidare analys. Byggföretagen bör 

fokusera på att sprida ut den risk som är associerad med själva projektet, till exempel hur 

avtalen med olika klienter är utformade, att genomföra olika typer av byggen eller att 

utföra arbeten i olika geografiska områden. Riskspridning kan innebära att företaget 

använder sig av ett antal olika kontraktstyper som innefattar olika nivåer av risk för att 

balansera risken i portföljen (Kangari & Riggs, 1988).  
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4.1.2.6. Synergier mellan projekten i projektportföljen 

Något som företagen behöver ha i åtanke vid val av projekt men som ofta är svårt att få 

med i ett formaliserat ramverk är hur projektens beroendeförhållanden påverkar portföljen. 

Det kan vara så att ett visst projekt, benämnt som “A”, är beroende av att företaget även 

genomför projekt “B”. Även om projekt “B” i vanliga fall inte skulle blivit godkänt till 

företagets portfölj genom urvalsprocessen är möjligen projekt “A” så pass betydelsefullt 

för företaget att projekt “B” ändå bör godkännas. Det finns även beroendeförhållanden 

som innebär att projekt kan dela på samma resurser på grund av en fördelaktig geografisk 

plats, vilket också behöver värderas i denna process. Därför bör företagen värdera de 

potentiella projekten enskilt men även utefter företagets befintliga portfölj och 

förutsättningar (Archer & Ghasemzadeh, 1999; Pajares & López, 2014). 

 

4.1.2.7. Balans i portfölj 

För att skapa en balans mellan projekten i portföljen ses företaget över ifall de nya 

projekten passar in i den nuvarande uppsättningen av projekt. Den framtagna portföljen 

bör tillgodose företagets lång- och kortsiktiga behov gällande exempelvis att ha både långa 

och korta projekt eller att de ska skapa tillräckligt med arbete för dess anställda och inte 

behöva säga upp personal vid lägre efterfrågan från externa kunder. Även risk är något 

som det bör tas hänsyn till då ett stort antal högriskprojekt riskerar att misslyckas vilket 

kan äventyra verksamheten (Hyväri, 2014; Archer & Ghasemzadeh, 2007). I byggföretag 

kan balanseringen handla om att ha en kombination av projekt från extern kund och 

projekt som är interna och ägs och produceras helt av byggföretaget själva, vilket är ett 

vanligt sätt för att balansera arbetstillfällena i branschen (Lester, 2017). 

 

4.1.3. Processen för val och hantering av projekt - PPS 

För att kunna välja ut projekten med hänsyn till tidigare nämnda faktorer bör företagen 

tillämpa en logisk och konkret strategi som de konsekvent använder i skapandet av 

portföljen. Denna del av PPM kallas för Project Portfolio Selection (PPS), vilket är själva 

processen företaget tillämpar för att välja ut enskilda projekt till sin portfölj. Att skapa 

projektportföljen är en komplex aktivitet och för att underlätta för beslutsfattarna bör den 

utformas på ett sätt som är lätt att hantera och förstå sig på. Processen bör delas upp i olika 

steg för att arbetet ska kunna röra sig framåt på ett logiskt sätt mot att ta fram de projekt 

som är mest sannolika att skapa högst värde för företaget. Under denna process använder 
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sig företagen av information och verktyg som understödjer beslutsfattandet (Archer och 

Ghasemzadeh, 2007). Det finns flera ramverk presenterade för att formalisera denna 

process, men enligt Padovani och Carvalho (2016) finns det inget universellt arbetssätt 

som alla företag kan tillämpa eftersom det bör anpassas efter företagets förutsättningar. För 

att förklara denna process har vi valt att utgå från Archer och Ghasemzadehs (2007) 

modell för PPS som presenteras nedan i figur 9. För att komplettera modellen använder vi 

oss även av Padovani och Carvalhos (2016) ramverk för att förklara de olika processtegen. 

 

Figur 9, Ramverk för PPS-processen, egen design efter Archer och Ghasemzadeh, 2007 

 

Det första steget i processen är att utveckla företagets strategi och mål, vilket är något som 

förklaras tidigare i kapitlet och ses som en förutsättning för PPM, därför kommer strategin 

inte diskuteras vidare här (Archer & Ghasemzadeh, 2007; Padovani & Carvalho, 2016). 

Processen för att skapa portföljen börjar med att identifiera projekt baserat på de 

beslutskriterier och tillgängliga resurser som finns i företaget. Det innebär att de projekt 

som tas fram som förslag måste vara i linje med företagets strategi samt uppfylla de 

gemensamma kriterier som företaget har formulerat. Med tillgängliga resurser menas 

aspekter som kapital och tillgänglig personal då detta är något som också påverkar hur 

många projekt företaget kan ta sig an. Det inledande steget kan ses som en form av första 

gallring då företaget identifierar projekt som passar in i företagets strategi och är möjliga 

att genomföra. De gör även mindre värderingar mot företagets uppsatta kriterier för att 

kunna genomföra en första gallring, en så kallad pre-screening (Padovani & Carvalho, 

2016; Archer & Ghasemzadeh, 2007). Ju längre in i PPS-processen man kommer desto 

mer kommer denna gallring att smalna av vilket kan liknas vid en tratt. Till en början tas 

flera projekt in medan det i slutet smalnar av då man blir mer noggrann kring vilka projekt 

som ska uteslutas och vilka som ska få vara kvar i processen (Archer & Ghasemzadeh, 

2007; Padovani & Carvalho, 2016). 
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Padovani och Carvalho (2016) anser att man bör göra en lista av samtliga projekt, 

pågående som kommande, för att sedan kunna dela upp dem i kategorier. Detta underlättar 

jämförelse samt att man får ett helhetsperspektiv för hela portföljen vilket behövs i 

beslutsfattandet. När kategoriseringen är färdigställd bör portföljen balanseras så att den 

möter företagets lång- och kortsiktiga mål och strategi (Padovani & Carvalho, 2016). 

Archer och Ghasemzadeh (2007) anser också att portföljen ska balanseras, i deras ramverk 

sker dock det i ett senare skede i processen. Istället för att kategorisera projekten menar 

Archer och Ghasemzadeh (2007) att varje projekt ska analyseras individuellt efter att man 

tagit fram de potentiella kandidaterna utifrån strategin och beslutskriterierna. Här värderas 

alla projekt utifrån samma parametrar för att möjliggöra en jämförelse mellan dem. 

Exempelvis kan företagen beräkna risken i varje projekt eller att analysera dessa med hjälp 

av en scoring-modell. Scoring-modellen poängsätter projekten utifrån ett antal kriterier 

såsom intäkter, kostnader, antal personal och risk som sedan vägs samman till ett viktat 

nummer för att kunna göra en jämförelse mellan olika alternativ. Detta är en enkel modell 

vars fördel är att den tydligt visar företagets prioriteringar och att den säkerställer att 

projekten är i linje med strategin (Cooper et al. 2002). 

 

Vidare genomförs en screening som innebär att det sker ytterligare en form av gallring 

bland projekten där de som inte uppnår de uppsatta kriterierna tas väck, exempelvis 

gällande förväntad avkastning. Undantag görs dock med de projekt som är obligatoriska 

eller som måste genomföras för att andra projekt ska kunna startas. Syftet med denna 

gallring är att reducera antalet möjliga projekt inför nästa steg i processen (Archer & 

Ghasemzadeh, 2007). 

 

Det näst sista steget enligt Archer och Ghasemzadeh (2007) är det slutgiltiga valet vilka 

projekt som bör inkluderas i portföljen. I det näst sista steg ska projekten även analyseras i 

förhållande till varandra, med andra ord ses beroendeförhållanden över och hur den bästa 

kombinationen kan uppnås baserat på de parametrar som användes i de tidigare stegen. 

Scoring-modeller och portföljmatriser är exempel på verktyg som kan användas i denna 

processen (Archer & Ghasemzadeh, 2007). Här används ett helhetsperspektiv för att väga 

samman för- och nackdelar och ta hänsyn till förhållanden mellan projekten och 

resursbegränsningar. Archer och Ghasemzadeh (2007) föreslår en tvåstegsmodell där 

första steget går ut på att bestämma den relativa totala nyttan hos varje enskilt projekt. I det 

andra steget vägs projekten mot varandra från olika synvinklar. Det kan finnas 
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beroendeförhållanden mellan projekten, exempelvis att ett projekt utesluter ett annat, 

resursbegränsningar eller andra begränsningar som behövs ha i åtanke för att kunna skapa 

den perfekta kombinationen av projekt. 

 

Om alla mått skulle kunna kvantifieras skulle ett matematiskt program kunna sköta 

processen för vilket projekt som ska väljas enligt Archer och Ghasemzadeh (2007). De 

menar att det kan vara frestande för företagens ledning att endast utgå från vilket projekt 

som är högst värderat vid utformandet av portföljen. Risken med detta är att portföljen inte 

blir optimal då en kombination av projekt kan ge ett högre gemensamt värde än 

individuella projekt som har ett högre individuellt värde, varför de menar att det andra 

steget är en viktig del av processen (Archer & Ghasemzadeh, 2007). Padovani och 

Carvalho (2016) har ett liknande resonemang där projekten relateras till varandra för att 

skapa ett helhetsperspektiv i portföljen, dock utan en tvåstegsmodell. De beskriver att det 

är företaget analyserar hela projektportföljen för att kunna balansera projekten och värdera 

de beroendeförhållanden mellan befintliga och potentiella projekt som kan påverka 

företagets resultat.  

 

Slutet av processen ska resultera i en portfölj som uppfyller organisationens mål och 

strategi samtidigt som den är välbalanserad på det viset att maximal nytta har uppnåtts med 

hänsyn till de tillgängliga resurser som finns (Archer & Ghasemzadeh, 2007; Padovani & 

Carvalho, 2016). Enligt författarnas ramverk är det sista steget innan portföljen realiseras 

att göra justeringar för förutsättningar som kan ha ändrats under processen för att garantera 

att portföljen uppnår de ovan nämnda målen och företaget får en balanserad portfölj. I 

detta steg är det av vikt att kunna få en överblick av portföljen för att kunna värdera om 

projekten innefattar de egenskaper som en optimerad portfölj bör ha och att en balans har 

uppnåtts. Projekten kan värderas med hjälp av matriser där exempelvis risk, nettonuvärde, 

tid för projekten och deadlines för dessa värderas för att kunna ta korrekta beslut huruvida 

företagen ska gå vidare med projekten eller om det är något som behöver ändras. Ifall 

ändringar skulle behöva göras kan det vara så att företaget behöver gå tillbaka till tidigare 

steg för att värdera hur förändringen påverkar portföljen (Archer & Ghasemzadeh, 2007; 

Padovani & Carvalho, 2016). 
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4.1.4. Hantering och uppföljning av projektportföljen 

När företagets projektportfölj är skapad behöver den kontinuerlig underhållning för att se 

till att projekten ska uppfylla de satta målen och att resurser allokeras på ett korrekt sätt 

(Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010). Övervakning och uppföljning av projekten blir en 

betydelsefull del för att generera information från pågående och tidigare projekt som är 

användbar för värdering av nya projekt samt utveckling av arbetssättet i hanteringen av 

projektportföljen. Detta innebär att företaget utvärderar pågående samt avslutade projekt 

för att generera information som kan bidra till att utveckla processen för PPS och för vilka 

projekt som i framtiden blir aktuella (Archer & Ghasemzadeh, 2007). Statskontoret (2009) 

förklarar att kunskapsöverföringen i de svenska byggföretagen är låg vilket skapar ett 

problem för verksamheten då lärdomar från projekten inte förs vidare till andra arbeten. En 

förbättrad kunskapsöverföring kan leda till en minskad risk för fel i projekten, 

kostnadsreduktion samt ökad effektivitet (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Utvärderingen 

av projekten bör ske löpande tillsammans med framtagningen av nya projekt för att skapa 

en balanserad portfölj som uppdateras med regelbundna intervaller. Syftet till att 

utvärdering och framtagning av nya projekt sker samtidigt är för att ta hänsyn till 

förändringar i företagets interna och externa miljö som kan påverka företagets strategiska 

fokus samt att företaget hela tiden är medveten om organisationens tillgängliga resurser då 

dessa också förändras över tid (Archer & Ghasemzadeh, 2007). 

 

En förutsättning för att kunna hantera projektportföljen är att ledningen lätt kan få en 

överblick över dess innehåll, det vill säga de projekt som är inkluderade i företagets 

portfölj, och kan utvärdera dessa med hjälp av lämpliga mått (Dinsmore & Cabanis-

Brewin, 2010). Övervakning av portföljen syftar på aktiviteten som jämför verkligt utfall 

med det planerade medan kontroll innebär att chefer eller ledare vidtar nödvändiga 

åtgärder för att korrigera felen i projektet (Pierce, 2013; Bennett, 2003). Simons (1995, 

s.68) kallar detta för ett diagnostiskt kontrollsystem och definierar det som:  

 

“...the formal information system that managers use to monitor organizational outcomes 

and correct deviations from preset standards of performance”.  

 

Att utforma och använda ett kontrollsystem som genererar information om hur företaget 

och projekten presterar är enligt många chefer kärnan av verksamhetsstyrningen (Anthony 
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et al. 2014). Verksamhetsstyrning inkluderar flera olika verktyg som chefer och ledning 

använder för att kunna påverka de anställdas beteenden och beslutsfattanden för att lyckas 

skapa en målkongruens mellan de anställdas arbete och företagets mål (Anthony et al. 

2014; Merchant & Van der Stede, 2007). För att lyckas uppnå en effektiv målsättning och 

styrning behöver de uppsatta målen inom företaget vara kongruenta med företagets 

strategi. Hur kontroll- och mätsystem är utformat lägger grunden till hur och vilka 

prestationer som uppmärksammas och utvärderas i företaget. Målet med att använda sig av 

detta är att lyckas skapa ett system av olika prestationsmått som fokuserar på vad och vilka 

faktorer som är kritiska att övervaka och kontrollera för att lyckas implementera företagets 

strategi (Anthony et al. 2014; Merchant & Van der Stede, 2007).  

 

För att kunna uppnå ett lyckat resultat i sin projektportfölj är det enligt Martinsuo och 

Lehtonen (2007) nödvändigt med både styrning av det enskilda projektet samt portföljen. 

För att övervaka och kontrollera projektportföljen behöver företaget utforma ett system 

som mäter och samlar in information om projekten som sedan ligger till grund för besluten 

som fattas angående portföljen. Det finns otaligt många prestationsmått som kan användas 

i företag, både av finansiell och icke-finansiell karaktär. En av de stora utmaningarna vid 

utformandet av prestationsmätningssystem är vilka prestationsmått som bör användas och 

beror på företagets verksamhet och situation (Anthony et al. 2014). Företagens 

prestationsmått bör fånga de områden som är mest kritiska för att uppnå ett positivt resultat 

i projekten samt att det finns prestationsmått som mäter företaget både på projekt- och 

portföljnivå (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010; Lester, 2017). De mest kända 

framgångsfaktorer och prestationsmått inom byggföretag är relaterade till projektens tid, 

kostnad och kvalitet, vilket tillsammans utgör det som Atkinson (1999) kallar för 

järntriangeln. Det är dessa tre dimensioner som majoriteten av litteraturen kring 

projektstyrning i byggbranschen fokuserar på, men vissa studier (Marques, Gourc & 

Lauras, 2011; Pinto och Pinto, 1991) menar att järntriangeln bör utvecklas med ytterligare 

dimensioner för att förbättra projektens framgång. Marques et al. (2011) menar att endast 

sätta mål och mäta de tre dimensionerna tid, kostnad och kvalitet inte speglar projektets 

verkliga resultat utan målen bör vara multidimensionella. Pinto och Pinto (1991) ger 

exempel att mål och mått även bör reflektera hur nöjd personalen är. Detta innebär att 

exempelvis olycksfall på arbetsplatsen och sjukfrånvaro bör mätas då det rimligtvis har en 

koppling till projektets resultat. Även om forskning talar för att ytterligare aspekter än 

järntriangeln behöver mätas får det inte heller bli för mycket information då en överdriven 
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mängd information kan enligt Simons (1995) leda till en svårare och mer komplex 

beslutsfattning. 

 

En förutsättning för god övervakning och kontroll av flertalet projekt är att det råder en 

effektiv kommunikation mellan ledning och de som arbetar i projekten samt att 

informationen är lättillgänglig för beslutsfattare. Utan en effektiv kommunikation 

försvåras beslutsfattningen i företaget då medlemmarna i projektteamet ofta innehar en 

djupare förståelse om det enskilda projektet än vad ledningen har. Om inte denna 

information överförs till ledningen kan beslutsfattningen basera sig på fel information och 

i värsta fall leda till felaktig allokering av resurser i portföljen. Är kommunikationen god 

mellan de båda parterna där möten och informationsöverföring sker regelbundet bidrar 

detta med en förbättrad förutsättning för att ta korrekta beslut om hanteringen av portföljen 

(Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010; Pierce, 2013).  

 

4.2. Konceptuell modell och summering av den teoretiska referensramen 

Utifrån den teoretiska referensramen har nedanstående modell utvecklats. Modellen 

beskriver processen för PPM och de komponenter som är presenterade i teorikapitlet, 

vilket inleds med den planerade strategin. Vid projekturvalet är det nödvändigt att 

identifiera vilken strategi företaget har för att lägga grund till beslutsfattningen om vilka 

projekt företaget ska ta sig an, vilket kan ses i den vänstra delen av modellen som planerad 

strategi. Efter följer de steg som förklaras av Archer och Ghasemzadeh (2007) och 

Padovani och Carvalho (2016) i deras ramverk hur en PPS-process kan utformas som i 

slutändan bildar det som kallas för företagets projektportfölj. Dessa steg påverkas av olika 

parametrar för hur projektet ska värderas, vilka nämns under de olika stegen och är 

baserade på det som ramverken föreslår. Under arbetets gång påverkas företagen av 

utomstående faktorer som ändrar organisationens förutsättningar vilket innebär att det är 

sannolikt att den planerade strategin inte längre är optimal eller aktuell för företaget. Den 

realiserade strategin växer därmed fram som en kombination mellan den planerade 

strategin och de förutsättningar som påverkar företaget under arbetets gång. Den 

realiserade strategin blir därför den projektportföljen som företaget har (Ahlstrand et al. 

2001; McCabe, 2010).  
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För att hantera och kontrollera portföljen genomför ledningen kontinuerligt uppföljningar 

av pågående projekt som bidrar med information som behövs för att fatta korrekta beslut 

om hur projekten ska hanteras i framtiden för att nå företagets mål. En annan del av att 

kontrollera portföljen är genom att följa upp de avslutade projekten i avseende att kunna 

göra förbättringar gällande företagets val av projekt i framtiden. Uppföljningen bidrar till 

att den kunskap som erhålls förs vidare till framtida beslutsfattanden och att 

projektportföljen underhålls. Syftet med detta är också att företaget ska ha hänsyn till 

förändringar i dess interna och externa miljö som kan påverka det strategiska fokuset samt 

att hela tiden vara medveten om organisationens tillgängliga resurser som förändras över 

tid (Archer & Ghasemzadeh, 2007). Alla dessa delar skapar tillsammans en cykel vilket 

symboliserar det ständiga förbättringsarbetet av PPM-processen och hur företaget kan 

sträva mot att göra förbättringar. 

 

Figur 10, Konceptuell modell, Egen design 
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5. Empiri 

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet som studien har baserats på. Varje 

företag inleds med en kort presentation om företag och respondenter för att följas av den 

data som erhållits av intervjuerna och dokument.  

 

5.1. MTA Bygg 

Information om intervjuer och respondenter 

Den första intervjun som hölls med MTA var med produktionschefen (PC) för Halmstad 

som har ett övergripande ansvar för att se till att det fungerar i projekten. Detta innebär att 

planera inför projekten så att företaget har tillräckligt med personal, att rätt kompetens 

tillförs i projekten, samverkan med UE (Underentreprenörer) och se till att 

arbetsmiljöplanen följs. Denna person har arbetat på företaget sen hösten 2017 och har 

tidigare erfarenhet som inköp- och produktionsansvarig.  

 

Andra intervjun hölls med avdelningschefen (AC) för Halland och har arbetat på företaget 

sedan år 2010, vilket är året företaget startades. AC har ett övergripande ansvar med 

pågående projekt samt rapporterar till vd:n och ekonomichef om hur produktionen ligger 

till. Han är även delaktig i beslutsfattning kring vilka projekt företaget ska lägga anbud på i 

framtiden och har ett övergripande personalansvar. 

 

5.1.1. Bakgrund 

MTA Bygg är ett bygg- och anläggningsföretag som verkar på en lokal marknad i 

sydvästra Sverige. Företaget startades år 2010 av de tre delägarna, som alla har tidigare 

erfarenhet från större byggföretag i Sverige, för att skapa en ny företagskultur med enkla 

och snabba beslutsvägar inom företaget. Målsättningen var att bli störst i sin region och 

2013 utökades verksamheten med två nya kontor i Varberg och Helsingborg och bildade 

då en koncern. Koncernen hade år 2016 en omsättning på strax över 916 miljoner kr, av 

denna omsättning var 710 miljoner från dotterbolaget i Halmstad. Dotterbolaget i 

Halmstad hade år 2016 154 anställda och för tillfället är det ungefär 300 anställda i hela 
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koncernen. Bolaget har även blivit utsedda till gasellföretag år 2016, vilket erhålls om man 

har haft en stor tillväxt, samt har bolaget blivit utsedda till en av Sveriges bästa 

arbetsplatser fem år i rad utav Great Place to Work (MTA, 2018a; MTA, 2016). 

