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Titel: Organisering av ekonomistyrningen i evenemangsprojekts olika faser – En 

fallstudie av Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006

Bakgrund: Samhällets komplexitet och den höga förändringstakten tillsammans med 

den fasta struktur som företag besitter har skapat ett behov av en lösare och mer flexibel 

struktur såsom tillvägagångssättet i ett projekt. Trots denna utveckling lider många 

projekt av förseningar, övertrasseringar och till och med misslyckanden. Detta innebär 

att det är viktigt att utforma en väl utvecklad styrning, vilken kan uttrycka sig på många 

olika sätt, där ekonomistyrning med dess verktyg är en viktig del.

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur evenemangsprojekt organiserar 

ekonomistyrningen inom livscykelns olika faser genom att studera två fallprojekt. 

Vidare har uppsatsen som syfte att ge ett teoretiskt bidrag genom att förklara varför 

evenemangsprojekt har organiserat sin ekonomistyrning på tillämpat sätt. 

Metod: Denna magisteruppsats karaktäriseras som en multipel fallstudie med två 

projekt. Datainsamlingen har varit av kvalitativ karaktär i form av personliga intervjuer 

av personer som är väl insatta i respektive evenemangsprojekts ekonomistyrning.

Slutsatser: Evenemangsprojekt organiserar sin ekonomistyrning på ett sätt som 

motsvarar den konceptuella modellen i de två avslutande faserna. Organiseringen av 

ekonomistyrningen ser dock annorlunda ut i de två inledande faserna, då dessa inte har 

samma utformning samt att olika verktyg används. En ytterligare slutsats är att två nya 

faser har kunnat läggas till i den konceptuella modellen. Anledningen till varför 

evenemangsprojekt organiserar ekonomistyrningen på tillämpat sätt beror på att ett 

projekts typ och ålder har en inverkan på ekonomistyrningen, detta då dessa faktorer 

ställer krav på styrverktygen och syftet med dessa. Utifrån detta ser vi att storlek faller 

bort som en påverkande faktor på varför projekt styr på tillämpat sätt.
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Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är att undersöka ett projekt 

från respektive projekttyp för att ytterligare se skillnader projekten emellan i 

organiseringen av ekonomistyrningen. Eftersom ett viktigt teoretiskt bidrag är att åldern 

är en viktig påverkande faktor i organiseringen, hade det varit intressant att utveckla 

denna tes genom att studera ett flertal projekt i olika åldrar. Ytterligare förslag till vidare 

forskning är att undersöka hur projekt som placeras i Cell 3, det vill säga projekt som 

drivs av organisationer som arbetar med projekt, kan ta vara på erfarenheterna från 

tidigare genomförda projekt för att förbättra ekonomistyrningen i nästkommande 

projekt.
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1. Inledning

  det inledande avsnittet presenteras en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. 

Därefter förs en problemdiskussion vilken mynnar ut i en problemformulering. 

Vidare följer syftet med uppsatsen samt uppsatsens relevans. Avsnittet avslutas med 

uppsatsens fortsatta disposition.    

1.1 Bakgrund

Samhällets komplexitet och den höga förändringstakten tillsammans med den fasta 

struktur som företag besitter har skapat ett behov av en lösare och mer flexibel struktur 

såsom tillvägagångssättet i ett projekt.1 Trots att detta ses som en modern företeelse 

menade Daniel Defoe redan i slutet av 1600-talet i sin bok ”An Essay upon Projects” att 

projekt användes som en arbetsform så tidigt som vid uppförandet av bibelns omtalade 

Babels Torn.2 Ordet projekt kommer ursprungligen från det latinska verbet ”projicere” 

och har tolkats som att ta fram förslag till förändringar, förbättringar och utveckling.3

Karaktäriserande för ett projekt är den temporära organisationsformen, vilken består av 

aktiviteter med en väl definierad början och slut utan rutinmässiga uppgifter. 

Arbetsformen har begränsat med resurser i form av tid, pengar, människor samt verktyg 

och ska sträva mot uppsatta mål. Ett ytterligare kännetecken är att alla projekt är unika 

med avseende på att slutprodukten eller tjänsten som levereras alltid kommer att vara 

olik en annan.4 Projekt är härmed ett bland många effektiva förändringsinstrument och

syftet med ett projekt kan vara att lösa ett problem eller utveckla ny kunskap.5

Begreppet projekt kan få en vidare innebörd och kan i princip betyda nästan vad som 

helst och användas inom alla typer av verksamheter oavsett karaktär, exempelvis kan en 

frilansjournalists artikelskrivande anses vara ett projekt.6

I och med ökad konkurrens och globalisering har ett projekts framgång blivit en kritisk 

faktor för företags verksamhet, trots detta lider många projekt av förseningar, 

                                                
1 StatskonsultProjektStyrning AB, 1981, sid. 8 
2 Wenell, T., 2002, sid. 6
3 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 9
4 Pankaja Pradeep, K., 2005, sid. 14
5 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 9f
6 Blomberg, J., 1999, sid. 77f
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övertrasseringar samt till och med misslyckanden.7 Tillsammans med att de flesta 

organisationer har upplevt svårigheter med att styra projekt innebär detta att det är 

viktigt att utforma en väl utvecklad styrning.8 Styrning kan uttrycka sig på många olika 