 

MTA har tre övergripande mål för hela organisationen, bland annat är det uttalat att de ska 

omsätta 1,5 miljarder och ha 350 anställda för hela koncernen år 2020. Vidare ska MTA 

vara det självklara byggföretaget mellan Trelleborg och Kungsbacka och fortsätta vara en 

attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att de har mål som handlar om tillväxt, men som AC 

förklarar så är det en lägre tillväxttakt än den som varit tidigare. Nu handlar det mer om att 

bevara det de har skapat och växa framförallt i Skåne. 

 

5.1.2. Projekt & projektportfölj 

Företaget arbetar lite annorlunda med sina projekt jämfört med sina konkurrenter enligt PC 

då företaget väljer att arbeta väldigt lite med kommuner och offentlig verksamhet för att 

istället fokusera på privata kunder, exempelvis fastighetsbolag. PC menar att det redan 

finns många bolag som är riktigt vassa på jobb åt kommuner och att MTA:s kompetens 

istället ligger i exempelvis bostadsprojekt. Deras idé är att utföra samverkansentreprenad 

med de flesta av sina kunder, vilket innebär att man har en öppen redovisning för kunden. 

Företaget presenterar de kalkylerade byggkostnaderna för kunden, inklusive det påslag 

som företaget behöver ha i avkastning. Blir utfallet för kostnaderna högre än väntat så 

delar både kunden och byggföretaget på dessa, men blir utfallet bättre än väntat så får 

kunden även ta del av den vinsten. På detta sätt bygger MTA långvariga relationer med 

sina kunder, och PC menar att samverkansentreprenaden är en bidragande faktor till att 

MTA fortfarande arbetar med de kunder som de hade när de startade. 

 

För tillfället har MTA nio pågående större byggprojekt, utöver dessa tillkommer även 

ungefär sex serviceprojekt. Vid varje projekt finns det uppsatta mål som ska uppnås, dessa 

baserar sig på produktionskalkylen och är relaterade till kostnad, tid och kvalitet. Det 

ekonomiska målet för projekten handlar om att uppnå en viss lönsamhet i varje projekt, 

sedan har varje avdelning även ett visst lönsamhetsmål uppsatt enligt AC. Kvalitetsmålen 

mäts inte i någon form av statistik utan baserar sig på en magkänsla från de 

internbesiktningar som genomförs i varje projekt. Det genomförs även en uppföljning där 

kunden tillfrågas hur de upplevt projektet och dess resultat. En del av kvalitetsmålen på 
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arbetsplatsen handlar om att de vill ha så lite olyckor som möjligt i varje projekt där 

information kring olycksfall samlas in och beroende på fall så har de olika åtgärder för att 

hantera dessa. 

 

MTA har ett strategiskt fokus i sina projekt där de vänder sig till privata aktörer såsom 

fastighetsbolag och industrier för att genomföra medelstora projekt. Detta förklarar AC är 

deras kassako och är det området som företaget har bäst kompetens inom. Företaget satsar 

även på egenutvecklade projekt där mark köps in för att sedan bygga fastigheter och sälja 

av till fastighetsbolag. Då man får vänta på intäkten i dessa projekt så kan de egna 

projekten vara tärande på likviditeten förklarar AC. För att klara av finansieringen av dessa 

projekt så utförs de därför ofta tillsammans med en samarbetspartner. 

 

5.1.3. Projekturval 

I Processen för projekturval hos MTA har de varje vecka ett anbudsmöte där grundarna 

tillsammans med PC, AC och kalkylatorer från respektive avdelning möts för att diskutera 

de förfrågningar som dykt upp och för att besluta vilka som är potentiella kandidater för 

företaget. Processen är enligt PC tydlig och likartad för samtliga projekt där de i ett tidigt 

skede kan se om projektet är värt att ta sig an. En vanlig anledning till att projekt sållas 

bort i det tidiga stadiet är på grund av tidsfaktorn, ibland är tiden till deadline helt enkelt 

för kort för att göra en kalkyl eller så har de själva inte tid och resurser att genomföra det. 

Om projektet däremot är av intresse kan ritningar beställas hem för att göra en mer 

genomgående värdering, därefter tas beslutet om en kalkyl ska upprättas eller inte. Ibland 

är ritningarna eller planerna väldigt komplexa vilket kan vara en anledning för dem att ta 

ett annat likvärdigt projekt som kanske är lika stort i omsättning men som kräver mindre 

tid för kalkylering. 

 

Det är många parametrar som spelar roll i denna del av processen för att avgöra huruvida 

de ska lägga ett anbud på ett projekt eller inte menar PC. AC förklarar att de potentiella 

projekt som efterfrågas av kunder de tidigare arbetat för samt de egenutvecklade projekten 

har hög prioritet. Att ta sig an projekt från tidigare kunder är fördelaktigt då det bygger 

vidare på affärsrelationen och att samarbetet underlättas eftersom de vet hur det tidigare 

har flutit på. 
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Ytterligare en viktig parameter är vad det är för typ av projekt. Vid utförandeentreprenader 

finns mycket av den information som krävs för att räkna på ett projekt i dess administrativa 

föreskrifter (AF). Denna information används i ett tidigt skede i urvalsprocessen, där 

återfinns fakta om projektet såsom storleken på bygget och vad för tidsramar som gäller. 

AC förklarar att de kalkylatorer som företaget har är så pass erfarna att denna information 

räcker för att de ska kunna få en fingervisning på vad arbetet kommer ha för kostnader och 

kan då göra en grov beräkning på projektet. Är det istället en totalentreprenad så får 

företaget utgå från tidigare erfarenheter vid liknande byggen för att avgöra om de är 

intresserade av projektet eller inte. Är de intresserade så går de igenom informationen som 

finns om projektet på anbudsmötet för att försöka få en ungefärlig bild av vad projektet 

kan tänkas ha för kostnader och risker relaterade till sig.  

 

Vid urvalet är resurser och tid två vitala aspekter enligt PC. MTA vill att varje platschef 

som mest ska ha ett stort projekt att fokusera på, detta gör att de inte kan ha fler projekt 

igång än vad de har platschefer, vilket påverkar storleken på företagets projektportfölj. 

Vidare menar PC att varje platschef har olika spetskompetenser, vilket skapar en utmaning 

med att försöka koordinera de nya projekten med de rätta kompetenserna för att lyckas 

utföra projekten så bra som möjligt. 

 

Ett sätt för MTA att riskminimera i byggprojekten är genom det tidigare nämnda 

samverkansavtalet som innebär att om projektet får ett negativt utfall delas förlusten 

mellan MTA och beställaren. På samma sätt får beställaren även ta del av de pengar som 

blir över ifall projektet skulle gå över förväntan. Risken i projektet handlar om hur 

komplext projektet är men även om att de måste matcha sina resurser och kompetens mot 

det som efterfrågas i projektet. Detta innebär att resurser ska finnas tillgängliga och att 

personal med rätt kompetens kan matchas mot vad för typ av byggnation det är. Risken är 

dock inget som matematiskt räknas fram utan mycket går utifrån tidigare erfarenheter och 

magkänsla. 

 

För att räkna på ett projekts finansiella nytta i urvalsprocessen används mycket av den 

erfarenhet man erhållit från tidigare projekt. Om projektet är likt ett tidigare genomfört 

projekt kan man då hämta hem information och nyckeltal för att kunna skapa sig en bild av 

vad kostnaden kan ligga på. Detta matas sedan in i ett kalkylprogram där man “bygger 
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projektet i text” våning för våning med ritningarna till hands så räknar kalkylprogrammet 

fram ett utkast på vad projektet kommer att hamna på. 

 

Vid utformandet av projektportföljen förklarar AC att de inte har särskilda riktlinjer kring 

vad för projekt den ska bestå av, istället är det marknadens efterfrågan som styr. 

Exempelvis har det på senare tid varit populärt med bostadsbyggen och industriprojekt 

vilket också har avspeglat sig i deras portfölj. Generellt sett satsar de dock mycket på 

projekt som har låg risk med en säker inkomst. Detta innebär att projekten sällan är stora 

då även om avkastningen kan vara hög så är det ofta förenat med en större risk. Ett 

exempel på projekt de undviker är badhus och reningsverk då det finns mycket som kan gå 

fel vid genomförandet av dessa.  

 

5.1.4. Hantering av projektportfölj 

Hanteringen av företagets projektportfölj sköts till största del av PC som har regelbundna 

möten med alla platschefer där de stämmer av läget och koordinerar resurserna mellan 

företagets olika projekt. Exempelvis tas det upp frågor som berör hur länge platschefen 

behöver så mycket personal som den har idag, sedan bokas denna personal upp en viss tid. 

När det tillkommer ett nytt projekt är det PC och AC tillsammans som tillsätter och 

planerar för en ny projektorganisation. För att underlätta detta arbete har de ett system för 

personalplanering som visar tydligt när och hur mycket resurser projekten kräver samt när 

platscheferna beräknas släppa dessa så de blir tillgängliga för nya uppdrag. De använder 

sig även av ett Excel-dokument som listar projektens behov på en övergripande nivå som 

fokuserar på framtida behov och tillgänglighet. Detta görs för att kunna veta när och om de 

behöver fylla på i orderstocken samt för att kunna veta hur kapaciteten ser ut längre fram. 

 

Hanteringen av företagets portfölj rapporteras från AC och PC till ledningsgruppen. Denna 

information handlar både om den översiktliga planeringen och om ekonomiska siffror från 

deras datasystem. Det som rapporteras till ledningen behandlar bland annat hur långt de 

har kommit hittills i projekten samt vad de har kvar att göra samma verksamhetsår, detta 

för att hela tiden ha koll på vad som finns i orderstocken förklarar AC. Kraven som ställs 

från ledningen på hanteringen av företagets portfölj är att de ska se till att platscheferna har 

bra förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt. Detta innefattar att se till att allt 
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fungerar på plats i projekten, exempelvis att det inte saknas personal när projektet ska 

starta och att arbetsmiljöplanen är gjord och följs menar PC. 

 

För att kontrollera att projekten följer det förväntade resultatet har de mer omfattande 

uppföljningar med varje platschef gällande projekten två gånger per år. Vid dessa 

uppföljningsmöten deltar platschefen för respektive projekt, AC, PC samt företagets 

controller. Då analyseras de ekonomiska talen, hur mycket kostnader som förbrukats, hur 

många timmar som använts och hur många som fakturerats och även hur de tror att de 

kommande sex månaderna kommer se ut. De använder sig inte av några generella 

nyckeltal i denna process utan de utgår från produktionskalkylen för att se om de finns 

avvikelser gentemot denna. Finns det avvikelser som gör att projektet inte verkar kunna 

leva upp till det förväntade resultatet så tittar de på vad som har hänt och vad de kan göra 

framåt i projektet för att få det på styrning igen förklarar AC. Avvikelserna kan handla om 

att det har gått åt mer arbetstimmar än planerat eller att kostnaderna för material skiljer sig 

från kalkylen. Ibland är det så enkelt att de har räknat fel på ett projekt och ibland finns det 

något de kan göra annorlunda för att rädda situationen. Dessa avvikelser protokollförs för 

att kunna ta med sig den erfarenheten till framtida projekt vilket är en viktig del för att inte 

återupprepa samma misstag.  

 

5.1.5. Uppföljning av avslutade projekt 

Uppföljning är något som MTA gör löpande under projektets gång men även när projektet 

är avslutat. Den löpande uppföljningen sker varannan vecka under produktionsmötet där 

chefer samlas för att diskutera projektets ekonomiska aspekter, om projektet är i tid och 

om kvaliteten hålls. Exempel på diskussionsämnen kan vara om det finns tillräckligt med 

resurser eller om något projekt har tekniska problem som måste lösas för att uppnå dess 

mål. 

 

Vid avslutat projekt genomförs ett avslutningsmöte för att summera hela projektet och dess 

utfall kring ekonomin, tidsplanen och kvaliteten på bygget. Detta summeras i en rapport 

vilket syftar till erfarenhetsöverföringen till framtida projekt där information och nyckeltal 

från det avslutade projektet förs vidare. Exempel på nyckeltal kan vara priset per 

kvadratmeter för ett visst material eller typ av byggnad vilket är något som fungerar som 

en fingervisning som kan underlätta för framtida kalkyler. Om en framtida kalkyl visar 20 
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000 kr per kvadratmeter men tidigare projekt har visat 18 000 kr per kvadratmeter kan det 

vara nödvändigt för företagen att diskutera om det är rimligt och försöka utreda varför det 

har uppstått en skillnad. Även gemensamma kostnader, till exempel en lift för att installera 

ett tak, kan beräknas med hjälp av nyckeltalen, på så sätt får de också reda på vad dessa 

kostnader kan hamna på. Nyckeltalen är något som MTA försöker uppdatera när projekten 

är slutförda för att de ska ge en så korrekt bild som möjligt av kostnaderna vilket i 

slutändan skapar en bättre kalkyl för framtida projekt. 

 

5.2. Tage & Söner 

Information om intervju och respondent 

Intervjun som hölls med Tage & Söner var med företagets byggchef (BC) som är 

involverad i företagets projekt från förfrågan till projektavslut. Byggchefen är den som har 

den beslutande rollen för projekturvalen och en god insikt i värderingen av potentiella 

projekt samt hur hanteringen av företagets samtliga projekt går till. Intervjupersonen 

arbetar som interimschef på Tage & Söner vilket innebär att han är där som konsult under 

en viss period och tillsammans med vd:n har det övergripande ansvaret för företaget. Han 

har tidigare varit vd på företaget och har en lång erfarenhet från både stora och medelstora 

byggföretag i landet. 

 

5.2.1. Bakgrund 

Tage & Söner är en företagsgrupp som är verksamma inom byggnadsentreprenad, 

byggservice och fastighetsförvaltning. Företaget startades redan år 1959 och är ett 

familjeägt företag med kontor i Smålandsstenar, Halmstad, Varberg, Borås, Göteborg och 

Jönköping. Tage & Söner skall enligt deras beskrivning arbeta för att vara det ledande 

lokala byggföretaget. Koncernen hade år 2016 en omsättning på strax över 1 060 miljoner 

kr, varav 703 miljoner av dessa härstammar från Tage & Söner Byggnads AB. Koncernen 

har idag totalt cirka 270 anställda och 189 av dessa var verksamma i Tage & Söner 

Byggnads AB under verksamhetsåret 2016 (Tage & Söner, 2017; Tage & Söner, 2018a).  

 

Företagets övergripande målsättning är att ha en lokal förankring som byggmästare 

samtidigt som ett expansionsmål är i fokus. Tage & Söner arbetar inte med att utveckla 

egna projekt utan de ska leverera byggnationer till kommunala och statliga beställare samt 
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även vissa privata beställare. Anledningen till att företaget har valt att fokusera på att vara 

byggmästare är på grund av att det är här deras kompetens ligger menar BC, vilket är 

viktigt att använda till sin fördel. 

 

5.2.2. Projekt & projektportfölj 

Tage & Söner genomför entreprenadjobb, serviceuppdrag och markentreprenad. Då de 

inriktar sig mest mot kommunala och statliga beställare är projekten ofta i form av 

exempelvis skolor och äldreboenden på cirka 40-50 miljoner kr. Projekten som rör de 

privata beställarna är ofta lager- och industrilokaler samt kontorsbyggnader förklarar 

byggchefen. Antalet projekt som företaget har i sin portfölj varierar, på byggservicesidan 

rör det sig om ungefär 50 stycken som varierar i storlek mellan 30 000 kr till 3 miljoner kr. 

På entreprenadsidan är det ungefär 10-12 pågående projekt med en omsättning från 3 

miljoner kr till det största projektet på 400 miljoner kr. 

 

Målsättningen handlar i grund och botten om att leverera en bra produkt som håller den 

kvalitet som är utlovad samt att företaget går med vinst. Den strategiska inriktningen som 

företaget försöker nå genom deras projekt är att vara en byggmästare åt kommuner och 

offentlig verksamhet, det är där deras nisch är, förklarar BC. För något år sedan började 

Tage & Söner att utveckla egna projekt och bygga bostäder, byggchefen beskriver detta 

som att de tappade fokus men att de numera gått tillbaka till sin expertis. Risken med att 

avvika från sitt expertområde och sina definierade kriterier för nya projekt är att det lätt 

kan bli fel då man inte har samma erfarenhet. Ett exempel på detta som byggchefen tar upp 

är ett stort byggprojekt på ungefär 200 miljoner kr företaget tog sig an för något år sedan. 

Projektet var inte i deras normala kompetensområde och de timmarna som var planerade 

för projektet visade sig bli betydligt fler. Detta innebar att det krävdes mer anställda i 

projektet än vad som var tänkt och projektet blev en finansiell förlust för företaget. 

Byggchefen poängterar att om man ska göra något nytt är det viktigt att vara påläst och 

veta vad man ger sig in på, framförallt vid stora jobb. 

 

5.2.3. Projekturval 

Företaget har fem parametrar som de granskar för att avgöra huruvida projekten är 

lämpliga för företaget eller ej; beställare, betalningsförmåga, tid, tekniska förutsättningar 

och dess tillgängliga resurser. Processen för att värdera och lägga anbud på projekt börjar 
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med att företaget går in och tittar på beställaren. Det är viktigt att beställaren har god 

betalningsförmåga samt att företaget har förtroende för de som beställer. Det är en fördel 

om det är en tidigare känd kund eftersom företaget isåfall vet vilka de har att göra med och 

kan göra sin bedömning på tidigare erfarenhet. Byggchefen förklarar att de granskar 

projektets omfattning gällande hur stort projektet är, det vill säga den längd det kommer ta 

och huruvida deadline är genomförbart. För att bedöma omfattningen av ett projekt 

använder sig Tage & Söner till stor del av tidigare erfarenheter. Vet företaget vad det är för 

typ av projekt samt storleken går det relativt snabbt att värdera omfattningen menar BC.  

 

Tid och beställare har i vissa fall varit skäl till att Tage & Söner inte valt att satsa på ett 

projekt. Anledningen till detta är att vissa kunder varit långsamma med betalningen eller 

att tidsramarna för projektet helt enkelt är orimliga för att kunna genomföras enligt avtalet. 

Något som de även tittar på i detta tidiga stadie är vilka tekniska förutsättningar som råder 

för projektet. De tekniska förutsättningarna handlar om specifikationerna på projektet, 

vissa typer av projekt har särskilda risker kopplade till sig menar BC. BC förklarar att det 

är viktigt att gå igenom kundens förfrågan noggrant för att se om det finns några 

oegentligheter som skulle kunna ställa till det under projektets gång. När kritiska moment 

identifieras i ett projekt behöver denna risk vara med i prissättningen av projektet. Priset 

bör spegla hur riskfyllt projektet är för att företaget ska kunna gå med vinst i slutet av 

arbetet, är risken hög kan företaget alltså ta höjd för detta för att kompensera för eventuella 

förluster. 

 

En annan viktig punkt i urvalsprocessen är att företaget ser över sina egna resurser. Om ett 

projekt verkar intressant och genomförbart ser de över sin personalstyrka så att rätt 

projektteam finns tillgängligt och att de inte är upptagna med andra projekt under den tid 

det potentiella projektet ska genomföras. I den mån det går försöker Tage & Söner uppnå 

synergieffekter bland sina projekt. Detta innebär att de vid projektval även utvärderar hur 

projektet ligger till geografiskt för att se ifall de har andra projekt i närheten. På detta sätt 

kan projekten dela på resurser såsom arbetare, lagerytor och i vissa fall kan till och med 

platschefen hinna med båda projekten. Detta möjliggör i slutändan för ett lägre anbud då 

de administrativa kostnaderna delas på två projekt och kan göra att företaget kan vinna ett 

anbud mot konkurrenterna. 
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Den som är högst ansvarig för beslutsfattningen för att lägga anbud på nya projekt är 

byggchefen. Upp till en viss storleksgräns har dock avdelningscheferna (positionen under 

byggchef) befogenheter att besluta om huruvida anbud ska framföras på projekt. Vid större 

projekt kopplas byggchefen in där han gemensamt med avdelningschefen granskar 

projektet för att sedan kunna ta ett beslut om de ska lägga ett anbud eller istället gå vidare. 

Enligt byggchefen ser denna urvalsprocess likadan ut för i stort sett alla projekt då 

projekten värderas efter de parametrar som tidigare tagits upp. Tidigare har snabba beslut 

prioriterats vilket har föranlett till att vissa projekt stött på problem eller risker som inte har 

uppmärksammats som potentiella vid stadiet för kalkylering. Urvalsprocessen genomförs 

därför numera mer noggrant för att minimera risken för felberäkningar eller att missa att ta 

hänsyn till kritiska moment i planeringen som kan leda till negativa resultat. 

 

Tage & Söner har ingen officiell gräns på hur många projekt de får arbeta med samtidigt, 

byggchefen förklarar dock att detta beror på hur stora företagets resurser är då tillräckligt 

med personal måste finnas för att kunna ta sig an det. Ytterligare en faktor som begränsar 

antalet projekt är projektens storlek. Stora projekt är förenade med större risk vilket 

innebär att just de större projekten inte får uppta en för stor del av portföljen. Misslyckas 

ett stort projekt riskerar detta att skapa stora konsekvenser för verksamheten. 

  

5.2.4. Hantering av projektportfölj 

Det sker hela tiden en konstant uppföljning av de pågående projekten för att kunna uttyda 

vilka som går bra och vilka som möjligtvis har problem. Dessa bitar vill byggchefen hålla 

koll på och han förklarar att man hör mycket bara genom att vara på kontoret. Ledning och 

koordination av projektportföljen är något som byggchefen tillsammans med platschef, 

ekonomichef och projektledare sköter. Byggchefen förklarar att utöver den löpande 

uppföljningen av projekten sker även en formell ledning och koordination kvartalsvis där 

de under möten diskuterar projekten i deras portfölj. Detta kan röra sig om allt ifrån 

juridiska problem och tidsöverskridningar till ekonomiska aspekter i projekten. Han 

förklarar att det är viktigt för honom att få information kring hur det går, exempelvis om 

kunden följer betalningsplanen. Under dessa möten är det projektledaren och platschefer 

som rapporterar informationen till övriga som har hand om ledning och koordination av 

projektportföljen. Viss information som förekommer rör dock bara de ansvariga i 

projektet, har dessa personer svårigheter att lösa problemet eller om det är så pass allvarligt 
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kan dock informationen delas till övriga deltagare i kvartalsmötet där de tillsammans får 

hjälpas åt. Ett exempel på detta är om det uppdagas att det inte finns tillräckligt med 

personal för att hinna med tidsschemat. Byggchefen menar att det i grund och botten ser 

likadant ut i alla större byggföretag men att de största har större krav på rapportering på 

grund av att de är börsnoterade. 

 

Under projektens gång kan avvikelser från handlingarna uppstå, exempelvis felaktigt val 

av material eller att vald metod inte går att utföra enligt beskrivning. Byggchefen förklarar 

att detta sköts med något som kallas för Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) vilket är 

något som är utbrett i branschen och behandlar de juridiska aspekter kring avvikelserna i 

projektet. Dessa avvikelser måste rapporteras direkt till kunden, genomför byggföretaget 

extraarbetet utan att rapportera det finns risken att de själva får stå för kostnaden som 

uppstår från avvikelsen i arbetet. 

 

5.2.5. Uppföljning av avslutade projekt 

När ett projekt är avslutat genomför Tage & Söner ett uppföljningsarbete där stor del av 

fokuset ligger på att utvärdera om projektets målsättningar uppnåtts samt att ta med sig 

erfarenheter till framtida projekt. Detta arbete syftar till att i framtiden kunna ta fram mer 

precisa kalkyler kring projekten och hur många timmar som behövs för att genomföra 

projektet. Detta steg är viktigt för att sedan i kommande projekt kunna undvika tidigare 

problem och fallgropar som företaget erfarit. Med hjälp av avslutade projekt kan de få en 

bättre uppfattning om var kostnaden borde ligga men även vad de behöver göra annorlunda 

vid ett liknande projekt i framtiden.  

 

Information som Tage & Söner granskar är om projektet har följt de prognostiserade 

timmarna och om kvaliteten är godkänd för att kunna lämnas över till kunden. För att 

diskutera projektets resultat samlas både personal från projektet samt ledningen vid ett 

uppföljningsmöte för att diskutera utfallet. Här utvärderas och diskuteras det som gått 

mindre bra under arbetets gång men även det som har gått bra. Det som framkommer 

under mötet dokumenteras sedan i en kunskapsbas för framtida projekt vilket är viktigt för 

ny personal som anställs för att de ska kunna ta del av tidigare information och ta lärdom 

av denna. 
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5.3. Byggmästar’n i Skåne 

Information om intervju 

Intervjun hölls med avdelningschefen (AC) för Byggmästar’n Helsingborg som arbetat på 

företaget i 17 år. Avdelningschefen fungerar även som projektchef på den nämnda 

avdelningen vilket innebär att han har ansvar för alla projekt som hanteras från kontoret i 

Helsingborg. Avdelningschefens uppgift innebär att han även har ett övergripande ansvar 

för hela Helsingborgsavdelningen gällande personal, då framförallt tjänstemännen men 

även för yrkesarbetarna. Hans arbetsuppgifter handlar även om att sköta kundkontakt och 

ansvara för anbudslämning på projekten. 

 

5.3.1. Bakgrund 

Byggmästar’n i Skåne är ett byggföretag med verksamhet i södra Sverige och grundades 

1993. Företaget har kontor i Landskrona, Arlöv och Helsingborg och deras 

huvudverksamheter är entreprenad och byggservice. 2017 hade hela koncernen en 

omsättning på 900 miljoner kr och 198 anställda, bolaget har även blivit utsedda till 

gasellföretag på grund av sin höga tillväxt (Byggmästar’n, 2018a, Byggmästar’n, 2018b). 

 

Företagets generella mål är att de ska förse den offentliga världen och näringslivet med bra 

produkter och tjänster. Fokuset hos Byggmästar’n är att ha en hög andel offentliga kunder 

men även större företag från det svenska näringslivet samt fastighetsbolag. Att satsa på 

offentliga och stora företag är en del av företagets riskhantering då risken för kundförluster 

hos dessa bedöms som liten. De ekonomiska målen som genomsyrar företaget är 

rangordnade där rörelsemarginalen är den viktigaste, detta följs av mål som är relaterade 

till företagets soliditet, avkastning samt volymtillväxt. Det viktigaste målet är alltså att få 

lönsamhet i sin verksamhet men det är även viktigt för företaget att ha sunda finanser för 

att beställare och UE ska kunna lita på företaget. Byggmästar’n har även ett antal mål 

uppsatta som behandlar kvalitet, miljö och arbetsmiljö som exempelvis handlar om att 

företaget ska säkerställa att alla produkter och tjänster ska vara fackmässigt utförda och 

motsvara beställarens förväntningar (Byggmästar’n, 2018b). 

 

5.3.2. Projekt & projektportfölj 

Byggmästar’n fokuserar på offentliga kunder och företag i deras entreprenad- och 

serviceuppdrag där de offentliga kunderna står för nästan 70 procent av kundsegmentet 
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(Byggmästar’n, 2018b). AC förklarar att de inte finns något typiskt projekt för företaget 

och att de inte är indelade i några nischer. Företaget är inte ute efter något strategiskt fokus 

genom deras projekt och menar att verksamheten är bred på det viset. De vanligaste 

projekten företaget utför är bostäder, bostadsproduktionen är oftast mer säker och 

innefattar mindre risker eftersom det rent tekniskt inte är så annorlunda från projekt till 

projekt förklarar AC. Sedan har de övrig produktion som bland annat innefattar skolor, 

vårdboenden och kontors- och lagerlokaler, men den största delen av omsättningen är från 

bostäder, skolor och kontorsbyggnader (Byggmästar’n, 2018b). På entreprenadsidan i 

Helsingborgskontoret har de för tillfället 10 pågående projekt där snittprojektet ligger 

omkring 60-70 miljoner kr i dagsläget. 

 

Den främsta målsättningen för projekten är att de ska kunna leverera en god produkt så att 

företaget får en nöjd kund. Denna målsättning är relaterad till att Byggmästar’n vill skapa 

ett gott rykte som sprider sig till potentiella nya kunder men även att de långsiktigt vill 

skapa goda kundrelationer. Att leverera en produkt som kunden är nöjd med innefattar 

därmed att projektet är klart i tid, är i enlighet med de specifikationer som är bestämda och 

att det är av god kvalitet. De har självklart även ekonomiska mål i detta förklarar AC och 

det formuleras också miljö- och kvalitetsmål för varje projekt men som ofta är 

projektunika. De ekonomiska målen sätts från företagets sida och baserar sig på att 

avdelningen ska uppnå det resultatet som finns i företagets övergripande mål. De 

lönsamhetsmål som är satta för hela företaget återspeglas därmed i projekten och är de som 

de arbetar för att uppnå. 

 

5.3.3. Projekturval 

När Byggmästar’n gör sitt projekturval är det AC som arbetar med värderingen av 

projekten och vilka projekt de ska lägga ett anbud på. Ibland förekommer det dock att AC 

tar hjälp av sina kollegor för att i grupp besluta om projekten, men det är dock alltid AC:s 

röst som väger tyngst då det är han som är ansvarig för avdelningen. Processen som varje 

projekt går igenom ser mer eller mindre likadan ut för alla projekt. Den första parametern 

som analyseras i ett potentiellt projekt är beställaren, om de haft tidigare samarbeten med 

denna ses detta som något positivt då de känner till deras betalningsförmåga och hur 

tidigare samarbeten har flutit på. Vid en ny kund analyseras beställaren för att kunna 
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bedöma dess pålitlighet och betalningsförmåga för att inte detta ska straffa företaget i 

framtiden. 

 

När företaget ska gallra mellan flera projekt är det viktigt att titta på vad det är för typ av 

projekt, men även hur det ligger till geografiskt. AC förklarar att synergieffekter värderas 

för att på det viset kunna uppnå positiva effekter. Det gäller att göra en utsållning när 

företaget värderar projekt och välja projekt som de vet att företaget kan genomföra på 

bästa sätt och därmed reducera risken för att något går snett i projektet. Det här är en viktig 

process där företaget behöver ta hänsyn till de olika delarna som projektet innefattar, 

antingen genom att läsa på i AF-delen eller göra sin egen bedömning efter projektets 

specifikationer. Att inte göra en noggrann bedömning av projektet i förhand kan vara 

riskfyllt för företaget menar AC. 

 

“Har du väl tagit dig an ett projekt då kommer du ju aldrig ur det… då är det ju ditt 

ansvar att se till att leverera.” 

 

Vidare spelar tidsramen för projektet väldigt stor roll då dess längd ska koordineras med 

övriga, nutida eller kommande projekt i portföljen. Även om företaget gärna vill 

genomföra projektet krävs det att de har tid och resurser till det, vilket är en bristvara i 

dagens högkonjunktur. Hur mycket resurser som projektet kräver blir därmed en del av 

värderingen då företaget måste ha tillräckligt med personal för att kunna hantera det. För 

att utvärdera den ungefärliga omfattningen av ett projekt och därmed hur mycket resurser 

som krävs använder sig Byggmästar’n av egna nyckeltal som baserar sig på tidigare 

erfarenheter. Dessa kan ge en bra uppskattning av vad och hur mycket resurser som krävs 

för det tänkta projektet. AC tillägger dock att nyckeltalen kan slå fel och därför behöver 

dessa värderas för att kunna avgöra om det blir ett rimligt resultat eller inte. 

 

Det är viktigt för företaget att vara medvetna om dess resurser då det också är dessa som 

sätter gränsen för hur många pågående projekt som kan hanteras i projektportföljen. 

Företaget kan inte ta på sig fler projekt än vad de har resurser till då de måste kunna 

leverera de projekt som de åtagit sig först. I dagens läge där det är en utmaning att få tag i 

arbetare är detta problemet heller inget som går att lösa på kort sikt förklarar AC. Detta är 

en viktig del av att balansera företagets projektportfölj där AC inte kan ta på sig för många 



  
 

59 

stora projekt då företaget inte har resurser till detta, det gäller att hitta en balans för 

företaget med projekt av olika storlek, stora som små. 

 

En annan punkt som är viktig att värdera i ett potentiellt projekt, som även hänger ihop 

med andra parametrar, är just vilka risker som är relaterade till projektet. Byggmästar’n har 

kriterier för vad de går igenom för att analysera projektets risk vilket handlar om 

ekonomiska, tekniska och juridiska aspekter som behöver sammanvägas för att kunna 

bedöma och prissätta projektet. De ekonomiska riskerna är som tidigare nämnt relaterat till 

att företaget ska få betalt i tid. Byggmästar’n satsar på offentliga kunder just för att 

minimera risken att inte få in pengar från beställaren vilket gör att de säkrar sitt kassaflöde 

och är den del av företagets riskhantering (Byggmästar’n, 2018b). De tekniska riskerna 

handlar om vilka moment som ingår i projektet då det är viktigt att se till att företaget har 

den rätta kompetensen för att genomföra projektet innan de tar sig an det.  

 

“De är inte bara o säga det här kör vi, sen visar det sig att det här klarar vi inte av.” 

 

De juridiska riskerna handlar om hur avtalen är formulerade gällande exempelvis vem som 

står för ansvaret vid ändringar i projektet eller om vilken typ av entreprenad det handlar 

om. De juridiska riskerna går ofta att förhandla med privata beställare vilket är svårare 

med offentliga beställare förklarar AC, där är det ofta de förutsättningar som finns i AF-

delen som gäller. I de fall det inte går att förhandla bort identifierade riskmoment så är det 

viktigt att sätta ekonomiska värderingar på dessa och ta höjd för riskerna i sin prissättning 

för att inte gå med förlust i slutändan. Det är viktigt att göra denna noggranna 

genomgången av de potentiella projekten innan företaget börjar räkna på dem. Dock kan 

företaget ibland ha förbisett vissa kriterier för att de har ansett att det kan vara värt att ta 

risken. Under tiden företaget har börjat upprätta kalkyler och räkna på projektet så har det 

hänt att de har upptäckt väsentliga delar av projektet som gör det mer komplicerat vilket 

resulterat i att de avsagt sig projektet och inte fullföljt anbudet.  

 

5.3.4. Hantering av projektportfölj 

För att planera för hela företagets projektportfölj har Byggmästar’n en gemensam 

planering inom företaget. Detta sker i form av regelbundna möten var tredje vecka där 

avdelningscheferna får diskutera och planera sina resursbehov tillsammans med 
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personalplanerare. Detta är något som sedan hanteras centralt för att respektive avdelning 

ska kunna genomföra de arbeten som planeras men också att pågående arbeten 

tillfredsställs. När resurserna blivit tilldelade är det AC på en decentraliserad nivå som 

sköter koordineringen av resurser mellan projekten. Skulle något behov dyka upp i ett 

projekt förklarar AC att hjälp kan fås från andra avdelningar då de är dynamiska med ett 

samspel mellan sig, både när det gäller resurser men också vid problemlösning för 

projekten. Den planering som AC är huvudansvarig för handlar om vilka resurser han 

behöver nu och vilka han kommer att behöva i framtida projekt både när det gäller 

yrkesarbetare och tjänstemän till projekten. 

 

För att kontrollera portföljen under projektets gång har AC en löpande kommunikation 

med de olika platscheferna på kontoret. Information om de pågående projekten 

dokumenteras regelbundet under arbetets gång. Denna typ av information är till för att 

kunna analysera projekten genom att se till de mål som finns uppsatta och att projekten 

lever upp till dessa. I övervakningen är det inte fokus på några nyckeltal förklarar AC utan 

detta är mer inblandat i utvärderingen och planeringsstadiet. För att kunna kontrollera 

projekten påpekar AC att det i stort sett alltid rör sig om fokus på kostnader då intäkterna 

inte är något de kan påverka under projektets gång eftersom de redan är preciserade i 

kontraktet. Fokus för styrningen läggs på kostnader gällande material och antalet arbetade 

timmar vilket i bästa fall leder till att dessa blir mindre än vad som varit planerat. Att 

lyckas styra projektet på ett så bra sätt som möjligt är en del av arbetet med att uppfylla 

sina åtaganden gentemot kunden, men det minskar även risken för att råka ut för eventuella 

ekonomiska konsekvenser. 

 

Byggmästar’n är dessutom kvalitetscertifierade inom kvalitets- och arbetsmiljö vilket 

innebär att de enligt AC är ständigt övervakade. Detta leder till att de avvikelser som 

uppstår under projektets gång måste rapporteras vidare så att rätt information når rätt 

person. Det är viktigt att så snabbt som möjligt hantera en avvikelse som uppstår i 

projektet för att kunna få projektet på rätt väg igen. AC berättar att avvikelserna hamnar på 

olika nivåer beroende på dess karaktär. Är avvikelsen mindre allvarlig eller att den inte 

behöver särskild expertis kan detta skötas internt i projektet. Däremot om avvikelsen är av 

en större omfattning eller att projektteamet har svårt att lösa det kan informationen nå AC 

för att de då tillsammans ska kunna komma fram till en lösning. I vissa fall finns det en 

tredje instans, det är att informationen når hela vägen upp till ledningen för att de ska 
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kunna diskutera det, exempelvis om det uppstått en miljö- eller arbetsskada. I de fallen kan 

även myndigheter kopplas in, vilket är en av anledningarna till att det behövs diskuteras i 

ledningen. 

 

5.3.5. Uppföljning av avslutade projekt 

Byggmästar’n använder sig av checklistor för projekten, både under starten och avslut, 

som gemensamt arbetas igenom med den organisation som är tillsatt för projektet. Efter 

avslutat projekt samlas projektorganisationen och diskuterar projektets utfall, detta för att 

kunna ta lärdom av misstag men även av framgångar. Exempel på parametrar som 

utvärderas i detta läge är projektets kvalitet, miljö, hur kommunikationen varit samt det 

ekonomiska resultatet. I denna bedömning inkluderas även en enkät som skickats till 

beställaren där de får utvärdera hur arbetet i projektet varit. Syftet med detta är också att 

sprida vidare denna kunskap till framtiden och andra kollegor inom organisationen. Det 

som förs fram dokumenteras också för att de anställda lättare ska kunna få tillgång till det 

vilket ska leda till att projekten kan förbättras både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. 

 

De viktigaste parametrarna som företaget utvärderar är leveranssäkerheten och 

produktkvaliteten i projektet. Det är dessa som bidrar till att sprida ett gott rykte om 

företaget och är därför mest viktig ur den synpunkten. I uppföljningen utvärderas även det 

ekonomiska resultatet för att se hur de lyckats prestera jämfört med de uppsatta målen. 

Ifall det är något som varit mindre bra handlar det om att analysera orsaken till detta men 

det är även viktigt att ta med det som flutit på bra i projektet för att kunna ta med det till 

framtida projekt och förbättra sina produktionsmetoder. Dock förklarar AC att 

kunskapsöverföringen i byggföretag, från ett projekt till ett annat, är en av branschens 

största utmaningar och har varit på agendan i många år. Företaget försöker dela med sig av 

och diskutera erfarenheter från de olika projekten så mycket som möjligt men förklarar att 

det är svårt att implementera praktiskt. Att datan samlas in och sparas i en databas betyder 

inte nödvändigtvis att det finns ett system bland byggföretag för att på ett bra sätt använda 

denna i arbetet i framtida projekt. Detta skiljer sig från ett vanligt tillverkningsföretag där 

processerna är mer standardiserade och homogena. Istället menar AC att det är 

erfarenheter som arbetarna får med sig från tidigare projekt som är det som gör att 

arbetsmetoder eller projektval förbättras. 
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5.4. BAB Bygg 

Information om intervju och respondent 

Intervjun som hölls med BAB Bygg var med företagets regionchef för Halmstad (RC). Det 

finns tre regionchefer i företaget, som sitter med i företagets styrelse och har positionen 

under vd:n. RC har en lång och bred erfarenhet från byggbranschen där han tidigare arbetat 

som bland annat arbetsledare i större byggföretag, fastighetschef, företagsrådgivare på 

Sveriges Byggindustrier och sedan på BAB Bygg som regionchef där han varit i ett år. De 

tre regioncheferna är även med i ledningsgruppen där andra nyckelpersoner är med som 

ekonomi, kvalitet & miljö, personalchef och VD. RC är därmed delaktig i både företagets 

affärsmässiga och företagsmässiga frågor och beslut. RC är den personen i företaget som 

har huvudansvaret för vilka projekt som avdelningen i Halmstad ska lägga anbud på och är 

därmed ansvarig för hur projekten värderas i urvalsprocessen. 

 

5.4.1. Bakgrund 

BAB Bygg AB är ett skånskt byggföretag med rötter från 1920-talet men som sedan 2001 

ingår i BrA Invest-koncernen. Företaget är verksamma inom byggservice, entreprenad, 

fastighet och anläggning. Verksamheten omfattade från början endast nordvästra Skåne 

men omfattar idag hela södra Sverige med kontor i Åstorp, Malmö och Halmstad. I 

årsredovisningen för 2016 hade BAB Bygg 193 anställda och en omsättning på 479 

miljoner kronor (BAB, 2018a; BAB, 2017). 

 

Företaget har ett antal olika mål uppsatta. RC menar att branschen styrs av pengar, varför 

det finns en ekonomisk målsättning som innebär att varje kontor ska uppnå en viss 

omsättning samt ha en viss vinstmarginal. Den ekonomiska målsättningen är övergripande 

i alla företagets projekt och RC menar att denna är en av de viktigaste i företaget. Han 

förklarar vidare att det finns flera andra mål som berör exempelvis arbetsmiljön. Detta 

innebär att det ska förekomma så lite olyckor som möjligt på arbetsplatsen, oavsett om det 

är allvarliga skador eller mindre olyckor. Detta är för att de vill ha friska arbetare men det 

är även kopplat till den ekonomiska målsättningen då olyckor är kostsamma för företaget. 

BAB har även ett mål om att de ska ha så många egna anställda som möjligt, detta 

möjliggör för företaget att vara flexibla med yrkesarbetare mellan deras projekt, vilket RC 

menar inte är möjligt när man använder sig av UE. Ett större antal anställda ökar 
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flexibiliteten då de får mer frihet att hantera personalen till skillnad från den kontrakterade 

personalen från UE.  

 

5.4.2. Projekt & Projektportfölj 

BAB Bygg har sin kompetens i projekt som byggs åt stora beställare som kommuner och 

organisationer vilket innebär att projekten ofta är i syfte att exempelvis bygga skolor, 

äldreboenden och sjukhus. Enligt RC skiljer det sig en del med att arbeta med offentliga 

aktörer jämfört med privata. Med offentliga beställare krävs det kunskap kring Lagen om 

Offentlig Upphandling (LOU) då upphandling och hantering av projektet skiljer sig 

jämfört med privata kunder. Detta är en av BAB:s kompetensområden och RC förklarar att 

de väljer att satsa på projekt från kommunen eftersom de är pålitliga kunder med bra 

betalningsförmåga. När företag försöker etablera sig på nya marknader är just de 

kommunala ramavtalen av intresse då det garanterar dem en viss mängd arbete, det var just 

detta som möjliggjorde att BAB kunde etablera sig i Halmstad. 