sätt, där ekonomistyrning med dess verktyg är en viktig del. Langfield-Smith tar i sin 

artikel upp Anthony´s definition av ekonomistyrning som9 ”the process by which 

managers ensure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the 

accomplishment of the organization´s objectives”.10 Trots att det sker en ständig 

utveckling inom området projekt finns det dock fortfarande en avsaknad på lämpliga 

verktyg för ekonomistyrning av projekt.11 Vidare ligger det på grund av projektets 

särdrag en skillnad i ekonomistyrningen av projekt i förhållande till ekonomistyrningen 

i en traditionell verksamhet.12

1.2 Problemdiskussion

Ekonomistyrning har som syfte att genom planering, samordning och kontroll av 

organisationen leda till att effektivt tillföra denna resurser.13 Vad ger ekonomistyrningen 

då för möjligheter till ett projekt? Enligt Jacobowsky bidrar ekonomistyrning till 

möjligheten att på ekonomisk väg effektivt kunna välja, prioritera samt se möjligheter 

och lösa problem under projektets gång.14 Vidare handlar ekonomistyrning av projekt 

om att planera, styra och följa upp dess ekonomiska aktiviteter.15

Det är viktigt att projektledaren, utifrån projektets omgivning, väljer ett 

ekonomistyrsystem som passar för deras projekt. Bara för att ett styrsystem passar för 

ett projekt, innebär detta inte att det ska passa för ett annat.16 En typ av projekt är 

evenemang17 som de senaste årtiondena har blivit allt vanligare och anses fylla en viktig 

funktion i samhället.18 Anpassas då ekonomistyrningen inför varje projekt, i detta fall 

evenemangsprojekt, samt varför används det tillämpande tillvägagångssättet?

                                                
7 Raz, T., Shenhar, AJ., Dvir, D., 2002, sid. 101
8 Burnett, K., 1998, sid. 5
9 Langfield-Smith, K., 1997, sid. 208
10 Ibid
11 de Falco, M., Macchiaroli, R., 1998, sid. 51
12 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 809
13 Paulsson, U., Nilsson, C-H., Tryggestad, K., 2000, sid. 116
14 Jacobowsky, B., 1991, sid. 12
15 Macheridis, N., 2005, sid. 129
16 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 33f
17 Evenemang: stor organiserad händelse bland annat av kulturellt slag, www.ne.se, 060424
18 Larson, M., 1997, sid. 1
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På senare tid har ett projekts livscykel fått större uppmärksamhet då den delar in 

projektets mål i mer hanterbara faser eller arbetsperioder. Denna livscykel går alla 

projekt igenom och faserna sträcker sig allt från introduktion till fullbordande. I 

praktiken är dock inte alltid gränserna tydliga utan viss överlappning mellan dem 

förekommer.19 Inom alla faser måste projekten ständigt kontrolleras för att kunna säkra 

att utförandet sker inom bland annat uppsatt schema och uppställd budget.20 Även 

Jacobowsky poängterar att ekonomistyrning bör tillämpas i alla faser då det är viktigt 

med ett ekonomiskt tänkande genom hela cykeln.21 Vilka faser identifieras i ett 

evenemangsprojekt samt hur framträder ekonomistyrningen med dess verktyg under 

projektets olika faser? Varför väljer dessa projekt att utforma sin ekonomistyrning på 

tillämpat sätt?

Det är viktigt att hänsyn tas till de tre huvudparametrar som projekt besitter i form av 

tid, kostnad samt kvalitet. För att projektet ska hålla sig inom dessa ramar använder 

projektledaren olika former av styrverktyg.22 Ser projektledaren till tid, kostnad och 

kvalitet när de organiserar sitt ekonomistyrsystem inom evenemangsprojekt? 

Styrning av ett projekt kan variera i grad, från en mjuk styrning till en mer strikt och 

hård.23 I flertalet byggprojekt finns det formella rapportsystem och andra former av 

ekonomistyrsystem men dessa system blir lätt lågprioriterade och används inte så 

mycket i praktiken. Dessa projekt förlitar sig istället på informella och personliga 

kontakter.24 Uppkommer samma fenomen i evenemangsprojekt som i byggprojekt, det 

vill säga används de formella styrverktygen eller har de en tendens att bli förbisedda?

                                                
19 Burke, R., 1999, sid. 24ff
20 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 32
21 Jacobowsky, B., 1991, sid. 12
22 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 33f
23 Ibid, sid. 34
24 Styhre, A., Josephson, P-E., Knauseder, I., 2004, sid. 957ff
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1.3 Problemformulering

Ovanstående diskussion har lett fram till följande problemformulering:

 Hur organiserar25 evenemangsprojekt ekonomistyrningen inom livscykelns olika 

faser?

 Varför har evenemangsprojekt organiserat ekonomistyrningen på tillämpat sätt?

1.4 Syfte

Syftet är att beskriva och analysera hur evenemangsprojekt organiserar 

ekonomistyrningen inom livscykelns olika faser genom att studera två fallprojekt. 

Vidare har uppsatsen som syfte att ge ett teoretiskt bidrag genom att förklara varför 

evenemangsprojekt har organiserat sin ekonomistyrning på tillämpat sätt. 