 

I hela organisationen har BAB för tillfället 25 större projekt inom entreprenadsidan och 

även flera mindre projekt inom byggservice. Målsättningen för varje projekt är att de ska 

uppnå en viss vinstmarginal och tillsammans ska projekten nå de vinst- och 

omsättningsmål som finns för respektive kontor. Målen i projekten baserar sig på 

projektets produktionskalkyl där timmar, kostnader och marginaler finns inkluderade. För 

att kunna nå dessa mål är det viktigt att se till att schemat följs i projekten för att undvika 

förseningar. BAB använder sig av ett belöningssystem som innebär att de anställda arbetar 

efter ackord, vanligtvis innebär detta att om de slutför sitt arbete under en kortare tid än 

planerat så erhåller yrkesarbetarna en extra utbetalning i form av lön. Detta ska stämmas 

av var 12:e vecka och BAB anser att denna metod är besvärlig på grund av beräkningen. 

BAB använder istället premieackord som är baserade på de inarbetade timmarna, 

kvaliteten på arbetet som mäts i antal fel i besiktningen samt hur projektets miljöarbete har 

hanterats. RC förklarar att alla mätbara mål i företagets projekt i slutändan genererar 

pengar. Antalet fel i projekten är relaterade till högre kostnader likväl som ifall 

sophanteringen inte sköts på ett arbete påverkar detta projektets resultat negativt, varför de 

försöker motivera personalen att sköta dessa moment på ett bra sätt. 
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Det strategiska fokuset BAB försöker nå är den kundinriktning mot offentliga kunder 

företaget har. RC förklarar att det är vanligt i denna företagsstorlek att “springa på alla 

bollar” och att det finns väldigt få nischade bolag. Han förklarar vidare att respektive 

kontor inom företaget strävar mot att nischa sig. Med detta menar han exempelvis att 

Malmökontoret har långvarigt samarbete med ett fastighetsbolag medan Halmstadkontoret 

är duktiga på betongläggning och renovering, då försöker dessa kontor fokusera på att 

rekrytera personal med god expertis och erfarenhet inom respektive område. Det är enligt 

RC viktigt att inse sina begränsningar inom vilken kunskap man har. BAB utför inte 

logistikbyggnader såsom stora lager till industrier, det är helt enkelt på grund av att denna 

kompetens inte finns inom bolaget. Det strategiska fokuset som BAB har är något som 

vuxit fram över tiden. RC säger att ofta börjar det med att man genomför ett projekt som 

går bra, därefter fortsätter man sedan med den typen av projekt i framtiden. Detta utvecklar 

till slut en kunskap hos de anställda inom organisationen vilket i slutändan skapar den 

expertis som respektive kontor i BAB Bygg har. 

 

5.4.3. Projekturval 

När RC beskriver processen för hur det går till när företaget värderar framtida projekt så 

använder han uttrycket “örat mot rälsen”. Detta är viktigt för att ha en aning om när ett 

projekt kommer dyka upp tillägger han. Han förklarar att han ibland ringer upp kommunen 

för att kunna veta hur de olika kommande projekten ligger till i budgetarbetet för att få 

veta när de släpps för anbud. När det istället gäller privata aktörer handlar det om att ha ett 

brett kontaktnät för att få information om kommande projekt. Denna framförhållning är 

viktig att ha enligt RC, vet han att ett stort projekt de är intresserade av kommer börja i 

mars så startar de inte några större projekt under februari månad då de istället vill 

förbereda sig inför det kommande. 

 

Eftersom LOU gäller för de offentliga projekten så skiljer sig processen för projekturval 

mellan offentliga kunder och privata. På offentliga arbeten kan alla lägga anbud, medan 

vissa privata beställare är tidigare kunder som endast hör av sig till BAB. Enligt RC ser 

projekturvalsprocessen ändå likadan ut för alla projekt där de värderar varje potentiellt 

projekt efter en riskanalys. Dock säger RC att de i olika lägen kan vara olika mycket 

kräsna gällande vad för projekt de tar på sig. Detta på grund av att det kostar mycket 

pengar att stå utan arbete till yrkesarbetarna, vilket gör att det är viktigt för RC att fylla på i 
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orderstocken. Ansvaret för vilka projekt som ska genomföras i varje region ligger på RC, 

men däremot diskuteras allting gemensamt för att besluten ska bli så bra som möjligt. Det 

finns inga gränser på hur stora dessa projekt får vara, vilket skiljer sig från de stora 

byggföretagen enligt RC. I större byggföretag behövs det godkännande från högre 

instanser innan företaget lägger anbud på ett projekt. I BAB Bygg har de inte heller någon 

officiell gräns på hur många projekt som får vara igång samtidigt i företaget, istället 

begränsas detta av hur många tjänstemän och resurser som finns tillgängliga i 

organisationen. 

 

Riskanalysen i BAB tar hänsyn till ett antal punkter och parametrar. Risken är viktig att 

analysera noggrant då eventuella missar kan kosta företaget pengar. Exempelvis måste 

företaget ta hänsyn till vilka moment som ingår i projektet och vilket läge projektet har då 

riskerna varierar beroende på projekttyp. RC ger ett exempel gällande risken som är 

involverad med att behöva använda sig av sprängning i projekt då sprängningen kan orsaka 

sprickor i närstående byggnader. Denna risken måste man ta hänsyn till och i 

prissättningen ta höjd för eventuella skador på närliggande byggnader. Mycket av den risk 

de analyserar kan hämtas från AF-delen, men det finns flera faktorer som inte står med där. 

För att kunna värdera projektets tänkbara risker samtalar RC med sina konsulter som är 

inblandade i projektet, i övrigt grundas riskförebyggandet mycket på tidigare erfarenhet av 

liknande arbeten. 

 

En del av riskanalysen innebär att analysera vad det är för typ av kund, är det någon som 

företaget arbetat med tidigare och om detta har fortlöpt på ett bra sätt prioriteras dessa. 

Risken som är associerad med kunden handlar också om dess betalningsförmåga då BAB 

inte vill riskera att få försenade eller uteblivna betalningar för projektet. RC förklarar att 

han vet om att vissa kunder alltid handlar av en annan byggmästare och i de fall de 

kommer till BAB så är det endast för att jämföra prisnivå. Det är något som RC inte vill 

lägga resurser på eftersom de resurser som går åt till kalkyleringen aldrig fås igen. Det 

andra som värderas i processen är vilka resurser som finns tillgängliga för arbetet. RC har 

alltid en tänkt platschef för projektet redan när han värderar ifall de ska räkna på arbetet. 

Det är viktigt att se till att det finns både yrkesarbetare och tjänstemän tillgängliga för 

arbetet under den tiden projektet ska utföras.  
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Vidare förklarar RC att det vid värdering av två potentiella projekt är viktigt att ta hänsyn 

till de tekniska och juridiska förutsättningarna i projektet. Utifrån denna informationen kan 

de få en övergripande förståelse för projektets omfattning och vad åtagandet innebär, det 

vill säga den tekniska beskrivningen och hur beställaren vill att projektet ska genomföras. 

RC menar att han relativt snabbt kan tolka hur omfattningen och komplexiteten i ett 

projekt genom AF-delen där han även får en uppfattning av hur noggrann beställaren är. 

En noggrann beställare kräver en minst lika noggrann planering förklarar han. Dessa 

punkter relaterar till vad för typ av arbete projektet handlar om. Detta är betydelsefullt för 

RC, är det något som är i linje med deras expertisområde kan de ta sig an det även om det 

verkar krångligt då de vet att de kommer att kunna klara av det.  

 

När det gäller det strategiska fokuset företaget försöker nå med projekten är denna del 

nedtonad i BAB som tidigare nämnt när RC förklarade att företag i denna storlek ofta 

springer på alla bollar. Något som de lägger fokus på istället är att uppnå en gemensam 

lägsta kunskapsnivå hos tjänstemännen i företaget. De är dock även beroende av företagets 

spetskompetenser menar RC. Vid utformandet av företagets projektportfölj försöker RC 

göra så att respektive projekt- och arbetsledares spetskompetens utnyttjas. Det betyder att 

varje tjänsteman ska vara sysselsatt med projekt som denne är duktig på samt att RC 

försöker samordna kommande projekt med de kunskaper som blir tillgängliga vid 

avslutade projekt. Att matcha personalen med de projekt som passar deras kompetens är 

också ett sätt för BAB att balansera projektportföljen. RC berättar att det är detta sätt som 

han kan jobba med det, i övrigt uttrycker han inte något annat sätt de balanserar portföljen 

med gällande risk eller liknande. 

 

Beroendeförhållanden mellan projekt kan ha en positiv effekt för BAB i urvalsprocessen. 

Om två projekt ligger väldigt nära varandra kan besparingar göras vid inköp av material 

och förhandling med underleverantörer. Inköpen blir billigare då företaget köper in en 

större kvantitet och underleverantörerna är villiga att gå ned i pris i och med att 

ersättningen blir större som en följd av projektets storlek, förutsatt att leverantören är 

involverad i båda projekten. RC ger ett exempel där de vann en offentlig upphandling med 

en halv promille på grund av just denna synergivinst de gjorde eftersom det nya projektet 

låg i anslutning till ett av deras pågående arbeten. 
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När ett projekt ska bedömas använder BAB sitt kalkylprogram som verktyg för att kunna 

få en bild av projektets kostnader vilket också visar dess finansiella nytta. Detta 

kalkylprogram baserar sig på data från tidigare projekt, bland annat nyckeltal som 

uppdateras efterhand för att få en så korrekt beräkning som möjligt. RC påpekar att 

programmets kalkyler blandas med egna bedömningar då de ofta själva vet hur lång tid ett 

projekt kommer ta och vad som krävs. Inför ett projekt finns även andra värderingar 

företaget bör se över vid kalkyleringen, exempelvis kan företaget välja mellan att köpa 

prefabricerat material eller ordna detta själva. Då måste de olika alternativens kostnader 

vägas mot den tid de sparar och de arbetsplatsomkostnader som uppstår vid respektive 

alternativ.  

 

RC berättar att regelverken och kriterierna kring urvalsprocessen inte alltid nödvändigtvis 

behöver följas. Ibland kan undantag göras genom att ta ett sämre projekt om det innebär att 

de får ytterligare ett projekt av samma beställare som de är intresserade av. Undantaget 

innebär att de i slutändan kommer tjäna pengar även om priset på det sämre projektet inte 

är tillräckligt bra. RC tillägger att det handlar mycket om att bygga förtroende och skapa 

kundrelationer i byggbranschen vilket är anledningen till att de emellanåt får se till det 

längre perspektivet och ibland ta vissa jobb som inte uppfyller alla kriterier vad gäller 

exempelvis lönsamhet. 

 

5.4.4. Hantering av projektportfölj 

För att hantera och koordinera projektportföljen sker en kontinuerlig kommunikation 

mellan RC och platscheferna. Genom detta får han information om händelser i projekten 

under arbetets gång. För att underlätta hanteringen av portföljen har BAB digitaliserat alla 

dokument från respektive projekt i ett samordningsprogram där allt ifrån e-mail till 

beställningar kan synas för varje projekt. Ansvaret för denna koordination ligger hos RC 

som har ansvar för alla projekt inom hans kontor. För att få ett övergripande perspektiv på 

de olika faserna i projekten använder de sig av Gantt-scheman som bland annat visar 

kritiska ögonblick i projekten. På så vis blir det enklare att fördela resurser och se till att 

tidsplanen följs. Ifall de ser att det är ont om tid och att ett projekt kommer efter i 

tidsplanen så får de tillsätta mer resurser för att kunna hinna med nästa delmoment i 

projektet. Det är den flexibiliteten med att kunna flytta personal mellan olika projekt för att 

lösa kritiska moment som RC menar är viktig i företaget.  
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För varje projekt förs det en dagbok där det noteras allt i från väder och störningar till vad 

som hänt under dagen. Vid avvikelser i projekten används dessa dagböcker för att 

analysera vad orsaken till avvikelsen kan vara och underlättar arbetet med att försöka lösa 

problemet. För att hantera avvikelsen som kan vara relaterad till exempelvis antalet timmar 

som är nedlagda problemsöker RC projektet med ansvarig platschef och försöker hitta vad 

det är som felar. Efter detta är identifierat försöker projektorganisationen tillsammans 

komma på en lösning till det som uppstått. Vad felet beror på och hur företaget skulle 

kunna göra annorlunda i framtiden är erfarenheter som tas med till framtida projekt. 

 

5.4.5. Uppföljning av avslutade projekt 

Uppföljning av avslutade projekt görs med hänsyn till flera aspekter i projektet. Det är 

viktigt för företaget att analysera och sammanfatta vad som har flutit på bra men även vad 

som gått mindre bra och hur de ska göra för att förbättras till framtida projekt. 

Kunskapsöverföringen är strategiskt viktig för att kunna konkurrera i framtiden vilket gör 

att BAB fokuserar på att försöka lära sig av tidigare projekt. Projekten utvärderas med 

hjälp av de projektbaserade målen, det vill säga de ekonomiska målen och kvalitetsmålen 

som tidigare nämnts. De avslutade projekten bidrar till uppdaterade nyckeltal för olika 

typer av projekt i det kalkylprogram som företaget använder sig av vid anbudsräkning på 

projekt.  

 

Uppföljningen av projektet handlar inte endast om BAB:s prestation under projektet utan 

de utvärderar även UE, leverantörer och beställare. Det är viktigt för BAB att deras UE 

levererar i tid och att deras leverantörer levererar rätt saker eftersom det är BAB som står 

för risken när projektet blir försenat och vitet som är relaterat till detta. En aspekt som 

beställaren utvärderas på är hur de har följt den förutbestämda betalningsplanen. Vissa 

beställare väljer att dra ut på betalningar, vilket gör att BAB nästan agerar som borgenär 

till beställaren, vilket är farligt för företagets likviditet.  

5.5. PH Bygg 

Information om intervju och respondent 

Den första intervjun som hölls med PH Bygg var med arbetschefen (AC) för kontoret i 

Falkenberg som är delaktig i kalkyleringen och anbud till de olika byggprojekten. Detta 
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innebär att AC räknar ut de ekonomiska aspekterna i projektet men också hur mycket 

material som kommer gå åt och vad för resurser som krävs. AC har arbetat på PH Bygg 

sedan 2007. 

 

Den andra intervjun hölls med vd:n för PH Bygg. Vd:n har också ett personal- och 

inköpsansvar vilket innebär att han köper in material till projekten och sköter bemanning 

samt planering kring personalen till projekten. Då vd:n också sitter i ledningen innebär 

detta att han har både god insyn i de pågående projekten men också en övergripande 

förståelse för hela verksamheten och alla de projekt som ingår i företagets portfölj. Vd:n 

har arbetat på PH Bygg sedan 2012. 

 

5.5.1. Bakgrund 

Peterson & Hansson Byggnad AB (PH Bygg) är ett byggföretag som grundades 1963 i 

Falkenberg som utför byggservice, byggnadsentreprenad till företag och offentlig sektor 

samt byggnation av villor till privata konsumenter. Företaget riktar sig därmed till flera 

olika kunder, de har en idé att inget jobb är för litet och inget jobb är för stort. Företaget 

har kontor i Falkenberg, Varberg och Halmstad och företaget hade under år 2016 159 

anställda samt en årlig omsättning på 432 miljoner kr (Peterson & Hansson, 2018; 

Peterson & Hansson, 2017). 

 

De övergripande målen i företaget är att vara en attraktiv lokal entreprenör, både för 

kunder och för medarbetare. Det uttalade ekonomiska målet är att ha en viss vinstmarginal 

i slutet av året, vilket blir utgångspunkten för projekten. Tidigare har företaget haft ett 

tillväxtmål för att hjälpa att få fasta kunder i Varberg och Halmstad, detta målet nåddes för 

ett tag sedan men därefter har inga nya mål formulerats. Nu handlar det om att vårda de 

relationer som finns men företaget räknar med att omsättning och personal ska öka under 

både 2017 och 2018 (Peterson & Hansson, 2017). 

 

5.5.2. Projekt & projektportfölj 

PH Bygg arbetar mot både kommuner och privata kunder, ofta i utförandeentreprenad. 

Den typen av projekt de föredrar att genomföra är lägenhetsprojekt, och på senare tid har 

det blivit allt mer vanligt med egen projektering av byggnader. Detta innebär att de 

tillsammans med beställaren anlitar konsulter, till exempel arkitekter, för att genomföra 
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projektet som de sedan delar i en samverkansentreprenad. För tillfället har PH Bygg sju 

större pågående projekt, utöver dessa finns det även en ett antal mindre projekt som de 

också arbetar med. 

 

I projekten arbetar företaget alltid mot en produktionskalkyl där den beräknade vinsten är 

inkluderad. Från denna kalkyl sätts de mål för projektet som baserar sig på de 

parametrarna som finns i denna gällande exempelvis arbetstimmar, materialkostnader och 

kvalitet. Det är dessa mål som företaget helst vill försöka slå och motiverar sina anställda 

med hjälp av ett premieackord som belönar arbetarna med en extra timpeng ifall projektet 

slår kalkylen. När väl projektet är igång försöker de genomföra detta så snabbt som möjligt 

för att kunna nå sitt mål om att vara en bra entreprenör mot både kund och medarbetare. 

Om projektet genomförs snabbt blir kunden nöjd samtidigt som medarbetarna får mer 

betalt. Företaget vill gärna bygga lägenhetshus med 6-9 våningar förklarar vd:n men de har 

som sagt en bred verksamhet utan definierad nisch. Företaget har inget speciellt fokus utan 

de tar sig an projekt som ligger inom deras geografiska verksamhetsområde om typen av 

projekt passar deras kompetens. Möjligheterna för företagets projekt har dock ändrats 

under de senaste åren då de har vuxit och kan nu ta sig an större projekt enligt AC.  

 

5.5.3. Projekturval 

På företaget har de hela tiden koll på vilka arbeten som kommer ut på förfrågan hos 

beställarna. När det dyker upp ett projekt som verkar intressant rapporteras detta av 

kalkylteamet till ledningen för att diskuteras vidare. Processen för att välja och utvärdera 

projekt i PH Bygg ser ungefär likadan ut i varje projekt menar AC men de har inget 

formulerat system för detta. De har varje månad ett ledningsmöte där de går igenom de 

projektförfrågningar som finns och sedan beslutar i ledningsgruppen om vilka projekt som 

företaget ska räkna på baserat på om de tror att projektet passar företaget. 

 

Det företaget börjar med att titta på är ungefär hur många timmar projektet kan innefatta, 

det vill säga omfattningen av arbetet. Detta baserar de på tidigare erfarenheter och AC 

menar att om de vet vad det är för projekt så går det ganska snabbt att utvärdera 

omfattningen av det. De ser även över vilken beställare det är, det finns nämligen vissa 

beställare som de alltid lämnar anbud på, ett exempel på detta är Falkenbergs kommun. 

Detta är ett strategiskt val då de vill vårda sina kundrelationer och bygga upp förtroendet 
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för företaget men de ser även till att det är en bra kund för att inte utsätta företaget för 

några onödiga risker. Detta gör företaget genom att analysera finansiella risker och därmed 

betalningsförmågan hos beställaren. Något som företaget även tittar på är att projektet ska 

passa företaget. Typen av projekt spelar roll då vissa projekt kräver särskild kompetens 

inom företaget som ska matcha med de tillgängliga resurserna i företaget. 

 

I urvalet handlar det inte endast om kompetens utan även om att projektet ska passa 

geografiskt, företaget vill helst ha projekt som är nära kontoren eftersom de är ett lokalt 

byggföretag. Även arbetsområdet spelar in i denna processen, det vill säga hur ser miljön 

ut runt omkring arbetsplatsen. Är ett projekt exempelvis beläget inne i stan kan det vara 

svårt att hitta ytor för materiallager vilket är förenat med högre leveranskostnader då man 

behöver fler leveranser. Projektet måste även passa tidsmässigt, för att kunna genomföra 

projektet behöver företaget ha resurser tillgängliga under den bestämda starten och slutet 

för projektet. Detta säkerställs genom den personalplanering som vd:n ansvarar för. Ibland 

har det skett att företaget har tagit sig an projekt fastän de har haft fullt upp redan. I dessa 

fall har detta gjorts på grund av att det är en tidigare kund som man vill ha en bra relation 

med och har då fått koordinera resurser för att försöka lösa den utmaning som uppstår. 

Företaget har ingen satt gräns på hur många projekt som portföljen får innehålla samtidigt, 

dock så begränsas detta av företagets resurser gällande arbetare. Oftast handlar det om 

begränsningar i arbetsledning, de har inte fler projektledare eller platschefer tillgängliga 

men det kan även vara att de inte har tillräckligt med yrkesarbetare.  

 

Företaget utvärderar och hanterar risken genom att analysera de ovanstående punkterna. 

Vad för typ av projekt det är spelar roll eftersom olika delmoment blir aktuella i olika 

typer av byggen. Exempelvis behöver vissa projekt gjutning och murning vilket inte går att 

göra i en viss typ av väder. Riskanalysen handlar även om den tidigare nämnda 

geografiska platsen för projektet, Både vd och AC nämner att projekt inne i stan alltid är 

kopplade till högre risker eftersom det ofta handlar om trånga utrymmen och risk för 

skador på närliggande byggnader. Det gäller att ha riskerna i åtanke vid prissättningen av 

projektet, men det är ändå alltid en viss chansning att lämna anbud på projekt på grund av 

de unika förutsättningarna som finns i projekten.  

 

Ett sätt som företaget använder sig av för att hantera risk men också för att balansera 

portföljen är att de har ungefär hälften av sin arbetsstyrka på byggserviceuppdrag. 
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Byggservice är enligt vd mer konstant och fluktuerar därmed inte så mycket mellan hög- 

eller lågkonjunktur. Företaget tjänar inte lika mycket pengar på det som på 

entreprenadprojekt men det är ett sätt att kunna sysselsätta arbetarna även vid en eventuell 

lågkonjunktur. I deras portfölj kombinerar de även stora med mindre jobb vilket gör att de 

enklare kan flytta arbetare mellan projekten. 

 

Vd:n förklarar att beroendeförhållanden mellan projekten är något de tar hänsyn till genom 

att resursfördela. Om ett projekt är i ett kritiskt ögonblick kan detta då kräva att resurser i 

form av personal behöver förflyttas för att de inte ska hamna efter i tidsschemat. Gällande 

relationen mellan projekten tillägger AC att de även försöker uppnå positiva synergier. 

Detta kan exempelvis innebära att två projekt ligger nära varandra vilket möjliggör att 

skalfördelar uppnås och kan reducera kostnaderna i projektet. 

 

5.5.4. Hantering av projektportfölj 

För att hantera företagets projektportfölj har arbetscheferna tillsammans med vd:n en mer 

övergripande roll där de har kommunikation med platscheferna som i sin tur är involverade 

i respektive projekt. Detta arbete går ut på att få en överblick av alla projekt för att se till 

att de ligger i fas med schemat och kalkylen samt att tillräckligt med resurser finns 

tillgängligt. Genom en regelbunden kommunikation mellan arbetscheferna och 

platscheferna får de då den information de behöver för att kunna göra avstämningar och att 

ha koll på hur de pågående projekten ligger till. Ytterligare en viktig uppgift i detta 

övergripande arbete är att se till att nya projekt synkroniseras med de pågående eftersom 

när de avslutats måste personalen sysselsättas med en ny arbetsuppgift. Tidigare har PH 

Bygg styrt projekten utan hjälp av digitala system, men nyligen har detta utvecklats till en 

digital databas vilket har underlättat att få en överblick av de enskilda projekten och 

projektportföljen. De uttrycker inte att de använder några särskilda verktyg utöver det 

digitala systemet för att kontrollera eller få information om projekten, utan mycket av 

informationen kommer från kommunikation inom företaget, vilket de menar beror på att de 

är ett mindre företag. 

 

För att kontrollera projektet jämför företaget de faktiska timmarna, personal och 

resursåtgång mot vad som är planerat i kalkylen för att sedan basera åtgärderna efter den 

informationen. Dessa avstämningar görs flera gånger under de större projekten för att få en 
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prognos om vart det är på väg. De avvikelser som upptäcks i projekten rapporteras till 

arbetscheferna där de gemensamt försöker komma på en lösning. Företaget analyserar vad 

som har hänt och därefter ta reda på varför avvikelsen uppstått. Detta gör de så fort som 

möjligt för att försöka få projektet på rätt väg igen, ibland förklarar VD att det är försent 

vilket kan resultera i ett försämrat resultat för projektet. Mycket av detta 

avstämningsarbete sker muntligt men företaget ämnar bli bättre på att arbeta med 

dokumentering av information för att kunna gå tillbaka till denna i framtiden. 

 

5.5.5. Uppföljning av avslutade projekt 

Efter varje avslutat projekt så genomförs ett avslutningsmöte där beställare, entreprenörer 

och projektledare som varit inblandade träffas för att diskutera projektets för- och 

nackdelar. Här diskuteras det som varit positivt under projektets gång och även det som 

varit mindre bra. Detta tas sedan med till ett internt företagsmöte där företaget går igenom 

det som gått mindre bra för att kunna analysera vad de hade kunnat göra annorlunda. 

Projektet sammanställs i affärssystemet där alla arbetstimmar och fakturor samlas. I det 

läget vet de ungefär hur projektet har gått. Fokuset för avslutningsmötet är att hitta 

lösningar som gör arbetet mer tidseffektivt. Kan företaget använda sina resurser mer 

tidseffektivt kan de möjligen ta på sig fler projekt menar vd:n. Den information de får ut 

från utvärderingen av projekten registreras i deras datasystem där alla kan titta på de olika 

projektens utfall. Arbetet med att sprida denna kunskap fortsätter även på de mötena de har 

varje eller varannan vecka där alla arbetsledare samlas och vid de tillfällen när 

platscheferna får möjlighet att besöka de olika projekten för att utbyta erfarenheter. Dessa 

mötena är mer muntliga men att dokumentera kunskapen är något som företaget försöker 

bli bättre på. Utvärderingen baserar sig på en sammanvägning av projektets resultat och 

erfarenheter för att bedöma hur det har gått. Företaget vet dock inte förrän ett tag efter 

projektets avslut hur det verkliga resultatet blir på grund av de garantier som lämnas efter 

en besiktning. Innan garantitiden har löpt ut kan företaget endast ha en magkänsla om hur 

det har gått enligt vd:n.  
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska resultat som presenterats i föregående kapitel för 

att kunna identifiera hur de studerade företagen hanterar sina projektportföljer samt vilka 

faktorer som är viktiga i projekturvalet. Detta genomförs genom att analysera samband 

och olikheter i de studerade företagen utifrån studiens frågeställningar och även göra en 

koppling till den teoretiska referensramen om Project Portfolio Management. 

6.1. Konceptuella modellen 

Nedan syns den konceptuella modellen som framställdes i slutet av teorikapitlet. Modellen 

används som en utgångspunkt i analyskapitlet för att skapa en struktur där läsaren kan få 

en förståelse för processen och vilka faktorer som är viktiga för företagen att ta hänsyn till 

vid hanteringen av projektportföljen.  

 

 

Figur 11, Konceptuell modell, Egen design 

 

6.2. Strategi kring projektportföljen i företagen 

6.2.1. Strategi 

Inledningsvis under intervjuerna har de studerade företagen varit otydliga med om de har 

någon särskild strategi kring hanteringen av sin projektportfölj. Alla företagen har hävdat 
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att de inte har någon tydlig optimal projektportfölj som de försöker uppnå. Detta har 

förklarats med att det kan vara svårt att ställa in ett sådant fokus på grund av att det är 

efterfrågan som styr på marknaden vilket företaget får anpassa sig efter (McCabe, 2010; 

MTA, 2018b). Den planerade strategin har därmed inte varit tydlig i början av intervjuerna 

men ju längre dessa har pågått har ändå vissa strategiska fokus lyckats identifieras hos de 

studerade företagen.  

 

Som Ahlstrand et al. (2001) beskriver handlar strategi om att ta hänsyn till sin föränderliga 

omvärld och anpassa organisationen efter denna för att kunna tackla de utmaningar som 

företagen står inför. De studerade byggföretagen tar hänsyn till sin omvärld genom att de 

inriktar sig på olika kundgrupper och typer av projekt. BAB, Byggmästar’n och Tage & 

Söner har valt att inrikta sig mot offentliga kunder då det garanterar en viss mängd projekt 

när de väl sluter ett avtal med kommunen. Att vissa av byggföretagen vänder sig mot 

kommuner har dels att göra med den minskade osäkerheten som är en direkt följd av att de 

blir tilldelade mer arbete men även på grund av att offentliga kunder anses ha en god 

betalningsförmåga. PH Bygg har ingen definierad kund utan deras filosofi är som tidigare 

nämnt att inga arbeten är för stora eller för små, vilket gör att de vänder sig till både 

offentlig och privat verksamhet samt konsumenter. MTA sticker ut bland dessa företag och 

väljer istället att rikta sitt fokus på privata företag. Företaget motiverar sin inriktning med 

att det redan finns väldigt vassa företag med inriktning på kommunala byggen samt att 

MTA har bra kontaktnät inom privata beställare och en god kompetens inom dessa 

områden. Att de har tydliga målgrupper i företagen kopplar vi till vad Ahlstrand et al. 

(2001) definierar som affärsstrategin i företaget. Det handlar alltså om hur de olika 

byggföretagen väljer att nå sina verksamhetsmål och uppnå konkurrensfördelar.  

 

Företagen har olika projekttyper de föredrar, dessa preferenser har vuxit fram med tiden på 

grund av de tidigare arbeten de genomfört och utvecklat kompetens inom. Den erfarenhet 

de har införskaffat genom tidigare arbeten reducerar osäkerheten inför nästa gång de tar sig 

an ett liknande projekt, vilket gör att de kan känna sig säkrare i just den projekttypen. Alla 

företag har uttryckt att lägenhetshus är projekt som de är duktiga på, vilket kan vara en 

konsekvens av den höga bostadsproduktionen de senaste åren som gjort att det byggs 

mycket bostäder och därmed lett till en god erfarenhet inom detta. En annan anledning till 

att företagen föredrar lägenhetshus kan vara på grund av att dessa inte skiljer sig åt särskilt 

mycket från projekt till projekt. Även om det finns vissa olikheter bland dem så förklarar 
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Byggmästar’n att dessa projekt ändå är mindre osäkra då konceptet ofta är det samma. Att 

företagen föredrar olika typer av projekt kan också handla om projekt som har olika typer 

av avtal, vissa företag kan exempelvis vara väldigt duktiga på totalentreprenad medan 

andra fokuserar på utförandeentreprenad. I studien har det kommit fram att två av 

företagen, MTA och PH Bygg, föredrar att genomföra samverkansavtal. Detta är en del av 

företagens strategi för att hantera risken i projekten (MTA, 2018b; Byggmästar’n, 2018c). 

 

Anledningen till att byggföretagen har dessa två strategiska fokus, det vill säga kundtyp 

och projekttyp, är för att kunna utveckla en kompetens inom sitt område då det krävs en 

viss expertis för att kunna genomföra det och på så sätt profilera sig som det självklara 

valet inom en viss typ av projekt eller mot offentliga eller privata kunder. Detta är i linje 

med det som Ahlstrand et al. (2001) beskriver som syftet med strategin då den ska visa 

organisationens syfte och riktning både för sin egen personal men även kunderna. Vidare 

har företagens strategi en betydelse för hur de ska använda sina resurser. De studerade 

byggföretagen får in fler projektförfrågningar än vad de har resurser till, då blir det 

betydelsefullt för dem att ha strategin i åtanke vid företagets projekturval för att kunna 

vara mer målinriktade och inte ge sig in i projekttyper de inte kan hantera, på så sätt 

presterar både projekt och därmed företaget bättre (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010; 

PMI, 2017).  

 

I empirin framgår det att strategin är något som utvecklas över tid då företagen förändras 

som ett resultat av interna och externa faktorer. En intern faktor är i detta fall företagets 

kompetens och erfarenheter som utvecklas efterhand och blir en bidragande faktor som 

styr vad för typ av strategi företaget anammar i sitt projekturval. En extern faktor som har 

påverkat företagens strategi är marknadens efterfrågan då detta styr förväntningarna på 

byggföretagens produktion. Detta kan liknas vid det som Ahlstrand et al. (2001) beskriver 

som en anpassning till företagets föränderliga omvärld där den planerade strategin under 

tidens gång utvecklas till en realiserad strategi. 

 

6.2.2. Övergripande mål 

Det övergripande målet hos samtliga studerade byggföretag är att de ska vara det självklara 

lokala valet genom att leverera en god produkt som är av hög kvalitet. Att leverera en god 

produkt är viktigt eftersom de vill uppnå goda kundrelationer. De goda kundrelationerna är 
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ett långsiktigt tänk hos företagen för att kunna säkerställa framtida avtal som inbringar fler 

projekt till företaget. Att arbeta på detta sätt minskar risken att stå utan arbete i företaget 

eftersom det kan antas att goda kundrelationer öka sannolikheten att få projekt av dessa 

kunder i framtiden. Anthony et al. (2014) påpekar att företagens mål och strategi bör vara 

kongruenta för att uppnå önskvärt resultat i företagen. Hos byggföretagen handlar det 

övergripande målet i grund och botten om att få nöjda kunder vilket är en del av strategin 

för att få fortsatt arbete i framtiden. De mål som är formulerade, både på projekt- och 

företagsnivå syftar till att uppnå det övergripande målet, vilket är vad Anthony et al. 

(2014) föreslår. Det övergripande målet får ett helhetsperspektiv då det angår hela 

organisationen vilket innefattar de enskilda projekten men även övriga delar då de 

gemensamt strävar mot målet. För att kunna nå målsättningen fungerar företagens strategi 

om att rikta in sig mot en viss typ av kunder, exempelvis kommuner eller privata aktörer, 

som ett tillvägagångssätt för att bli det självklara valet och få ett gott rykte. Målsättningen 

kan även kopplas till strategin om att rikta in sig mot en viss typ av projekt då detta stärker 

deras erfarenhet som i slutändan leder till att de ses som ett självklart val eftersom de kan 

leverera en god produkt av hög kvalitet. Detta hävdar både Meskendahl (2010) och Archer 

och Ghasemzadeh (1999) är en vital del i PPM då strategin ska leda till målsättningen. 

Författarna anser även att strategin ska avspeglas i portföljen, detta sker genom att 

byggföretagen aktivt väljer projekt efter strategin om att rikta in sig på en viss typ av kund 

och projekt som i slutändan leder till att målet uppfylls om att vara det självklara företaget 

som levererar en god produkt av hög kvalitet. 

 

Utöver de tidigare nämnda målen styrs företagen även av de ekonomiska målsättningarna. 

Dessa mål handlar om en ambition om att uppnå en viss omsättning och en viss 

vinstmarginal vilket är grundläggande för att fortsätta driva verksamheten. De ekonomiska 

målen är fördelade efter varje kontor som har krav på sig från ledningen vilket sedan bryts 

ned i projektunika mål. Den ekonomiska målsättningen är högt prioriterad då detta är en 

förutsättning för att företaget ska kunna överleva. Däremot har ingen av företagen uttryckt 

att de strävar efter en hög tillväxt och ta sig an riskfyllda projekt som ger högsta möjliga 

avkastning, istället vill de lägga sig på en stabil risknivå som de kan hantera. Detta kan 

förklaras av riskaversionen då företagen prioriterar en kontroll av den verksamhet de har 

istället för att satsa på en stor tillväxt med riskfyllda projekt. 
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Sammanfattningsvis kan man uttyda att företagen har mål av både finansiell och icke-

finansiell karaktär som rör hela verksamheten och portföljen men även de enskilda 

projekten vilket Dinsmore och Cabanis-Brewin (2010) och Meskendahl (2010) betonar är 

viktigt då de tillsammans kan uppnå ett bra resultat. Detta är betydelsefullt för att företaget 

ska fånga de kritiska momenten i företaget och motivera de anställdas arbete efter detta 

(Anthony et al. 2014; Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2010). Hur företagen har satt upp sina 

mål tyder på att det finns en formell styrning och att de har en medvetenhet i 

organisationen eftersom de använder detta som ett verktyg för att påverka de anställdas 

beteenden genom att fokusera på de kritiska delarna i verksamheten. Mål och strategi blir 

därmed något som präglar beslutsfattanden och skapar en målkongruens bland alla kontor 

och respektive projektteam (Anthony et al. 2014; Merchant & Van der Stede, 2007). 

 

6.2.3. Projektmål 

För att lyckas uppnå företagsmålen om att leverera produkter som resulterar i nöjda kunder 

är det viktigt att denna målsättning återspeglas i projekten (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

Det genomgående temat i projektmålen för företagen handlar om att uppnå den tid, kvalitet 

och kostnad som är fördefinierad i projekten. Detta är det som Atkinson (1999) förklarar 

som järntriangeln och är de vanligaste parametrarna att utgå från vid projektstyrning. 

Målen gällande tid, kvalitet och kostnad som projekten har uppsatta baserar sig i alla 

företagen på den upprättade produktionskalkylen, vilket blir utgångspunkten för 

utvärdering under och efter avslutat projekt. Dessa tre mål som Atkinson (1999) förklarar 

är vanligt förekommande i de studerade byggföretagens projektstyrning för att lyckas 

uppnå en god produkt som de kan leverera till kunden och bli en pålitlig entreprenör. 

Järntriangeln är inte bara betydelsefull med hänsyn till kunden utan också för dem själva 

eftersom det är dessa mål de utgår från för att styra sina kostnader och uppnå ett positivt 

resultat. 

 

Ett tydligt framkommande fokus hos de studerade företagen är även den vinstmarginal 

som företagen vill uppnå genom sina projekt, vilket är förståeligt eftersom det är genom 

projekten de genererar sin avkastning i verksamheten. De ekonomiska målen i projekten är 

generella för alla projekt enligt de studerade företagen och baserar sig på företagets 

övergripande ekonomiska målsättning. Målet för vinstmarginalen i projekten är någon 

procent högre än vad vinstmarginalen för hela företaget är. Detta på grund av att vinsten 
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från projekten även ska täcka de övriga kostnader som uppstår i företaget, exempelvis de 

tjänstemän som arbetar med att kalkylera på projekten.  

 

Två av företagen förklarar att deras mål för projekten är enkla och handlar om att få en 

nöjd kund genom att leverera en bra produkt på den tiden som är utsatt och inom budget. 

Enligt Pinto och Pinto (1991) och Marques et al. (2011) räcker det inte att ha mål som 

endast täcker dimensionerna tid, kostnad och kvalitet. De tre andra företagen förklarar att 

de även har mål som behandlar miljö och arbetsmiljö i projekten. Miljömålen är ofta 

projektunika förklarar Byggmästar’n på grund av att projekten hanterar olika sorters 

material. BAB förklarar även att deras miljömål bland annat behandlar hur deras 

sophantering sköts. Genom att sköta sopsortering på arbetsplatsen fördelar företaget 

vinsten av detta mellan arbetarna och företaget. Både BAB och MTA förklarar att i deras 

kvalitetsmål så ingår det mål som handlar om att de ska ha olycksfria arbetsplatser vilket 

handlar om arbetsmiljön. Att ha en bra arbetsmiljö utan olyckor hänger samman med lägre 

kostnader då olyckor kostar pengar i form av förlorad arbetskraft men det blir även kopplat 

till att vara en attraktiv arbetsgivare, att företaget är måna om sina anställda blir ett steg i 

att nå det målet.  

 

Utifrån det Pinto och Pinto (1991) och Marques et al. (2011) påstår om projektmålen kan 

man anta att de företag som har adderat fler dimensioner har kommit längre i sin 

utveckling av sin projektstyrning och får därmed en mer rättvis bild av projektens resultat. 

De som endast fokuserar på järntriangeln får inte enligt författarna en lika rättvis spegling 

av projektets verkliga resultat eftersom att ett projekt innefattar mer än bara tid, kostnader 

och kvalitet. Det krävs alltså fler mål och mått för att kunna skapa en mer rättvis och 

detaljerad bild av resultatet. Att ha för många mål och mått i verksamheten kan dock öka 

komplexiteten i beslutsfattningen enligt Simons (1995) då det blir mer information att 

utvärdera. På grund av detta krävs det en avvägning mellan hur mycket information som 

kan tänkas behövas för att ledningen ska kunna få fram information som bidrar till att 

utveckla projekten i framtiden. Att ha fler mått än tid, kostnad och kvalitet torde dock inte 

försvåra byggföretagens beslutsfattning eftersom det fortfarande är ett litet antal. 

 

Kvalitetsmålet tycks vara något som byggföretagen upplever som mer komplicerat då det 

inte är lika enkelt att definiera som till exempel tid och kostnader. BAB och MTA har som 

sagt mer konkreta mål kring kvaliteten, dessa verkar dock vara interna och syftar mer till 
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att skapa en bättre arbetsplats för de anställda men även för att motverka kostnader som 

kan uppstå i projektet. Då företagens mål bland annat är att leverera en god produkt blir det 

därmed betydelsefullt att också mäta kvaliteten som just kunden upplever, Företagen 

skulle därför kunna utveckla mätningarna genom att exempelvis mäta antalet 

felanmälningar från de avslutade projekten. MTA och Byggmästar’n skickar ut 

kundundersökningar, förslagsvis borde de andra företagen också genomföra detta för att 

enklare kunna mäta kvaliteten i projekten. En sådan undersökning kan innefatta hur 

kunden upplevt bemötandet från företaget, hur de tycker att projektet har genomförts och 

även mer detaljerade frågor kring de tekniska aspekterna i bygget. 

 

6.3. Projekturvalet 

6.3.1. Processen i företagen 

Processen för projekturval ser relativt lika ut i de studerade byggföretagen med några 

olikheter. En bidragande anledning till detta kan tänkas vara att flera av de som arbetar 

inom de medelstora byggföretagen har tidigare erfarenhet från de större byggföretagen i 

branschen, vilket kan tänkas bidra till att processen i företagen är lika. I de studerade 

företagens projekturval har beslutsfattarna mer frihet kring valet och debatten är ofta 

ganska öppen där alla som vill får säga sitt. Detta är enligt en av respondenterna en 

anledning till att de medelstora byggföretagen lockar folk från de större företagen, just för 

att undvika stela byråkratiska organisationer där det råder restriktioner kring 

beslutsfattandet. Att de större företagen är mer byråkratiska med längre beslutsvägar styrks 

av det faktumet att grundarna av MTA kommer från ett större företag och ville starta ett 

företag på grund av att de ville åt kortare beslutsvägar.  

 

I BAB och Byggmästar’n som har olika avdelningar för olika geografiska områden är 

beslutsfattandet decentraliserat till avdelningschefen och denne har därmed huvudansvaret 

för vilka projekt den avdelningen antar. Dessa rådfrågar och tar hjälp av sina tjänstemän 

ifall de skulle behöva det men uppgiften ligger på dessa personer ifall inte detta delegeras. 