1.5 Uppsatsens relevans

Inom området som belyser ekonomistyrning av projekt har vi inte funnit någon studie 

som behandlar organisering av ekonomistyrning i evenemangsprojekt. I och med detta 

får uppsatsen en teoretisk relevans då den härmed kan bidra med nya insikter om hur 

ekonomistyrningen organiseras inom evenemangsprojekt och varför dessa tillämpar 

denna organisering. Med avseende på att detta fenomen inte tidigare har beskrivits i 

större utsträckning ligger den praktiska relevansen i att evenemang som bedrivs i 

projektform kan få uppslag om hur ekonomistyrningen samt dess system kan växa fram 

och få sin form. Vidare kan studien skapa idéer och tankar för våra studerade 

evenemangsprojekt i deras framtida arbete.

                                                
25 Organisera: att upprätta ett system för något genom att planera och ordna, www.ne.se, 060401
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition

Nedan följer en schematisk modell över uppsatsens fortsatta disposition i syfte att ge en 

överskådlig bild för läsaren.

Kapitel 2
Metod

Detta avsnitt beskriver val av ämne samt metodologisk och teoretisk 

positionering. Därefter behandlas uppsatsens val av tillämpad metod i form av 

datainsamling och frågeteknik samt urval. Slutligen diskuteras säkerställandet 

av uppsatsens kvalitet i form av konstruktions-, intern och extern validitet 

samt reliabilitet.

Kapitel 6
Slutsats

Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse av projekt samt att 

olika projekttyper, projektorganisationen och projektets livscykel beskrivs. 

Vidare behandlas ekonomistyrning av projekt vilken påverkas av de tre 

huvudparametrarna tid, kostnad och kvalitet. Som avslutning sammanställs 

den teoretiska referensramens delar till en konceptuell modell, vilken ska ligga 

till grund för den kommande analysen.

Följande avsnitt redogör för de resultat som erhållits via den empiriska 

insamlingen i form av uppsatsens fallprojekt Aurumgalan och Elmia Husvagn 

Husbil 2006. Under varje projekt ges en beskrivning av fallprojektet samt en 

presentation av projektorganisationen. Vidare berörs livscykeln och 

ekonomistyrningen av projektet.

Detta avsnitt har som syfte att knyta samman uppsatsens teoretiska 

referensram med det empiriska materialet och en viktig utgångspunkt för 

denna analys är den konceptuella modellen. Avsnittet inleds med en analys av 

projekt samt olika projekttyper, projektorganisationen och projektlivscykeln. 

Analysen avslutas med ekonomistyrning av projekt där de tre parametrarna 

tid, kostnad och kvalitet har varit en viktig utgångspunkt för organiseringen 

av ekonomistyrningen i projektlivscykelns olika faser. Slutligen illustreras två 

sammanfattande modeller som visar respektive projekts organisering av 

ekonomistyrningen inom faserna.

Detta avslutande avsnitt inleds med uppsatsens slutsatser, vilket följs av 

slutsatsens sanningsenlighet samt förslag till vidare forskning.  

Kapitel 3
Teoretisk

referensram

Kapitel 4
Empiri

Kapitel 5
Analys

Figur 1: Uppsatsens fortsatta disposition
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2. Metod

etta avsnitt beskriver val av ämne samt metodologisk och teoretisk 

positionering. Därefter behandlas uppsatsens val av tillämpad metod i form av 

datainsamling och frågeteknik samt urval. Slutligen diskuteras säkerställandet av 

uppsatsens kvalitet i form av konstruktions-, intern och extern validitet samt reliabilitet.

2.1 Val av ämne

Omgivningen omkring oss förändras ständigt vilket har lett till att projekt som en 

temporär organisation har utvecklats och blivit en vanlig förekommande arbetsform,26

utifrån detta riktades intresset mot att skriva om arbetssättet projekt. Vidare har 

svårigheter uppkommit vad gäller att styra projekt27 samt att projektets utformning gör 

att dess ekonomistyrning ser annorlunda ut jämfört med traditionell ekonomistyrning.28

Dessa aspekter såg vi som mycket intressanta, därav valet att se på ekonomistyrning av 

projekt. Vidare valde vi att inrikta oss på evenemangsprojekt eftersom dessa har blivit 

allt vanligare de senaste årtiondena29 samt då det är en projektform vi har stött på i det 

dagliga livet och därför finner intressant att studera.

2.2 Metodologisk positionering

Det finns två typer av vetenskapliga huvudinriktningar, hermeneutik och positivism,30

där hermeneutiken vill skapa en förståelse istället för en förklaring.31 I denna studie har 

en positivistisk ansats valts då vi har till syfte att förklara varför evenemangsprojekt 

organiserar sin ekonomistyrning på tillämpat sätt. Vi har även haft som avsikt att 

avbilda en verklighet, vilket är en viktig utgångspunkt inom positivismen,32 detta genom 

att objektivt se hur ekonomistyrningen organiseras i ett projekts olika faser. I och med 

att positivister vanligtvis avbildar verkligheten med hjälp av modeller,33 valde vi i slutet 

av den teoretiska referensramen att sammanfatta denna i en konceptuell modell.