I Tage & Söners fall är det byggchefen som har ansvaret för denna uppgiften som även han 

diskuterar med sina kollegor om det skulle behövas. I MTA håller man regelbundna 

anbudsmöten där förfrågningar om framtida projekt behandlas i ledningsgruppen 

tillsammans med företagets kalkylatorer. I PH Bygg är det ett liknande arbetssätt som i 



  
 

81 

MTA men enligt vad vi lyckats uttyda är det inte lika formaliserat eller regelbundet med 

dessa mötena vilket kan vara på grund av företagets mindre storlek jämfört med 

exempelvis MTA. Detta överensstämmer med Davila et al. (2010) förklarar att det krävs 

en mer formaliserad styrning när organisationen är större vilket kan göra att mindre 

organisationer inte är lika formaliserade. 

 

I praktiken är processen i de studerade byggföretagen för projekturval inte lika tydlig och 

sekventiell som Archer och Ghasemzadehs (2007) ramverk visar. Arbetet i företagen sker 

mer iterativt där samma parameter kan komma att värderas flera gånger på grund av att 

mer information uppdagats i kalkylarbetet som måste utvärderas efterhand. Inget av 

företagen har heller förklarat att de har en tydligt nedskriven strategi kring hur projekten 

analyseras. Utan det handlar mer om att arbetssättet vuxit fram med hjälp av tidigare 

erfarenheter om vad som är viktigt att beakta. Eftersom företagen inte har en tydligt 

formulerad strategi för hur denna processen går till tolkar vi det som att det är en process 

som hade kunnat utvecklas i företagen. Detta baseras på att Archer och Ghasemzadeh 

(1999) menar att en logisk ordning i projekturvalet underlättar för hanteringen av denna 

process genom att konkretisera vad det är som ska göras.  

 

6.3.2. Processtegen 

De tidiga stadierna av projekturvalet kan liknas med vad Archer och Ghasemzadeh (1999) 

samt Padovani och Carvalho (2016) benämner som identifiering och pre-screening. Här 

identifierar företaget projekt som stämmer överens med dess mål och strategi för att sedan 

analyseras och diskuteras djupare längre fram i processen. Vi har inte kunnat uttyda att de 

gallrar projekt baserat endast på att de vill ha en typ av projekt, men vi har funnit att de gör 

prioriteringar efter de kundgrupper de vill fokusera på. Exempelvis vill Byggmästar’n 

hellre arbeta med offentliga kunder och MTA med privata. På grund av att det är kunderna 

som styr vad det finns för typ av projekt är det som flera av de studerade företagen 

påpekade svårt att nischa in sig på endast en viss projekttyp. Därmed kan typen av projekt 

inte alltid ses som ett kriterium för att gallras bort i pre-screeningen, utan det är flera 

faktorer som spelar roll. Däremot kan typen av projekt vara en bidragande faktor till att 

företaget gärna vill ta ett visst projekt, exempelvis om det är ett projekt företaget är bra på 

eller om det har en strategisk betydelse. Den strategiska betydelsen i denna mening är att 
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ett projekt kan bidra med marknadsföring av företaget, exempelvis att byggnaden blir ett 

referensjobb eller är positionerad på ett sådant vis där företaget får en stor exponering.  

 

“En av de parametrarna när vi väljer jobb är varumärket, det visar att vi kan klara av att 

göra den typen av jobb. Då får du ett bredare spektra så fler frågar dig om jobb, både 

jobbansökningar och potentiella projekt.” (BAB 2018b) 

 

När projekten är identifierade och gått igenom den första gallringen går de enligt 

ramverket vidare till analys av enskilda projekt. Detta steget går att likna vid 

byggföretagens anbudsmöte eller det steget där den ansvariga chefen analyserar projektet 

med hjälp av ett flertal parametrar. Något som byggföretagen analyserar redan i detta 

steget är beroendeförhållanden mellan projekt, det vill säga om de redan har ett projekt i 

samma geografiska område eller med samma kund så prioriteras ofta det projektet. Detta 

kan jämföras med Archer och Ghasemzadeh (2007) som menar att det individuella 

projektet värderas först för att sedan i slutet av processen värdera hur det samverkar med 

portföljen. I byggföretagen kan man ana att helheten prioriteras först, och kan ibland till 

och med motivera byggföretagen till att sänka sina krav på den individuella värderingen. I 

värderingen av projektet utvärderas bland annat kund eller beställare, typen av projekt och 

vilken tidshorisont det är. Verkar dessa rimliga och företaget är intresserade går företaget 

vidare till att mer detaljerat analysera de olika specifikationerna som finns för projektet, 

antingen i den tillhörande AF-delen eller i de ritningar och beskrivningar som finns. Med 

tanke på att den enskilda värderingen av projektet och helhetsbedömningen sker samtidigt 

så skiljer sig byggföretagens process ifrån Archer och Ghasemzadeh (2007). Den enskilda 

värderingen och helhetsbedömningen blir stegen innan företaget kan besluta om sin 

optimala portfölj. Enligt vad vi funnit i empirin behandlas dessa steg under samma process 

i byggföretagen, vilket kan motivera att dessa steg kan slås ihop. 

 

Efter beslut fattats att företaget ska räkna på arbetet så går det till kalkylatorerna som 

börjar räkna och analysera vilka kostnader och delmoment som ingår i projektet. 

Kalkyleringen är det enda verktyg som byggföretagen har uttryckt att de använder i 

urvalsprocessen och jämförelsen av projekten, vilket är något som skiljer sig från Archer 

och Ghasemzadeh (2007) som föreslår att företagen använder matriser eller 

poängsättningsmodeller för att enklare kunna prioritera mellan projekten. Istället är en 

viktig beslutsfaktor de tidigare erfarenheter som företaget upplevt, både i typ av projekt 
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och beställare. Är det potentiella projektet av samma typ som de genomfört tidigare så har 

man den tidigare erfarenheten i åtanke när beslut fattas. Företaget försöker använda det 

som gått bra eller mindre bra tidigare för att fatta klokare beslut i framtiden. Att utnyttja 

sina tidigare erfarenheter är dock något som upplevs som problematiskt i byggbranschen 

på grund av att de inte har något riktigt system utvecklat för detta (Byggmästar’n, 2018c). 

 

Företagen kan under tiden som kalkylen upprättas upptäcka olika saker som de inte 

räknade med när de bestämde sig för att räkna på arbetet. Som de förklarar så kan 

processen för anbudet avbrytas fram tills sista dagen för anbudet. Ifall företaget 

exempelvis upptäcker att projektet innehåller mer risker än vad de trodde från början kan 

företaget välja att tacka nej i ett sent skede. Det blir en förlust för det nedlagda arbetet på 

kalkylen men kan vara positivt i längden. Denna del av processen kan liknas med vad 

Archer och Ghasemzadehs (2007) modell beskriver som justering av portfölj då det blir en 

sista avstämning av projektet innan anbudet framförs för att skapa en så bra kombination 

av projekt som möjligt. 

 

6.3.3. Parametrar som påverkar projekturvalet 

För att analysera ett projekt i urvalsprocessen har byggföretagen ett flertal parametrar som 

de värderar för att kunna få så bra beslutsunderlag som möjligt kring huruvida de ska lägga 

ett anbud på projektet eller inte. I respektive företag ser användandet av parametrar i stort 

sett likadan ut för alla projekt med vissa undantag beroende på projekttyp, anledningen till 

detta torde vara för att de ska kunna göra en jämförelse mellan dem och på så sätt kunna ta 

ett beslut kring vilka projekt de ska prioritera. Detta framhäver även Archer och 

Ghasemzadeh (2007) som en fördel med att ha en likartad hantering vid värderingen. Vad 

som framgått av intervjuerna är att parametrarna inte bedöms genom att kalkylera och 

jämföra utan det handlar om att diskutera vilket projekt de tror företaget kan hantera på 

bäst sätt. Utifrån intervjuerna uttyds att även om användningen av vissa parametrar skiljer 

sig åt mellan företagen finns det parametrar som alla företag använder sig av och 

prioriterar, exempelvis typen av projekt och vem kunden är. Risk är också ständigt 

närvarande i värderingen av projekt, byggföretagen talar dock inte om detta som något 

separat utan något som är inkluderat i flera av parametrarna då dessa anses utgöra en del 

av riskanalysen. 
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6.3.3.1. Kunden 

Den mest påtagliga parametern vi har identifierat i studien som samtliga företag svarat att 

de använder för att värdera projektet är vilken kund det är som har beställt projektet. Det 

vill säga, vad det är för typ av kund och om de har tidigare erfarenhet av att arbeta 

tillsammans. Kunden och avtalet emellan dem är en riskfaktor som Abbasianjahromi och 

Rajaie (2012) samt Archer och Ghasemzadeh (2007) beskriver. Anledningen till att 

kunden kan utgöra en risk och är en så betydelsefull faktor är på grund av att företagen vill 

försäkra sig om att de får in pengar, det är alltså viktigt att analysera beställarens 

betalningsförmåga för att bedöma den finansiella risken. Eftersom att företagen behöver 

betala materialkostnader och löner under projektets gång får likviditeten en stor betydelse, 

vilket är vad de försöker säkra genom att analysera kunden innan avtal görs eftersom att 

brist på likviditet kan få allvarliga konsekvenser.  

 

En annan anledning till att kunden är så högt prioriterad är för att man vill ha en bra 

kundrelation utan strul eller juridiska problem eftersom det kan bli kostsamt för 

byggföretaget. Genom att vårda sina kundrelationer är förhoppningen att detta leder till 

mer jobb för samma kund i framtiden samtidigt som samarbetet gör att processen från 

anbud till att projektet lämnas över blir smidigare. Ett exempel på kundens betydelse är när 

Tage & Söner förklarade att det förekommit att de avsagt sig en projektförfrågan för att de 

tidigare haft problem med kunden då de varit långsamma med betalningen (Tage & Söner, 

2018b). Flera av företagen har också uttryckt att de åsidosatt vissa parametrar enbart för att 

de tidigare haft ett samarbete med kunden och vill vårda denna kundrelation, vilket belyser 

hur viktig denna parameter är. Detta är ett exempel på det som tidigare nämndes om 

Archer och Ghasemzadehs (1999) modell där projektet först analyseras individuellt för att 

sedan se till helheten. I de fall företagen har åsidosatt vissa parametrar för att genomföra 

projekt har byggföretagen istället sett till helheten före det enskilda projektet. 

 

6.3.3.2. Typ av projekt 

Byggföretagen har olika typer av kompetens som ska matchas med vad det är för typ av 

projekt, därav blir projekttypen en viktig parameter för dem. Även om projekten är mer 

eller mindre unika kan kompetensen kring en viss typ av projekt underlätta för planering 

och genomförande eftersom de har mer erfarenhet inom området vilket minskar 

osäkerheten som ofta uppstår i projektens unikhet (Clough et al. 2015). Med andra ord kan 
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detta liknas vid att företagen försöker få en standardisering då personalen får arbeta med 

projekt de tidigare har genomfört vilket minskar osäkerheten i det. 

 

Vad för typ av projekt det rör sig om kan kopplas till komplexiteten, eller de tekniska 

förutsättningarna, vilket är ytterligare en parameter som alla byggföretag värderar och som 

blir en del av projekttypen. De ger sig inte in i projekt de inte har kunskap inom eftersom 

detta ökar risken i att de inte kan leverera den produkt som efterfrågats vilket är något som 

kan försämra deras rykte. Just ryktet blir en del av företagens målsättning om att leverera 

en god produkt och att ha en stor kundnöjdhet. För att värdera projektets komplexitet bryts 

projektet ned i olika delar där kritiska moment och hinder analyseras, vilket ofta görs 

utifrån tekniska förutsättningar och tidigare erfarenhet. Detta arbete är i linje med det som 

Archer och Ghasemzadeh (1999) beskriver som en del av företagens riskanalys där 

företaget bör bryta ned projektet i olika delar för att inte missa kritiska moment. 

 

6.3.3.3. Finansiell nytta 

Vid beräkningen av projektets finansiella nytta använder samtliga företag kalkylverktyg 

för att räkna fram ungefär hur mycket projektet kommer att kosta och vad som krävs för att 

genomföra det. I kalkyleringen används bland annat nyckeltal som de själva har skapat 

från tidigare projekt och erfarenhet. Utifrån kalkylen har företagen ett procentuellt påslag 

som de sedan lägger på för att kunna erhålla en vinst för projektet. Archer och 

Ghasemzadeh (1999) föreslår flera andra metoder såsom Payback-metoden och 

internräntemetoden för att beräkna den förväntade vinsten av projekten, något sådant 

förekommer dock inte bland de studerade företagen utan de använder sig endast av det 

procentuella påslaget. 

 

Den finansiella aspekten är givetvis alltid närvarande för ett projekt, men däremot framgår 

det inte att det är mest prioriterat bland företagen i deras urval eller att den finansiella 

nyttan på något sätt är avgörande i prioriteringen mellan projekten. Istället är det andra 

parametrar som typ av projekt, tid, resurser, kunden och risken i projektet som har en 

större betydelse vid prioriteringen då byggföretagen försöker analysera och besluta efter 

vilket projekt de kan utföra på bäst sätt, därmed har de ett långsiktigt tänk med ett riskavert 

beteende. Dessa parametrar har dock en indirekt koppling på den finansiella nyttan då de 

tillsammans påverkar hur sannolikt det är att projektet uppnår sin finansiella målsättning 
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och i bästa fall överträffar det vilket leder till att de kan få en ännu bättre vinstmarginal. En 

annan anledning till att den finansiella parametern inte verkar vara avgörande kan tänkas 

vara att de alltid räknar med att få ungefär samma procentuella vinst. Eftersom de är fullt 

belagda året om blir inte vinsten större vid ett större projekt än två mindre om man antar 

att de två mindre projekten genererar lika mycket arbete som det större. Är det 

procentuella påslaget samma så blir det samma vinst i vilket fall, då är den viktiga faktorn 

istället vilka projekt företaget inte riskerar att förlora avkastning på. 

 

6.3.3.4. Projektets omfattning, resurser och tid 

Projektets omfattning är också något som företagen värderar vilket även Archer och 

Ghasemzadeh (2007) påpekar är en grundläggande parameter i projekturvalet. 

Omfattningen av projektet spelar stor roll i planeringen då resurserna är begränsade i 

företagen (Lester, 2017). De vanligaste punkterna som byggföretagen granskar för att 

värdera ett projekts omfattning är vilken typ av projekt det är samt hur många 

kvadratmeter det innebär, på så vis kan de snabbt få ett ungefärligt värde av hur mycket 

personal som krävs och hur lång tid det tar. Personalen som resurs är en avgörande faktor 

då respektive projekt måste ha åtminstone en platschef vars kompetens dessutom ska 

kunna matchas med projekttypen.  

 

Hur lång tid projektet är spelar roll för företagen då den deadline som är uppsatt ska kunna 

matchas med övriga projekt som är planerade eller pågående. Om projektet kan 

koordineras med ett annat projekt betyder då detta att de bibehåller personalens 

sysselsättning och undviker dagar då de inte har något projekt till dem. Resurser i form av 

personal är enligt de studerade företagen för tillfället en bristvara i hela branschen vilket 

gör det svårt för dem att påverka sin produktionskapacitet på kort sikt. Begränsningen över 

hur många projekt företagen kan arbeta med blir då påverkad av hur mycket yrkesarbetare 

och tjänstemän i form av projektledare och platschefer de har anställda. 

 

“Går jag in med en osäker resursbedömning och tror att det löser sig på vägen, då har du 

en stor risk som i dagsläget är jättesvår att lösa eftersom branschen är som den är just nu. 

Det är svårt att hitta allt, både yrkesarbetare och tjänstemän. Så det finns en mängd 

projekt men sen finns det inte så mycket resurser.” (Byggmästar’n, 2018c) 
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6.3.3.5. Balansen och synergier i portföljen 

Att ta hänsyn till balansen i projektportföljen och synergier mellan projekten ses också 

som en parameter i värderingen av projekten vilket både Hyväri (2014) och Archer och 

Ghasemzadeh (2007) framhäver. Balans uppnås hos företagen genom att ta hänsyn till 

projektens storlek, detta då de inte vill ha en för stor andel stora projekt samtidigt som 

mindre projekt antas för att sprida ut riskerna. Diversifieringen som företagen använder sig 

av ser Kangari och Riggs (1988) som ett sätt för byggföretagen att hantera risken. Något 

som PH Bygg har beskrivit är att de har ungefär hälften av personalstyrkan på 

byggserviceprojekt. Detta blir ett sätt för dem att balansera portföljen och samtidigt 

anpassa sig för konjunkturer i marknaden då byggserviceavdelningen är mer konstant 

medan entreprenadsidan fluktuerar mer. Kangari och Riggs (1988) förklarar att 

avkastningen kan väga upp för risken, detta är något som vi delvis har funnit i vår studie. 

Företagen uttrycker att de kan ta höjd för riskerna genom att ta ett högre pris, men 

generellt är de måna om att vara riskaverta vilket syns i valet att inte ha för många projekt 

av en större storlek samt att de exempelvis även satsar på byggserviceavdelningen utöver 

entreprenaden då byggservice genererar lägre avkastning men också en jämnare inkomst. 

Viljan att ta lägre risk identifierades även hos de företag som föredrog samverkansavtal där 

beställaren och byggföretaget delar på risk och vinst. Detta kan också ses som att företagen 

är måna om att inte gå med förlust och delar då hellre vinsten med beställaren för att 

undvika detta. En förklaring till att de är riskaverta kan förklaras av att om ett stort projekt 

går dåligt påverkar detta stora delar av hela verksamheten. De studerade företagen är 

medelstora byggföretag om man jämför med de största i branschen vilket gör att ett 

misslyckat projekt blir mer påtagligt i dessa än vad det hade varit för exempelvis de större 

företagen i landet. 

 

“Två stora projekt samtidigt som går fel kan välta företaget, man lägger allt i samma 

korg. Bättre med flera mindre. De stora projekten kan man vara fast med i tre år, det är 

inte bra att vara icke lönsam i ett projekt man är fast i.” (Tage & Söner, 2018b) 

 

De studerade företagen är medvetna om att det är värt att undersöka hur projekt som redan 

är i projektportföljen kan gagna ett potentiellt projekt, särskilt angående koordinering och 
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fördelning av resurser. Att företaget tar hänsyn till deras förutsättningar och pågående 

projekt är något som stämmer överens med det som är skrivet i teorin (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999; Pajares & López, 2014). Byggföretagen har uppgett att det alltid är 

positivt att få ett projekt som ligger i nära anslutning till ett befintligt projekt i portföljen. 

Detta möjliggör gemensamma inköp för flera projekt vilket i slutändan har möjliggjort ett 

lägre anbud till kunden. En annan fördel som företagen kan utnyttja om två projekt ligger 

nära varandra är att de kan dela på resurser såsom lagerytor och maskiner men även i vissa 

fall att platschefen hinner med båda två (förutsatt att de inte är allt för stora) vilket gör att 

projekten då kan dela på vissa av kostnaderna. Att företagen försöker uppnå synergier är 

något som inte bara underlättar internt för företaget utan kan alltså även påverka priset för 

kunden. 

6.4. Hantering av projektportfölj  

Hanteringen av projektportföljen sköts oftast av avdelningschefen/regionchefen i företaget. 

Det är dessa som ansvarar för att följa upp och koordinera de olika resurserna mellan 

företagets projekt. Att hanteringen av projektportföljen sköts inom respektive kontor kan 

förklaras av det Gidado (1996) påstår är ett problem i beslutsfattningen då chefer ofta har 

svårt att få en insikt i respektive projekt och dess omgivning, vilket författaren hävdar 

lämpar sig bättre för en decentraliserad organisation. Byggföretagen har decentraliserat 

ansvaret till respektive kontor för att undvika detta styrproblem då de ansvariga inom 

kontoret har den lokala kännedomen och en bättre möjlighet till att få en insikt i projekten. 

Hade styrningen av projektportföljen skett centralt hade detta försvårat för företaget, 

dessutom är det enklare för kontoren att skapa sitt egna nätverk i dess region än vad det 

hade varit om allt sköttes centralt. 

 

För att avdelningschefen/regionchefen ska kunna införskaffa sig information och hålla sig 

uppdaterade om de olika byggprojekten hålls det regelbundna möten med platscheferna, 

både tillsammans i grupp som sker mer frekvent samt individuella möten med respektive 

platschef och projektledare. I alla företagen har de även mer formella möten antingen 

kvartalsvis eller varje halvår där de som är ansvariga för rapportering till ledningen, 

alternativt ledningen själva, har möte med respektive platschef och projektledare. Här går 

de igenom mer noggrant varje projekts detaljer för att kontrollera det förflutna men även 

för att göra prognoser för framtiden. Att avstämning och utvärdering sker löpande under 
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projektens gång är något som Archer och Ghasemzadeh (2007) betonar är en input som 

krävs till företagets process för projekturval. När de ser hur de pågående projekten faller ut 

kan de få viktig information som underlättar beslutsfattandet i denna process. 

 

Att anställda från både den taktiska nivån och ledningsnivå kommunicerar regelbundet i 

företagen underlättar för beslutsfattningen då exempelvis projektledare har en mer 

djupgående förståelse för projektet och kan på så vis bidra med viktig input. Denna typ av 

kommunikation framhäver Dinsmore och Cabanis-Brewin (2010) och Pierce (2013) som 

en förutsättning för god övervakning och kontroll av portföljen. Flera av respondenterna 

menar att de även bara genom att vara på kontoret tillförskaffar sig en bra bild av hur 

projekten ligger till då man har en ständig dialog med platscheferna där, vilket kan antas 

vara en fördel hos de mindre företagen. Kommunikationsvägen mellan projekten och 

ledningen är också kort vilket innebär att projektinformationen snabbt kan nå ledningen 

eller beslutsfattare. Om en avvikelse uppstår eller om information från projekten behöver 

delas är det enkelt för projektlaget att kontakta beslutsfattare då organisationen är 

decentraliserad och de vet vem de ska vidarebefordra informationen till. 