                                                
26 StatskonsultProjektStyrning AB, 1981, sid. 8
27 Burnett, K., 1998, sid. 5
28 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 809
29 Larson, M, 1997, sid. 1
30 Thurén, T., 1991, sid. 14
31 Anderssson, S., 1982, sid. 31
32 Ibid, sid. 53
33 Ibid

D
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2.3 Teoretisk positionering

Utgångspunkten för denna uppsats bygger på antagandet att företag ständigt är 

involverade i att utveckla samt styra nya projekt, vilka har varierande områden och 

målsättningar.34 Vidare bygger uppsatsen på att alla projekt ständigt måste kontrolleras 

genom hela deras livscykel för att med jämna mellanrum säkra att önskat utförande sker 

bland annat enligt schema och inom uppsatt budget.35 Med detta som bakgrund ville vi 

se hur begreppen projekt och ekonomistyrning samverkar inom olika evenemang. 

Denna uppsats är därmed framtagen med hjälp av teorier om ekonomistyrning och 

projekt. 

2.4 Tillämpad metod

Vi har valt att göra en multipel fallstudie av ekonomistyrningen inom Aurumgalan och 

Elmia Husvagn Husbil 2006. En multipel fallstudie innebär att studien inte bara utförs 

på en organisation utan flera.36 Anledningen till att vi valde att titta på två projekt var 

för att få ett djup i vår uppsats. Vidare utgick vi ifrån ett holistiskt perspektiv, vilket 

innebär att endast en enhet studerats. Anledningen till att vi har valt detta perspektiv 

istället för embedded, där flera enheter undersöks,37 var att vi ville skapa en kunskap om 

helheten för de projekt vi studerat. Detta snarare än att undersöka till exempel Elmia 

AB:s enheter och relationen dem emellan. Enligt Yin är en nackdel med det holistiska 

perspektivet att det finns en risk att studien blir skriven på en abstrakt nivå.38 Vi anser 

dock att vi kan förmedla en relativt djup insikt i evenemangsprojekts organisering av 

ekonomistyrningen.   

2.4.1 Datainsamling och frågeteknik

Uppsatsens teoretiska referensram grundar sig på böcker men även artiklar, rapporter, 

avhandlingar och elektroniska källor. Materialet har samlats in på Växjö 

Universitetsbibliotek samt via fjärrlån. Vidare har sökningar efter aktuella vetenskapliga 

artiklar gjorts i databaser, däribland ELIN och EBSCO. De sökord som använts i 

databaserna var project, project life cycle, project control, project management, project 

management control samt management control. Därutöver har vi använt sökord för 

                                                
34 Pinto, J., Prescott, JE., 1988, sid. 5
35 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 32
36 Yin, RK., 2002, sid. 46
37 Ibid, sid. 42ff
38 Ibid, sid. 45
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projekt inom evenemangs- och nöjesprojekt, däribland entertainment projects, men har 

inte funnit några relevanta vetenskapliga artiklar inom detta område.

Inom en studie kan det användas både primär- och sekundärdata, där den förstnämnda 

innebär att forskaren själv samlar in information för den aktuella studien och där den 

sistnämnda dataformen istället samlas in utav andra forskare.39 Den primärdata vi 

samlat in består av personliga intervjuer. Inom denna uppsats har vi valt att använda 

sekundärdata i form av rapporter och avhandlingar. 

Inom fallstudier kan både kvantitativ och kvalitativ data användas,40 där det i den 

förstnämnda ingår mycket data i form av statistik, matematik och formler.41 Vi har dock 

i denna studie valt att göra en kvalitativ datainsamling, i form av personliga intervjuer, 

eftersom vårt intresse är att få djup snarare än bred kunskap inom ämnet. För att 

inhämta vårt empiriska underlag har vi utfört intervjuer med Irene Falkbrink-Norrman 

och Monica Wiklund, vilka var projektledare för Aurumgalan 2006. Vi har även 

intervjuat Olle Termén, regionchef för Företagarna som representerade ägarna till 

projektet Aurumgalan samt Jörgen Nyström, projektledare för Elmia Husvagn Husbil 

2006. I empiriavsnittet valde vi att skriva Aurumgalan i dåtid eftersom tidpunkten för 

galan då uppsatsen trycks redan har passerat. Trots att intervjuerna utfördes innan galan 

ägde rum, stämmer ändå informationen överrens med vad som skedde efter galans 

genomförande. 

Vid våra personliga intervjuer med respondenterna använde vi oss av en delvis 

strukturerad intervjuteknik, något som innebär att en förutbestämd mall används, men 

att ordningen på frågorna inte är fasta,42 se Bilaga 2 för intervjufrågor. Denna metod 

valde vi för att säkerställa att det var respondentens åsikter som kom fram utan vår 

påverkan av respondentens svar. En ytterligare anledning till valet av detta 

tillvägagångsätt var att vi ville skapa en dialog med respondenterna och därmed var det 

inte lämpligt att utgå från en helt fast mall. I och med denna teknik kunde vi även 

erhålla ett jämförbart intervjumaterial respondenterna emellan.  

                                                
39 Andersen, I., 1998, sid. 150
40 Yin, RK., 2002, sid. 15
41 Andersen, I., 1998, sid. 31
42 Ibid, sid. 162
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2.4.2 Urval

Då vi valt att studera ett fåtal objekt har vi använt oss av ett strategiskt urval eftersom 

det innebär att forskaren själv kan välja ut enheter som denne anser är intressanta för 

studien.43 De projekt som vi har valt återfinns inte i traditionella teoretiska områden 

inom styrning av projekt utan istället belyser vi projekt inom evenemangssammanhang, 

vilket vi fann mycket intressant att studera. Vi valde Aurumgalan och Elmia Husvagn 

Husbil 2006 då dessa representerar olika storlek och projekttyp, eftersom vi i 

litteraturen funnit att dessa faktorer har en inverkan på projekts organisering av 

ekonomistyrningen. Genom dessa fallprojekt hade vi då möjlighet att påvisa om 

faktorerna var en orsak till evenemangsprojekts tillämpade organisering av 

ekonomistyrningen.

Respondenterna vi intervjuat har valts ut med avseende på att de har det övergripande 

ansvaret och störst kunskap inom respektive projekt och dess ekonomistyrning. En 

nackdel med att intervjua personer med hög kunskap inom sitt område är dock att dessa 

kan ge en förskönad bild av verkligheten,44 men i relation till denna risk var den 

information de kunde bidra med ändå värdefull och av stor vikt för vår uppsats. 

Anledningen till att endast Jörgen Nyström intervjuades för Elmia Husvagn Husbil 2006 

var att han kunde besvara frågor gällande både projektledningen och projektägaren 

eftersom han arbetar för Elmia AB som äger projektet.

2.5 Validitet och reliabilitet

För att säkerställa kvaliteten på en fallstudie kan, enligt Yin, fyra kontroller utföras, 

konstruktionsvaliditet, intern och extern validitet samt reliabilitet. 

Konstruktionsvaliditet kan säkerställas genom att ett flertal källor används för att bevisa 

påståenden samt att respondenterna får läsa igenom den sammanställda intervjun för att 

bekräfta att den är korrekt uppfattad.45 För att uppnå hög konstruktionsvaliditet i vår 

uppsats har vi efter varje intervju mejlat över en sammanställning till respondenterna för 

att erhålla en bekräftelse om att allt var rätt uppfattat. I vårt empiriska avsnitt har även 

flera olika källor använts, däribland intervjuer, Internet samt dokument. Vi fick dock 

inte trycka de dokument vi erhöll från Elmia Husvagn Husbil 2006 på grund av de inte 

                                                
43 Halvorsen, K., 1992, sid. 102
44 Holme, IM., Solvang, BK., 1997, sid. 104
45 Yin, RK., 2003, sid. 33f
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ville delge sitt koncept, något som vi är medvetna om kan ha minskat graden av 

konstruktionsvaliditet. Detta har vi försökt att motverka genom en detaljerad empiri.

Den andra undersökningen är intern validitet som innebär att orsakssamband ska 

etableras och där logiska modeller kan användas för att detta ska uppnås. Intern validitet 

är främst av stor vikt vid förklarande eller kausala studier.46 Inom vår uppsats fann vi 

inga kausala samband, dock såg vi svagare mönster projekten emellan. 

Extern validitet innebär att undersöka hur generaliserbar slutsatsen är utanför 

organisationen.47 Generaliseringen kan delas in i statistisk och analytisk generalisering. 

Vi har i denna uppsats inte kunnat göra någon statistisk generalisering på grund av att vi 

endast har studerat två projekt och därmed har vi inte kunnat dra slutsatser gällande hela 

målpopulationen. Istället har en analytisk generalisering utförts där tidigare utvecklad 

teori jämförs med det empiriska resultatet.48 Detta har medfört att vi har kunnat ge ett 

teoretiskt bidrag.

Den sista undersökningen reliabilitet, innebär att om en annan forskare skulle utföra en 

likartad undersökning skulle denne komma fram till samma resultat och slutsatser. För 

att säkerställa reliabiliteten inom en fallstudie kan protokoll användas och en ”databas” 

upprättas där all fakta till studien ska samlas.49 För att säkerställa en hög reliabilitet i 

uppsatsen har vi vid intervjuerna använt oss av ett frågeformulär, se Bilaga 2, vilket har 

inneburit att respondenterna fått samma frågor. Vi har även använt oss av en databas i 

form av ett USB-minne, inspelning av intervjuer samt en pärm i syfte att ha samtliga 

dokument samlade. Detta för att skapa möjligheten att erhålla samma resultat om 

studien skulle upprepas, det vill säga våra slutsatser har inte grundats på tillfälligheter.

                                                
46 Yin, RK., 2003, sid. 34
47 Ibid, sid. 37
48 Ibid, sid. 32
49 Ibid, sid. 37ff
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3. Teoretisk referensram

en teoretiska referensramen inleds med en redogörelse av projekt samt att 

olika projekttyper, projektorganisationen och projektets livscykel beskrivs. 

Vidare behandlas ekonomistyrning av projekt vilken påverkas av de tre 

huvudparametrarna tid, kostnad och kvalitet. Som avslutning sammanställs den 

teoretiska referensramens delar till en konceptuell modell, vilken ska ligga till grund för 

den kommande analysen.