 

För att kunna få en överblick över företagets alla projekt använder de studerade företagen 

sig av datasystem som samlar projektens dokument på samma ställe. Med hjälp av dessa 

blir det enklare att hålla reda på exempelvis hur många timmar som är stämplade av 

yrkesarbetarna och hur många som är fakturerade till kund. I de system de arbetar med för 

personal- och resursplanering har de tydliga scheman som visar kritiska moment i projekt 

samt när personal blir tillgängliga för nya projekt. Av de studerade företagen uppgav två 

att de använde sig av GANTT-scheman medan det går att tolka att datasystemet som 

resterande företag använder sig av fungerar på ett liknande sätt. Detta system används även 

som hjälpmedel för att de ansvariga för projekturvalet ska kunna se när företaget behöver 

fylla på orderstocken för att slippa stå utan arbete till sin personal.  

 

6.4.1. Avstämning av projekten 

För att kunna styra och kontrollera portföljen är det genomgående i alla företagen viktigt 

att stämma av hur projekten ligger till jämfört med det som är planerat, det vill säga vad 

produktionskalkylen visar. Då företagens strategi handlar om att leverera en bra produkt 

som resulterar i nöjda kunder handlar mycket av företagens mått att kunna hålla det som 
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lovats till kunden. På det viset kan måtten ses som något som fokuserar på vad som är 

betydelsefullt att styra för att lyckas implementera strategin, vilket Anthony et al. (2014) 

och Merchant och Van der Stede (2007) förklara är ett av dess syften. För att lyckas 

leverera en god produkt, i rätt tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad så är det essentiellt 

att försöka landa så nära denna som möjligt, helst med lägre kostnader än planerat 

(Byggmästar’n, 2018c).  

 

“Sen ska du ju styra dina kostnader, det är det som är vår huvuduppgift, att se till att 

kostnadsmassan håller sig inom det som är sagt från början. Och helst bättre, det är ju det 

som är strävan...” (Byggmästar’n, 2018c) 

 

Företagen använder sig av både finansiella och icke-finansiella mått för att kunna 

kontrollera och övervaka projekten, dessutom sker mätningarna både för de enskilda 

projekten och portföljen som helhet. I de företag som har olika avdelningar finns mål kring 

exempelvis omsättning och vinstmarginal. Dessa kan tolkas som mål för både hela 

portföljen och det enskilda projektet, vilket både Martinsuo och Lehtonen (2005) och 

Lester (2017) hävdar är viktigt att inkludera i mätsystemet. Mätningarna kring de enskilda 

projekten handlar till största del om det som Atkinson (1999) kallar för järntriangeln, 

däremot har det framkommit att vissa av företagen även mäter andra saker som exempelvis 

antal arbetsolyckor eller mått som är relaterade till företagens miljöhantering. Det är enligt 

Marques et al. (2011) och Pinto och Pinto (1991) inte tillräckligt att enbart använda mått 

som behandlar järntriangelns aspekter. För att kunna få en mer korrekt uppfattning av hur 

projekten presterar behövs fler aspekter adderas. Då inte alla företag beskrev att de 

genomförde mätningar kring saker utöver järntriangeln kan man därför hävda att 

mätningarna kan utvecklas bland företagen för att kunna styra mot ett bättre resultat i 

projekten. De mätningar som företagen använder verkar inte generera ett överflöd av 

information som kan försvåra beslutsfattningen vilket Simons (1995) belyser, utan som 

påpekat kan nog denna information utvecklas ytterligare. 

 

6.4.2. Avvikelser i projekten 

Avvikelser i byggföretagens projekt behandlas löpande under projektets gång och tas på 

stort allvar då konsekvenserna riskerar att bli större om dessa inte åtgärdas så fort som 

möjligt. De viktigaste avvikelserna som de studerade företagen håller koll på är relaterade 
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till hur projekten levererar i förhållande till produktionskalkylen, det vill säga hur 

kostnaderna ligger till mot det planerade. Andra viktiga avvikelser som Byggmästar’n tar 

upp är ifall det skulle vara något juridiskt problem eller miljöavvikelse som kan påverka 

närliggande natur.  

 

“... när vi väl har satt oss i båten och sagt att vi ska genomföra de här projektet så får vi ju 

ta till dem grepp som behövs för att vi ska kunna leverera.” (Byggmästar’n, 2018c) 

 

Flera av byggföretagen har formaliserade processer kring att dokumentera och hantera 

avvikelser, exempelvis använder sig BAB av en dagbok i varje projekt där allt 

dokumenteras för att sedan kunna analyseras i efterhand. Däremot om man ser till PH 

Byggs hantering av avvikelser är denna lika viktig men mindre formell då hanteringen inte 

alltid dokumenteras utan kommuniceras oftast endast verbalt mellan de ansvariga 

personerna. Skillnaderna i hanteringen av avvikelser skulle kunna förklaras av storleken på 

företagen, är företaget mindre krävs det inte samma typ av formell styrning enligt Davila et 

al. (2010). Även om PH Bygg är det minsta företaget i studien kan deras styrning, 

exempelvis gällande avvikelsehantering, formaliseras ytterligare då de trots sin profil som 

ett litet lokalt förankrat byggföretag har vuxit och har flera projekt igång samtidigt vilket 

ställer högre krav på styrningen. Detta är något som även vd:n vittnar om då han förklarar 

att de nyligen uppgraderat sitt datasystem samt vill öka sin dokumentering. 

 

Vem som ska hantera avvikelsen varierar beroende på dess karaktär. Är avvikelsen eller 

problemet mindre eller att det kan lösas internt sträcker sig inte informationen längre än de 

ansvariga i projektet, till exempel projektledaren. Däremot kan informationen sträcka sig 

högre upp i byggföretagen om det krävs mer kompetens eller om det kan få konsekvenser 

för verksamheten. Ett exempel som Byggmästar’n tar upp är om det rör sig om miljö- eller 

arbetsmiljöskador, då hanteras detta även på ledningsnivå. Att informationen, beroende på 

dess karaktär, berör bara vissa av de anställda i byggföretagen kan förklaras med det som 

Simons (1995) hävdar har med komplexiteten i beslutsfattandet att göra. Dels skulle 

ledningen få på tok för mycket information om alla avvikelser i projekten i portföljen gick 

upp till dem, men dessutom blir det svårare att hantera problemet om fler människor än 

nödvändigt är inblandade.  
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Det dokumenteras i form av ett protokoll, det måste det göra. Man tar alla chanser man 

får för att inte förlora några pengar så man måste dokumentera allt i protokoll. 

(MTA,2018c) 

 

Informationen som kommer från avvikelserna dokumenteras i olika utsträckning i de 

studerade företagen. Samtliga företagen har en ambition av att dokumentera och ta vidare 

denna informationen till framtida projekt. Det poängteras av MTA som dokumenterar sina 

möten och avvikelser att det är en betydelsefull process för att kunna ta vara på sina 

erfarenheter och därmed lära sig av dessa till framtiden. Dock kan denna process låta 

enklare än vad den är att genomföra rent praktiskt. Under intervjun med Byggmästar’n 

förklaras det att kunskapsöverföringen mellan personal och från projekt till projekt är en av 

branschens svåraste utmaningar vilket även beskrivs i studier (Statskontoret, 2009; 

Josephson & Saukkoriipi, 2005). Enligt Byggmästar’n beror problemet på att det för 

tillfället inte finns något bra system för hur den processen ska implementeras i 

verksamheten. Arbetet med att dela med sig av erfarenheter från tidigare projekt stannar 

således ofta vid att diskutera detta vid mötena på respektive avdelningar. Det som kommer 

fram från Byggmästar’ns intervju är något som även beskrivs som ett problem för 

byggföretagen i teorin (Eriksson & Hane, 2014; Statskontoret, 2009) och verkar vara ett 

fortsatt problem för företagen.  

 

6.5. Uppföljning av projekt 

“Det är ett måste att samla ihop erfarenhet om vad som har blivit rätt och fel i ett projekt 

för att vid ett liknande projekt i framtiden kunna veta vad som behöver göras annorlunda.” 

(Tage & Söner, 2018b)  

 

Samtliga byggföretag genomför en uppföljning för respektive projekt som de avslutat 

vilket ses som ett centralt moment för att kunna ta lärdom av dessa. Uppföljningen 

beskriver Archer och Ghasemzadeh (2007) som en viktig del för att kunna utveckla 

processen för framtida projekturval. Samtidigt som det är en del av arbetet i byggföretagen 

som Statskontoret (2009) kritiserar eftersom de menar att kunskap från projekt inte förs 

vidare. Processen för uppföljningen av projektet ser en aning olika ut i de studerade 

företagen men alla håller möte vid projektavsluten. I större projekt inkluderas även UE och 
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leverantörer i dessa mötena för att kunna erhålla information från flera parter. Dessa möten 

syftar till erfarenhetsrapportering och att utvärdera projektets positiva samt negativa delar 

för att ta med dessa tankar och erfarenheter till framtida projekt och projekturval. BAB 

Bygg tillägger även att de utvärderar kund och underleverantörer då detta samarbete också 

måste fungera bra om projektet ska ses som lyckat. 

 

Den mest centrala informationen som byggföretagen utvärderar i efterhand är de 

parametrar som är relaterade till tid, kostnad och kvalitet. Detta utvärderas genom att 

företaget jämför produktionskalkylen med utfallet för projektet för att se om det finns 

några större avvikelser. Vid större avvikelser i utfallet mot vad som var planerat är det 

viktigt för företaget att analysera vad orsaken bakom avvikelsen är för att ta erfarenhet av 

denna. Kvalitet handlar om att leverera det kunden förväntar sig. Denna aspekt mäts i form 

av antal fel i slutbesiktning av BAB medans PH Bygg förklarar att en faktor som visar 

kvaliteten på projektet är ifall det blir några reklamationer på arbetet i efterhand. MTA 

beskriver att de inte mäter kvaliteten i projekten utan det är mer en magkänsla företaget har 

efter avslutat projekt och här bedöms även hur kunden har uppfattat arbetet i projektet. 

Detta visar på att mätningarna som är relaterade till kostnader och arbetstimmar är 

liknande för alla företagen medan de mer kvalitativa måtten skiljer sig åt mellan de 

studerade företagen.  

 

Hur företaget utvärderar och kontrollerar sina projekt lägger grunden till vilka prestationer 

som uppmärksammas som viktiga inom företaget och bör även signalera hur företaget ska 

uppnå sin målsättning (Anthony et al. 2014; Merchant & Van der Stede, 2007). Tid, 

kostnad och kvalitet är därmed betydelsefullt för företaget att mäta och utvärdera i 

projekten vilket kan antas vara eftersom de vill kunna hålla vad de lovat kunden och 

leverera en bra produkt, vilket är den övergripande målsättningen för alla studerade 

företag. Det är även ett sätt för företagen att utvärdera om de begått några misstag kring 

planeringen eller genomförandet för att undvika samma misstag i framtiden. Kan inte 

företaget leverera dessa tre punkter tappar de med största sannolikhet kundvärde och 

förtroende hos kunderna. Josephson och Saukkoriipi (2005) anser att en god 

kunskapsöverföring kan reducera kostnader och öka effektiviteten, vilket är som tidigare 

nämnt det Statskontoret (2009) hävdar är ett problem i byggbranschen och som även 

framgår bland de studerade företagen. 
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“Det är vår största fråga. Jag har jobbat i 30 år snart, det har alltid pratats om det här, 

hur vi ska göra. Javisst, man kan dokumentera allting och lägga det någonstans, men det 

ska ju hittas och förvaltas.” (Byggmästar’n, 2018c) 

 

Trots att kunskapsöverföringen är komplicerad inom byggbranschen då projekten ofta är 

unika kan det uttydas att det har en effekt på urvalsprocessen inom respektive företag. Med 

hänsyn till de tidigare nämnda parametrarna använder företagen informationen från 

uppföljningsarbetet till att förbättra sina projekturval, vilket Archer och Ghasemzadeh 

(2007) framhäver som en fördel med uppföljningsarbetet. Eftersom en viktig parameter vid 

projekturvalen handlar om vilken kund det är som skickar ut en förfrågan tar företagen 

med erfarenheter från projektet för att bedöma hur relationen med kunden varit tidigare. 

Uppföljningsarbetet leder även till att de får mer kunskap inom en viss typ av projekt 

vilket även påverkar processen för projekturvalet. Har företaget lyckats bra med en ny typ 

av projekt vet de att de i framtiden även kan leta efter dessa typer av projekt och få en 

kompetens inom det området. Efter avslutade projekt beskriver de studerade företagen att 

de uppdaterar företagets nyckeltal för deras kalkylverktyg för att hela tiden ha en så 

korrekt bedömning av kostnader och arbetstimmar för projektens olika moment. Även om 

det poängteras att man inte enbart bör utgå från nyckeltalen kan det vara bra för att få en 

fingervisning samt för att jämföra sina kalkyler för att se om kalkylen är rimlig.  
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7. Slutsats 

I studiens avslutande kapitel presenteras studiens resultat och de slutsatser som har gjort 

genom att analysera det empiriska och teoretiska materialet. Slutsatserna ämnar svara på 

studiens frågeställningar som handlar om hur svenska byggföretag arbetar för att hantera 

sin projektportfölj samt vilka faktorer som är betydelsefulla vid projekturvalet. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning på området Project Portfolio 

Management inom byggföretag. 

 

Denna uppsats har syftat till att skapa en helhetsbild av hur hanteringen av 

projektportföljen ser ut i svenska byggföretag samt analysera vilka faktorer som är 

betydelsefulla vid projekturvalet. I första delen av slutsatsen presenteras studiens två 

frågeställningar var för sig och under varje frågeställning finns det ett antal stycken med 

det mest centrala punkterna som framkommit under respektive frågeställning. Vidare 

framställs en modell som utgår från den konceptuella modellen men som är anpassad efter 

det som funnits i empiriska materialet från byggföretagen och syftar till att sammanfatta 

hur hanteringen av projektportföljen ser ut i byggföretagen. I sista delen av slutsatsen 

förklaras för vem och vilka studiens resultat är intressant och användbart för innan förslag 

till den fortsatta forskningen presenteras. 

 

• Hur arbetar svenska byggföretag för att hantera verksamhetens projektportfölj? 

 

Byggföretagen har en decentraliserad beslutsfattning 

Byggföretagen har en snarlik process för att hantera projektportföljen. Beslutsfattningen i 

byggföretagen är decentraliserad till respektive kontor där beslut fattas genom att analysera 

och diskutera projektet utifrån särskilda parametrar. Från ledningen på respektive kontor är 

beslutsfattningen decentraliserad vidare till platscheferna på respektive projekt. Denna 

decentralisering underlättar för företaget att fatta beslut då rätt kännedom och kunskap 

återfinns i respektive kontor och projekt samtidigt som beslutsvägarna kortas ned vilket 

effektiviserar processen. Att hantera alla unika projekt som är geografiskt utspridda hade 

varit svårt att genomföra från en centraliserad roll. En faktor som bidrar till att ledningen 
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är lik i byggföretag är att många chefer och anställda på högre nivåer härstammar från de 

största byggföretagen i Sverige, vilket gör att arbetssättet blir likt. 

 

Projekturvalet är en process som kan utvecklas och förtydligas 

Processen för projekturval är i praktiken inte lika tydlig som de modeller som återfinns i 

teorin, istället sker arbetet mer iterativt då det under urvalets gång kan dyka upp 

information som kräver ytterligare värdering av projektet. Projekten analyseras idag 

genom relativt informella diskussioner och beslut fattas till viss del på känsla, vilket är 

något som fungerar så länge företagen är i denna storlek. Större företag behöver tydligare 

processer för att kunna säkerställa att beslut om projekten fattas på samma grunder i hela 

företaget och därmed uppnå målkongruens. Med hänsyn till studien från Teller et al. 

(2012) som beskriver att en formalisering av projektportföljshanteringen är direkt 

sammanhängande med ett bättre resultat, bör de svenska byggföretagen ägna fokus åt att 

formalisera denna process. Genom att utveckla och förtydliga processen kan 

byggföretagen förenkla beslutfattningen och förhoppningsvis underlätta jämförelser mellan 

potentiella projekt. Detta underlättar att bedöma dem på ett korrekt sätt genom hela 

företagets avdelningar vilket därmed bidrar till att förbättra sin riskhantering och 

möjligheterna för ökad lönsamhet. 

 

Byggföretagen använder inga verktyg för att göra en jämförelse mellan projekten 

I teorin föreslås ett flertal olika verktyg för att kunna göra en jämförelse mellan projekten 

och för att räkna ut respektive projekts värde. För att räkna ut det finansiella värdet av de 

individuella projekten använder företagen endast sig av kalkylen, de tillämpar inga andra 

verktyg som internräntemetoden eller Payback-metoden som föreslås av Archer och 

Ghasemzadeh (2007). Företagen använder inga verktyg för att jämföra projekten med 

varandra, till exempel i scoring-modeller eller matriser. För att göra en jämförelse mellan 

projekten gör byggföretagen istället en manuell jämförelse mellan parametrarna som de 

använt i urvalet för att kunna ta beslut vilket projekt de ska satsa på. Istället för att fatta 

beslut efter modeller och verktyg så diskuteras de olika parametrarna där det på ett sätt blir 

magkänslan som styr vilka projekt som går vidare till anbud, där magkänslan innefattar 

tidigare erfarenheter av projekt som kan spela en roll i vilket projekt de tror de kommer att 

genomföra på bästa sätt. Att byggföretagens beslut är relativt informella handlar även om 

att de satsar på att vara lokala byggmästare, då blir det betydelsefullt för dessa att vårda 

sina lokala kundrelationer. Kundrelationer är svårt att mäta i kvantitativa mått varför det 



  
 

97 

blir svårt att forma ett verktyg som tar detta i beaktning vid projekturvalet och det krävs 

därmed att dessa beslut diskuteras.  

 

Korta avstånd mellan anställda och tydliga arbetsroller underlättar kommunikation 

För att underlätta styrningen av projektportföljen har byggföretag korta 

kommunikationsvägar då det är enkelt att få understöd av ledning eller andra beslutsfattare 

inom organisationen. Genom att ha tydliga arbetsroller och ett decentraliserat ansvar i 

byggföretagen underlättas kommunikationen eftersom det blir tydligt vem som är ansvarig 

och vem som ska kontaktas vid frågor eller problem. Kommunikationen genom 

regelbundna möten med platschefer och ledningen i företagen ger de som har ett 

övergripligt ansvar över portföljen en tillgänglighet till information om respektive projekt. 

På det viset kan de ansvariga stämma av hur projektet fortlöper samtidigt som 

platscheferna får ett forum att ventilera utmaningar och problem. 

  

Projekten styrs och kontrolleras både enskilt på plats samt från ledningen ur ett 

helhetsperspektiv 

För att hantera och kontrollera byggföretagens projektportfölj använder ledningen sig av 

datasystem som innehåller information som dokument och scheman för respektive projekt. 

Från detta övergripande perspektiv använder företagen sig av verktyg som Gantt-scheman 

för att få en överblick över kritiska moment i projekten samt för att kunna koordinera 

resurser mellan projekt. Genom dessa scheman visualiseras företagens alla projekt på ett 

enkelt sätt vilket underlättar för ledningen att veta när projekt börjar och slutar. Dessa 

scheman bidrar med värdefull information om när personal blir tillgänglig för nya projekt 

vilket signalerar när företaget behöver nya projekt. Varje projekt styrs i sin tur med 

direktiv från ledning av respektive platschef som ansvarar för planering och kontroll av sitt 

projekt.  

 

Järntriangeln är grunden i byggföretagens kontroll och styrning av projekten 

Den information som byggföretagen grundar sin utvärdering och styrning i projekten på 

baserar sig i det som kallas för järntriangeln. Anledningen till att detta används som 

beslutsgrundande aspekter är på grund av att byggföretagens övergripande verksamhetsmål 

handlar om att leverera bra produkter till kunderna. De tre aspekterna tid, kostnad och 

kvalitet anses i teorin vara de viktigaste framgångsfaktorerna för byggföretag att 

kontrollera för att uppnå detta mål, vilket även stämmer överens med det som funnits i 
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studien. Inkluderandet av mål och mått utöver järntriangelns fokus kan antas spegla 

verkligheten i projektet på ett bättre sätt och kan innebära att byggföretagen lyckas 

identifiera orsaker till projektens utfall. Gällande kvalitetsmålen kan byggföretagen arbeta 

för att skapa en tydlighet och klar definition kring hur målen ska uppnås. Kvaliteten 

baserar sig för tillfället mycket på känsla och interna besiktningar, om måluppfyllelsen 

utvecklas med hjälp av att exempelvis införa kundundersökningar och mätningar av antalet 

felanmälningar i avslutade projekt hade byggföretagen fått en tydligare bild av kvaliteten i 

sina prestationer vilket underlättar för att identifiera områden att förbättra. 

 

Uppföljningsarbetet är en central process men det är en utmaning att ta med sig den 

insamlade informationen till framtida projekt 

Att samla in information från de avslutade projekten och ta med sig lärdom till framtida 

projekturval är centralt för företagens förbättringsarbete. Hur formell denna process är 

varierar då något företag dokumenterade allt som hände medan ett annat tenderade att 

använda muntlig kommunikation för att förmedla informationen till ledning och 

beslutsfattare. genomgående beskrivs kunskapsöverföringen bland företagen som svår 

vilket beror på att projekten är unika och att det emellanåt är olika människor inkopplade i 

projekten. Genom att försöka ha samma projektteam och arbeta med samma 

underleverantörer och kunder kan denna kunskapsöverföring förbättras. Problemet kvarstår 

dock att det kan komma in nya människor i organisationen som då inte har tillgång till 

kunskapen, det blir därför betydande att dokumentera det som sägs i uppföljningsarbetet 

och att denna information kan föras fram när ett liknande projekt ska genomföras. Att bara 

dela kunskapen kring muntliga möten räcker alltså inte då spridningen och tillgängligheten 

av kunskapen ofta stannar hos individen eller de människor som befann sig i rummet just 

då. 
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• Vilka faktorer påverkar hur svenska byggföretag styr projekturvalet? 