3.1 Projekt

Johansson et. al. menar att ”ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet 

avgränsad arbetsuppgift, som genom styrning av tilldelade resurser ska nå uppställda 

mål”.50 De speciella egenskaper som ett projekt därmed besitter är att de har en specifik

början och slut samt är av engångskaraktär, något som skiljer projekt från övrig 

verksamhet.51 Enligt Christensen och Kreiner är det mest centrala i projekt att de ska 

vara målinriktade och att dessa mål är unika för varje projekt. Vidare menar de att syftet 

med projektet har en mycket framträdande roll till skillnad från en organisations syfte 

vilket har en mer bakomliggande roll. Detta synliggörs genom att alla handlingar i 

projektet har en direkt koppling till dess syfte.52

Arbetsformen projekt passar för många olika frågor och arbetssituationer. Det är dock 

inte alltid möjligt att välja att arbeta i projekt då denna form kräver de rätta 

förutsättningarna, det vill säga att uppgiften passar att tas upp i projektarbete och att 

varje medlem i gruppen förstår sin del i projektet.53 Formen passar när det är komplexa 

frågor som ska lösas, när linjeorganisationen behöver flytta ut vissa uppgifter för att 

skapa nya idéer och möjligheter samt när verksamheten är lämplig för projekt, 

exempelvis mässor, reklambyråer och byggfirmor. Därutöver passar projekt i 

förnyelsesyfte samt för att finna nya lösningar på problem.54

                                                
50 Johansson, S., Löfström, M., Ohlsson, Ö., 2000, sid. 22
51 Ibid
52 Christensen, S., Kreiner, K., 2002, sid. 25
53 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 10
54 Ibid, sid. 18

D
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De fördelar som projekt har ekonomiskt och effektivitetsmässigt är att de ger 

möjligheter till koncentration, resursöverblick, flexibilitet, effektivitetshöjning samt 

mål- och resultatorientering. Ytterligare fördelar som uppnås är att projektet kan leda till 

att det skapas förändringar, ny kunskap, nya eller förändrade metoder, produkter samt 

tjänster.55

3.1.1 Olika projekttyper

Projekt kan delas in på olika sätt med avseende på exempelvis mål, tidsomfattning, 

organisation och resursanspråk. Att veta vilken typ av projekt som används är viktigt 

bland annat när projektets tids- och aktivitetsplanering samt fasindelning ska 

bestämmas, det vill säga om faserna exempelvis ska avlösa varandra eller löpa 

parallellt.56

Johansson et. al. utgår ifrån en fyrfältsmatris vid fastställandet av projekttyp, se Figur 2. 

Matrisens första steg är att göra en indelning mellan unika arbetsuppgifter och 

vidareutveckling av befintliga. Den andra indelningen berör istället om projektet är 

tänkt som en helt ny fristående organisatorisk enhet eller om projektet har som avsikt att 

upplösas men vars erfarenheter ska implementeras i moderorganisationen.57

Figur 2: En teoretisk klassifikation av projekttyper

Källa: Johansson, S., Löfström, M., Ohlsson, Ö., 2000, sid. 16

                                                
55 Jacobowsky, B., 1991, sid. 18f
56 Macheridis, N., 2005, sid. 34f, 85
57 Johansson, S., Löfström, M., Ohlsson, Ö., 2000, sid. 16f
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I Cell 1 placeras projekt som är speciella men ”naturliga” i sin karaktär, exempel är 

stora byggprojekt och evenemang samt geografiska expeditioner. I Cell 2 återfinns 

verksamheter som bedrivs på försök inom, för företaget, nya områden och vilka är 

tänkta att bli stadigvarande om de lyckas, exempelvis företag som påbörjar ny 

verksamhet på ny marknad. Cell 3 innehåller organisationer vars verksamhet bedrivs i 

projektform, exempelvis byggföretag och konsultföretag. Slutligen placeras i Cell 4

organisationer som, parallellt med sin vanliga verksamhet, bedriver till exempel 

utvecklings- och förändringsarbete i projekt.58

3.1.2 Projektorganisationen

Ett projekt kan ses som en organisation i form av olika roller eller funktioner vilka 

påverkar möjligheten att driva projektet och nå uppsatta mål,59se Figur 3.                         

                             

Figur 3: Projektorganisationen

Källa: Marttala, A., Karlsson, Å., 1999, sid. 67

Beställaren ansvarar för projektets riktlinjer medan projektägaren ska fungera som en 

”beskyddare” för projektet och är den som förhandlar samt har det fullständiga ansvaret 

för allt som rör projektet. Projektägaren är ordförande i styrgruppen och denna grupps 

uppgift är att ge kunden eller beställaren löfte om att projektet löper enligt fastställd 

planering. Vidare är det styrgruppens uppgift att ge projektledaren stöd och de resurser 

som krävs för dennes uppgift. Arbetsgrupp och referensgrupp kan också tillsättas i ett 

projekt, där arbetsgruppen har som syfte att inkludera personer som påverkas av 

                                                
58 Johansson, S., Löfström, M., Ohlsson, Ö., 2000, sid. 16f
59 Marttala, A., Karlsson, Å., 1999, sid. 24, 67 
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förändringarna i och med projektet. Referensgruppen ska istället säkerställa att olika 

intressenter och experter ges en möjlighet att inverka på projektet trots att de inte direkt 

är delaktiga.60

En projektledare har två huvuduppgifter, att styra och att leda. Att styra innebär att 

målen klargörs, något som bör göras vid ett flertal tillfällen under projektets gång. 

Målen ska nås genom samarbete, planering samt uppföljning i projektgruppen. Att leda 

innebär att projektledaren ska engagera och motivera den övriga gruppen att sträva mot 

de fastställda målen.61 Projektgruppen ska bestå av personer som besitter de kunskaper 

som krävs för att driva projektet. Till sist är underleverantörer viktiga i ett projekt och 

därför bör en bra kontakt etableras med dessa.62

3.1.3 Projektets livscykel

Ett projekts livscykel delas vanligtvis in i fyra faser, begreppsbildning, planering, 

genomförande och avslutning,63 vilka illustreras i Figur 4. 

Figur 4: Project life-cycle

Källa: Jiang, B., Heiser, DR., 2004, sid. 12

Begreppsbildning är introduktionsfasen under vilken ett behov upptäcks och preliminärt 

godkänns av ledningen. I denna fas ställs preliminära och alternativa mål upp, men även 

tillgängligheten till resurser för att nå dessa mål undersöks. Under denna fas är det 

                                                
60 Marttala, A., Karlsson, Å., 1999, sid. 70ff
61 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 37
62 Marttala, A., Karlsson, Å., 1999, sid. 75f
63 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
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viktigt att ledningen ställer sig frågorna; Vad är problemet? Kommer utvecklingen av 

detta projekt att lösa problemet? Vilka resurser krävs, är dessa tillgängliga eller måste 

de införskaffas?64 Det är därmed viktigt att under denna fas göra en förstudie för att ge 

underlag för beslut om projektet ska genomföras eller avvisas.65 Förstudien tar i stora 

drag upp hur projektet ska läggas upp och beaktar därmed olika aspekter såsom 

ekonomiska, tekniska och marknadsmässiga.66 Därutöver ska i denna fas även behovet 

av styrgrupp, projektledare och val av projektgrupp ses över.67  

I nästa fas, planering, har projektet valts ut och ledningen har givit klartecken om att 

projektet kan fortsätta. Under denna fas görs en mer detaljerad planering över hur den 

tidigare fasens utvecklade mål ska uppnås. Därutöver skapas formen på projektet genom 

att välja ut projektgrupp och leverantörer om detta behövs. Även placeringen för 

projektet ska bestämmas och budgeten ställas upp. Hur dessa funktioner utförs är de 

kritiska besluten inom denna fas.68 I denna fas ska även möjliga hinder och problem 

identifieras samt lösningar diskuteras. Därutöver ska ett schema läggas över projektets 

uppföljnings- och kontrollpunkter, vilket innebär att början- och sluttiderna fastställs för 

aktiviteterna.69 Enligt Börjeson och Lisiderius får storleken på projektet betydelse i 

denna fas, till exempel ställs stora krav på detaljerad planering, uppföljning och 

avstämning i ett större projekt med många samband och mycket kapital, något som ett 

litet projekt inte behöver genomföra lika utförligt.70 Ett större projekt definieras som ett 

projekt med en budget som överstiger en miljon kronor.71 Att planera projektet är bland 

det viktigaste under projektets gång, detta ställer krav på en nedtecknad plan vars syfte 

är att styra projektet i rätt riktning. En projektplan är nödvändig när flera arbetar inom 

projektet, detta för att samordna arbetet som utförs.72 Vidare menar Jacobowsky att en 

projektplan är en grund till fortsatt arbete och den tar upp projektets mål, resursbehov, 

strategi, arbets- och ansvarsfördelning samt tidsplaner.73  

                                                
64 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
65 Macheridis, N., 2005, sid. 86
66 Ander, I., Karlsson, R., 1989, sid. 16
67 Macheridis, N., 2005, sid. 87
68 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
69 Macheridis, N., 2005, sid. 89
70 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 134
71 From, G., Norgren, C., 2001, sid. 30
72 Ander, I., Karlsson, R., 1989, sid. 13
73 Jacobowsky, B., 1991, sid. 61ff
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Inom genomförandefasen utförs det verkliga arbetet då materialet samt resurserna är 

anskaffade och ska omvandlas till de avsedda projektresultaten. Under denna fas testas 

utförandet kontinuerligt för att säkra att projektet genomförs som avsett i förhållande till 

delmålen.74 Det är viktigt att studera om olika aktiviteter är genomförda samt hur 

användandet av tilldelade medel ser ut, något som sker i form av uppföljnings- och 

övervakningssystem, men även via olika typer av avvikelseanalyser.75

Ett viktigt beslut inom avslutningsfasen inkluderar vilka projekt som ska avslutas, men 

även hur projektgruppen ska upplösas och hur dess personal ska gå vidare till andra 

uppgifter. De resurser som var säkrade för projektet är nu släppta och projektet är 

överlämnat till dess avsedda användare. Viktiga analyser som vid denna tidpunkt bör 

genomföras inkluderar granskning och utvärdering i form av bland annat personlig 

utvärdering.76

Under ett projekts livscykel kan problem uppstå under och mellan de olika faserna. 