 

Företagets projekturval styrs av en sammanvägning av flera olika faktorer 

Det framgår från det empiriska materialet att byggföretagen prioriterar olika parametrar 

olika högt. En slutsats som kan dras är att det alltid handlar om en sammanvägning av flera 

olika parametrar för att analysera och värdera ett projekt. Det är ingen parameter som 

ensam ligger till grund för att företaget lämnar anbud på ett projekt, utan det finns vissa 

parametrar som är grundläggande för att företaget ska kunna genomföra ett projekt. Alltså 

räcker det exempelvis inte att det potentiella projektet har en förväntad hög avkastning, det 

finns parametrar som behöver vara uppfyllda för att företaget ska kunna ta sig an projektet.  

 

Resurser, tid och kompetens är grundläggande för projekturvalet 

Parametrarna resurser, tid och kompetens är grundläggande för att företaget ska ta sig an 

ett projekt och är högt värderade i urvalsprocessen. Det är enkelt förklarat med att 

byggföretagen kan inte i denna situation som marknaden befinner sig i nu få tag i mer 

personal på kort sikt på grund av att det är brist på arbetare i branschen. Detta gör att 

resurserna blir en begränsning för hur många projekt företagen kan ta sig an samtidigt. 

Detta avspeglar sig på parametern tid som behandlar hur mycket tillgänglig tid företagen 

har för nya projekt. Har de inte fler resurser har de inte heller mer tid till att genomföra fler 

projekt och passar inte den tänkta projekttiden företaget blir detta inte möjligt att 

genomföra. Den sista grundläggande parametern för byggprojekten är företagets 

kompetens. Företagen tar inte sig an projekt de inte tror sig kunna genomföra på ett bra sätt 

då de riskerar att misslyckas med projektet vilket resulterar i ett dåligt resultat och en 

missnöjd kund. Dessa grundläggande parametrar kan hänföras till järntriangelns hörn; tid, 

kostnad och kvalitet. Det handlar om att kunna leverera en produkt så kunden blir nöjd 

genom att leverera på utsatt tid, rätt kostnad och till den kvalitet som kunden förväntar sig. 

 

Strategin i företagen handlar mer om typ av kund än om typ av projekt 

Utifrån de genomförda studierna hos företagen kan man konstatera att strategin används 

till största del för att ta marknadsandelar genom att rikta in sig på en viss typ av kunder 

eller projekt. Detta ter sig oftast genom att företaget antingen har ett fokus mot offentliga 

eller privata kunder. Baserat på de studerade företagen beror strategin på den kompetens 

och kontaktnätverk de har samt hur företaget använder strategin för att minimera sina 



  
 

100 

risker. Riskminimeringen är kraftigt framträdande i analysen på grund av byggföretagens 

tuffa situation. Som en konsekvens av detta blir typen av kunder en del av företagets sätt 

att minimera risken för att inte få betalt. 

 

Strategin innefattar även fokuset för vilka typer av projekt företaget vill genomföra. Från 

de studerade företagen kan vi dra slutsatsen att företagen inte nischar sig på en viss typ av 

byggen. Eftersom det är marknaden och beställaren som avgör vad det är som efterfrågas 

kan det vara oklokt av företagen att positionera sig mot endast en viss typ av projekt och 

därmed missa eventuella projektförfrågningar, således blir strategin om projekttyp inte 

alltid något obligatoriskt i projekturvalet. Dock utvecklar företagen en spetskompetens, 

något som de blir extra duktiga på, inom vissa projekt efter tidens gång. När företagen har 

en rutin på hur de genomför en viss typ av projekt minskar osäkerheten i hela projektet, 

vilket bidrar till att de söker sig efter just dessa projekt. En annan del av projekttypen 

handlar om att företagen kan ha en strategi om projekt som har en viss typ av juridisk 

form. Exemplet i studien var MTA som satsar på samverkansavtal med privata beställare, 

vilket är ett sätt för byggföretagen att hantera risken som finns i projekten. 

 

Den viktigaste parametern i urvalet är projektets kund 

Utöver de grundläggande parametrarna så är den viktigaste parametern för byggföretagen 

vad det är för kund som beställt projektet och om de har haft ett tidigare samarbete. Oftast 

är det antingen offentliga eller privata kunder som byggföretagen väljer att inrikta sig mot, 

dessutom föredrar de att fortsätta arbeta med kunder som de tidigare haft under 

förutsättningen att det har gått bra. Detta kan förklaras av den finansiella och juridiska 

risken som företagen kan utsättas för vid okända kunder gällande deras betalningsförmåga 

och om de är svåra att arbeta med. Byggprojekten är väldigt resurskrävande, uteblir eller 

försenas en betalning skapar detta problem för byggföretagets likviditet, dessutom kostar 

det byggföretaget tid och pengar om de har en kund som visar sig vara problematisk att 

arbeta med. Att kunden är en så pass betydelsefull parameter visar att byggföretagen 

försöker vara långsiktiga i sitt arbete då de vill hålla en låg risknivå, vårda sina 

kundrelationer och försöka säkra att de får fler projekt i framtiden. 

 

Finansiell nytta är inte den mest prioriterade parametern 

Trots att Archer och Ghasemzadeh (2007) förklarar att den ekonomiska parametern är det 

bästa valet för byggföretagen så ligger den inte till grund för besluten i de studerade 
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företagen. Den finansiella nyttan som parameter kan givetvis inte försummas då företagen 

behöver tjäna pengar på sina projekt, men trots detta är den inte den mest prioriterade i 

byggprojekten. Den finansiella parametern är inte vid en första anblick avgörande när 

företaget väljer mellan två projekt, istället är det andra faktorer som exempelvis kund, risk 

och resurser som då spelar större roll. Förklaringen till att den finansiella parametern inte 

är den avgörande i projekturvalet kan tolkas som att byggföretagen har ett långsiktigt tänk 

där kundrelationer prioriteras samtidigt som de försöker uppnå en så låg risk som möjligt. 

Dock handlar det även om att den finansiella nyttan blir en slutprodukt av hur väl resultatet 

på hela projektet blir. För att öka sannolikheten att resultatet blir positivt finns det därmed 

flera andra parametrar som är mer betydelsefulla att analysera. Analyserna handlar om att 

säkerställa att företaget ska gå med vinst på projekten vilket indirekt gör att den finansiella 

nyttan blir en essentiell del av urvalet ändå. 

 

Balansen i portföljen blir en följd av företagets strategi och riskbenägenhet 

I studien har vi funnit att balansen i portföljen spelar roll i byggföretagens projekturval 

genom att företagen balanserar portföljen mellan ett antal mindre och stora projekt. 

Anledningen till detta är att byggföretagen är riskaverta och vill då inte lägga alla resurser 

på ett fåtal stora projekt utan sprider hellre ut sina risker mellan flera mellanstora projekt. 

Antar företaget flera stora projekt ökar risken i verksamheten då ett misslyckat stort 

projekt kan skapa stora konsekvenser för byggföretagen. Att byggföretagen även utför 

byggserviceprojekt är ett sätt att balansera projektportföljen. Byggserviceprojekt anses 

vara mindre riskfyllda i sitt genomförande, dessutom är marknaden mindre volatil vilket 

skapar en stabilare portfölj. 

 

Synergier mellan projekt utnyttjas av byggföretagen 

De synergieffekter som uppstår genom att projekt har en geografisk närhet till varandra 

utnyttjas och värderas av byggföretagen i projekturvalet. Detta är en parameter som ses 

som något positivt om det går att utnyttja den men det är inget som är avgörande för 

projekturvalet. Genom att projekten ligger nära varandra eller har andra gemensamma 

nämnare möjliggör för effekter som kan liknas med de vid skalekonomi. Det möjliggör för 

lägre kostnader för exempelvis materialinköp och bidrar därmed till att företagen kan 

lämna lägre anbud vilket kan leda till att företaget vinner en upphandling.  



  
 

102 

7.1. Modell för byggföretagens process för projektportföljhantering 

Utifrån analysen av empirin har den nedanstående modellen skapats för att illustrera hur 

byggföretagens hantering av projektportfölj och projekturval går till. Med utgångspunkt i 

den konceptuella modellen som är baserad på Archer och Ghasemzadehs (2007) och 

Padovani och Carvalhos (2016) ramverk har vi identifierat de olika stegen i 

byggföretagens projektportföljshantering.  

 

Den planerade strategin lägger grunden för företagets hantering av projektportföljen och är 

därför där denna modell börjar. Den input som är formulerad som planerad strategi i 

modellen handlar om hur byggföretagen vill positionera sig i den mening om vilka kunder 

de vill nå eller vilka typer av projekt de vill genomföra. De stegen som vi funnit skiljer sig 

från teorin handlar om projekturvalet i byggföretagen då denna process avviker på vissa 

punkter från den tidigare konceptuella modellen (se figur 11). Första steget av 

projekturvalet är en sammanslagning av identifiering och pre-screening då dessa två sker i 

samma process hos byggföretagen. I detta steget identifierar företagen projekt som passar 

företaget samt värderas efter de grundläggande parametrarna; projektets tid, resurser och 

vilken kompetens som krävs. Om företaget inte har kompetens i det som efterfrågas, eller 

om resurser inte finns tillgängliga och de därmed inte har tid går projektet inte vidare till 

nästa steg.  

 

I det andra steget sker en djupare värdering av det enskilda projektet där flera parametrar 

värderas. Exempelvis granskas kunden men även vilka delmoment som ingår i projektet 

och hur riskfyllt projektet är. Det värderas även i detta läge hur väl projektet stämmer 

överens med företagets strategi för att värdera ifall det är ett projekt de ska ta sig an eller 

ej. Detta steget består av två moment då det inte bara sker en individuell projektvärdering 

utan även ett helhetsperspektiv som används för att ta hänsyn till synergier och 

beroendeförhållanden. På grund av att företagen gör detta i samma process har vi valt att 

sammanfoga dessa stegen i modellen. Efter företagen värderat projekten på både den 

enskilda och portföljens nivå väljer de hur portföljen ska se ut med hänsyn till balans, 

synergier och finansiell nytta, vilket syns som “Val av optimal portfölj” i modellen. 

 

Steget efter detta blir att företagen upprättar kalkyler på projektet eller projekten för att få 

en grundläggande kostnadsberäkning där det sammanställs vilka moment projektet 
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innehåller och vad kostnaden för dessa blir. Efter att projekten har kalkylerats kan 

byggföretagen göra en sista justering av portföljen. Detta steg finns då det ibland kan 

uppdagas problem under kalkyleringsstadiet som de tidigare inte haft kännedom om. Det 

blir då nödvändigt att antingen hitta en lösning för att lösa problemet eller att helt enkelt 

överge projektet innan det skickas till anbud. 

 

När de anbud som skickats ut har accepterats skapar dessa tillsammans företagets 

realiserade projektportfölj. Portföljen hanteras av ledningen i företaget som ansvarar för 

hantering och uppföljning av denna för att styra de enskilda projekten men även för att 

utveckla projektportföljen. Detta innebär att det sker löpande styrning av projekten men 

även uppföljning av varje avslutat projekt i syftet att ta med erfarenheter från portföljen till 

framtida projekturval. Genom att ta med information om hur de löpande projekten 

fortlöper samt vilka tidigare erfarenheter företaget erhållit genom projekt kan de utveckla 

den planerade strategin som påverkar projekturvalet för kommande projekt. 

 

Figur 12, Sammanfattande modell av slutsats, Egen design 

 

7.2. Studiens bidrag 

Studiens resultat bidrar till ökad kunskap om byggföretag och projektportföljhantering i 

byggföretag vilket är ett område som Ebrahimnejad et al. (2012) anser det behövs mer 

forskning inom. Studiens resultat behandlar närmare bestämt hur de svenska 

byggföretagen hanterar sin projektportfölj och vilka faktorer det är som påverkar deras 

projekturval, vilket ökar kunskapen inom det området som Ebrahimnejad et al. (2012) tar 
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upp. I tillägg skapar studien en koppling mellan hanteringen av det enskilda projektet samt 

projektportföljen, vilket bidrar teoretiskt till detta område som både Teller et al. (2012) och 

Hyväri (2014) menar att det behövs ytterligare studier inom. Eftersom studier som avser 

hanteringen av projektportföljen anses vara otillräckliga bidrar den ovanstående modellen 

till forskning genom att synliggöra faktorer som påverkar processen samt vilka steg 

projekturvalet innefattar i byggföretag. Den konstruerade referensramen som är 

presenterad i figur 12 bidrar till ett ramverk som byggföretag kan förhålla sig till vid 

utveckling och formalisering av sin process för att hantera projektportföljen. Som Archer 

och Ghasemzadeh (2007) menar bör ramverket vara logiskt och presenteras på ett sätt som 

är förståeligt för dem som arbetar med det, därför kan byggföretag med fördel utgå från 

detta ramverk vid utformandet av företagets process.  

 

Genom intervjuer med ansvariga personer för hanteringen av projektportföljen har studien 

kunnat identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar företagens projekturval och 

hur hanteringen av projektportföljen i byggföretag syftar till att minimera företagets risk. 

Genom intervjuerna har det även identifierats att hanteringen av projektportföljen och 

projekturvalet kan utvecklas i svenska byggföretag med tanke på studien av Teller et al. 

(2012) som förklarar att en formalisering av styrning av projektportföljen har en direkt 

positiv påverkan på företagets resultat. 

 

Studiens resultat har en praktisk nytta för såväl byggföretagen själva men även andra 

aktörer i byggbranschens värdekedja för att få en förståelse för hur de svenska 

byggföretagen arbetar på marknaden. Därmed kan studien även hjälpa byggföretagens 

beställare, underentreprenörer och leverantörer att förstå hur och vad som påverkar 

byggföretagens hantering av projektportföljen. Genom att förstå hur byggföretagen arbetar 

med PPM kan de andra aktörerna i värdekedjan få en förståelse för vad de själva kan 

påverka för att vara mer attraktiva val för byggföretagen. Alltså är studiens resultat inte 

endast användbar för byggföretagen själva utan även för de andra delarna av värdekedjan. 

7.3. Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

7.3.1. Reflektioner 

I denna delen ämnar studien belysa särskilda punkter som kan underlätta för den kritiska 

granskningen av studien. En reflektion över studiens metodval och möjlig kritik handlar 
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om att de utförda intervjuerna genomförts både över telefon samt vid personliga intervjuer. 

Studiens önskemål var att få personliga intervjuer med alla företagen men då de studerade 

företagen är mitt uppe i högsäsong ansågs det mest tidseffektivt för respondenterna att 

genomföra telefonintervju vilket vi godkände. Variationen i hur intervjuerna genomfördes 

kan antas påverka resultatet då intervjuerna via telefon kan bidra till att det enklare upstår 

missförstånd. Vi anser i efterhand att det inte har bidragit till någon större skillnad vid 

jämförelse av det insamlade materialet men kan såklart vara något som man kan ställa sig 

kritisk till. 

 

En annan begränsning i studiens urval skulle kunna vara att respondenterna i respektive 

företag inte har samma position vilket kan bidra till olika resultat. Dock var kravet på 

respondenterna att de skulle vara involverade i processen för hanteringen av 

projektportföljen och ha en god kännedom om hur och vad som påverkar projekturvalet, 

varför vi anser att denna begränsning inte har spelat någon roll för studiens resultat. 

 

7.3.2. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har flera perspektiv och tankar kommit fram som är relevanta för 

fortsatt forskning inom byggföretag. Den första vi tänker nämna handlar om den 

kunskapsöverföring som är en stor utmaning för byggföretagen idag. Utmaningen handlar 

om hur byggföretagen ska implementera ett bra sätt för att dela med sig av erfarenheter 

mellan personal och projekt. 

 

Ett område som kan vara intressant att studera inom Project Portfolio Management är hur 

byggföretagens hantering av projektportföljen förändras i takt med att de växer. Med tanke 

på att betydelsen för att ha en strategi för sin hantering av projektportföljen ökade med 

antalet projekt så kan det vara intressant att se hur hanteringen av projektportföljen 

förändras över tid. Ett alternativt sätt att studera hur hanteringen av projektportföljen 

skiljer sig mellan stora och medelstora byggföretagen skulle vara att göra en komparativ 

studie som ämnar jämföra dessa bolag mot varandra.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 -Intervjuguide 

Namn:     Företag:  

 

Kan vi kontakta er vid eventuella följdfrågor? 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat i företaget?  

• Vad är din position eller roll i företaget? (titel, arbetsuppgifter) 

• På vilket sätt arbetar du med företagets projekt? 

 

Om organisationen 

1. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

• Skulle du kunna beskriva ditt företags övergripande mål? 

 

Projekt & Projektportfölj 

2. Skulle du kunna beskriva ett typiskt projekt hos er?  

• Ungefär hur många pågående projekt har ni i er projektportfölj? 

• Vilka mål har ni uppsatta för era projekt? Finns det några generella mål som ni har 

för projekten? 

• Har ni något strategiskt fokus som ni försöker nå genom era projekt? 

• Har detta fokus (företagets strategi) förändrats över tiden? Om ja, kan du ge ett 

exempel på när den gjorde det och vad det var som föranledde till förändringen? 

 

Projekturval (Project Portfolio Selection) 

3. Skulle du kunna beskriva processen för hur ni väljer och värderar projekt till 

företagets portfölj? 

• Vem/vilka är det som tar beslut om vilka projekt som företaget ska lägga anbud på/ 

inkludera i portföljen? 

• I detta arbete, finns det en tydlig process som alla projekt går igenom när ni gör ert 

urval? Ser metoden likadan ut för alla projekt? 

• Använder ni er av några speciella verktyg eller modeller för att värdera projekten? 

(scoringmodell, matriser etc.) 

 

4. Har ni uppsatta kriterier för hur ni värderar ett nytt projekt i denna fas?  

• Hur värderar ni projektets omfattning? Vad mäts och anses viktigt att ta hänsyn 

till (Storlek, material, krävs speciell expertis etc.)? 

• Vad använder ni för metod eller modell för att räkna fram projektets finansiella 

nytta? 

• Vad har strategin för betydelse vid val av projektet? 

• Finns det en gräns på hur många projekt företaget kan arbeta med samtidigt? Vad 

begränsar er? 

• Tar ni hänsyn till risken för projektet vid värdering av projektet, isåfall hur? 
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• Är projekten på något sätt beroende eller påverkade av varandra och är detta 

isåfall något ni värderar i när ni ska ta er an ett projekt? 

• Värderar ni möjligheten att två projekt tillsammans skulle kunna ge mer värde än 

två individuella projekt? (synergier mellan projekt) 

• Kan du minnas att ni avsagt er något projekt? På vilka grunder gjordes detta? 

 

5. Har ni några formulerade riktlinjer kring hur er portfölj ska se ut? 

• Har ni någon gång gått ifrån regelverket kring projektval för att ändå få med 

projektet i portföljen? Exempel? 

• Kategoriserar ni de nya projekten på något sätt? (låg/hög risk, storlek, 

internt/externt projekt) 

• Balanserar ni portföljen på något sätt? Exempelvis gällande risk och projektens 

längd. 

• Hur jämför och beslutar ni mellan flera potentiella projekt? Är det någon 

parameter som är den viktigaste? 

 

Hantering av projektportföljen 

6. Hur skulle du beskriva ledningen och koordinationen av företagets samtliga 

projekt? Hur arbetar ni för att ha koll på alla delar? (Hur styr och kontrollerar ni er 

portfölj?) 

• Hur koordinerar ni resurserna mellan projekt? (Prioriteringar, personal, material, 

verktyg osv.) 

• Vilka deltar i ledningen och hanteringen av företagets projekt? 

• Ställs det några krav på ledningen? Varifrån kommer dessa krav? 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut i portföljhanteringen? 

 

7. Har du ett exempel då ett projekt har förändrats jämfört med det som var planerat? 

Hur hanterades den förändringen? (Avvikelse, vem/hur hanteras den?) 

• Hur hanteras pågående projekt som inte lever upp till det förväntade resultatet? 

(ledningens förväntningar, de uppsatta målen) 

• Rapporteras avvikelser som uppstår och hur hanteras dessa på ledningsnivå? 

(Hur förs erfarenhet från tidigare projekt vidare?) 

 

• Hur samlar ni in information och data kring projekten?  

• Vad för information är det ni samlar in för att kunna kontrollera projekten? Har ni 

några generella prestationsmått ni använder er av? 

 

Uppföljning av projektportfölj 

8. Hur följer ni upp era projekt? 

• Vad använder ni för parametrar för att utvärdera projekten i efterhand? Är det 

någon som är viktigare än någon annan? 

• Använder ni er av några nyckeltal i detta läge? 

• Den information ni får ut genom uppföljningen, används denna i framtiden på 

något sätt? Exempelvis vid framtida projekturval? 

• Analyseras de avvikelser som har uppstått i projekten? 

 

Avslutande frågor 

• Är det något som vi talat om som du skulle vilja utveckla eller förtydliga? 

• Är det något vi inte har tagit upp som du tycker är värt att nämna eller skulle vilja 

tillägga?  
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• Har du något du undrar över eller någon fråga du vill ställa? 

 