Problemen är ofta kopplade till varandra och dess karaktär samt omfattning beror på när 

de uppstår och hur lång tid det tar innan projektledningen tar hänsyn till dem samt hur 

de påverkar det framtida projektresultatet. De problem som uppkommer inom faserna 

kan innebära en förlängning av den fas som projektet befinner sig i samtidigt som 

övergången till den kommande fasen bromsas. För att effektivt hantera övergången 

mellan faserna är det därmed viktigt att ställa upp delmål för beslut som fattas, något 

som möjliggör uppföljning, avstämning och diskussion av alternativt agerande samt 

revidering av tidsplaneringen.77

3.2 Ekonomistyrning av projekt

Ekonomistyrning består av en mängd aktiviteter, bland annat planering, koordinering av 

aktiviteter från företagets olika delar, kommunicering och utvärdering av information 

samt beslutsfattande.78 Ett hjälpmedel inom ekonomistyrning kan vara att tilldela olika 

ekonomiska ansvar såsom intäkts-, kostnads-, resultat-, och räntabilitetsansvar.79 Enligt 

Anthony och Govindarajan finns det inom organisationer både formell och informell 

                                                
74 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
75 Macheridis, N., 2005, sid. 90f
76 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42 
77 Macheridis, N., 2005, sid. 93ff
78 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 7
79 Ibid, sid. 147f
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styrning, där den formella styrningen inkluderar strategiska planer, budget och 

rapporter. Den informella styrningen rör istället faktorer som arbetsetik, ledarstil och 

kultur.80

På grund av ett projekts särdrag finns det en skillnad i ekonomistyrningen av projekt 

jämfört med ekonomistyrningen i en traditionell verksamhet.81 Enligt Jacobowsky 

bidrar ekonomistyrning av projekt till möjligheten att på ekonomisk väg effektivt kunna 

välja, prioritera samt se möjligheter och lösa problem under projektets gång. 

Jacobowsky poängterar även att ekonomistyrning bör tillämpas i alla faser då det är 

viktigt med ett ekonomiskt tänkande genom hela cykeln.82 Vidare handlar 

ekonomistyrning av projekt om att planera, styra och följa upp dess ekonomiska 

aktiviteter.83 Ett verktyg för att styra projektet i rätt riktning är projektplanen som bland 

annat kan innehålla projektets resursbehov och tidsplaner.84 Även inom ett projekt kan 

ekonomistyrningen delas in i formell och informell styrning där den informella 

styrningen, i form av till exempel nära kontakter, kan förbättra ett projekts resultat. Den 

formella styrformen fungerar istället som en ram för projektet och en samverkan mellan 

dess olika parter.85 Denna grad av formalisering kan skilja sig åt beroende på projektets 

storlek, detta eftersom det i ett mindre projekt kan vara enklare att arbeta utan formella 

rutiner.86

För att lättare styra ett projekt är det viktigt att känna till ett projekts begränsningar.87

Varje projekt besitter i huvudsak tre begränsningar eller så kallade huvudparametrar, 

tid, kostnad och kvalitet, där kvalitet även kan benämnas utförande, se Figur 5. Dessa 

bildar en triangel av balanserade krav och projektledarens uppgift blir härmed att se till 

att projektet håller sig inom dessa ramar. Tid beskrivs med hjälp av en början och ett 

slut, kostnad tillåts främst av projektets budget och kvalitet bestäms utifrån bland annat 

kundens önskemål. Under projektets gång kan externa faktorer eller interna problem 

förorsaka att projektledaren måste välja eller tvingas att justera projektets parametrar, 

dock kan en justering i en parameter påverka antingen en eller båda av de andra 
                                                
80 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 94
81 Ibid, sid. 809
82 Jacobowsky, B., 1991, sid. 12
83 Macheridis, N., 2005, sid. 129
84 Jacobowsky, B., 1991, sid. 61ff
85 Berggren, C., Lindkvist, L., 2001, sid. 194f
86 StatskonsultProjektStyrning AB, 1981, sid. 17f
87 Pankaja Pradeep, K., 2005, sid. 14
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parametrarna. De tre parametrarna får olika stor betydelse beroende på inom vilken fas 

projektet befinner sig, exempelvis kan projektets kostnadsram och utförande offras 

under projektets planeringsfas till förmån för projektets tidsschema.88

Figur 5: Projektets tre huvudparametrar

Källa: Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 34

3.2.1 Tid

Projektets tidsram bestäms främst utifrån dess målsättning och av tillgången på resurser. 

I inledningen av projektet görs en tidsuppskattning som under projektets förlopp 

finjusteras,89 detta i form av en så kallad tidsplan, vilken är projektets främsta 

styrverktyg. Denna planering börjar med att bryta ner projektet i aktiviteter, detta till en 

nivå då kontroll erhålls över hur stor tidsåtgång de respektive aktiviteterna tar.90

Macheridis menar istället att tidsplanering utförs under planeringsfasen och kan göras 

på många olika sätt däribland via ett Gantt-schema som är ett diagram vilket utförs i 

stapelform där aktiviteter som ska genomföras under projektets gång anges. Varje stapel 

utgör en aktivitet och visar när i tiden aktiviteten börjar och slutar.91 Schemat ställer 

krav på en frekvent uppdatering men bidrar däremot till en klar bild över projektets 

aktuella situation.92

3.2.2 Kostnad

En relativt detaljerad tidsplan måste ställas upp innan kostnaderna för projektet kan 

uppskattas, detta då kostnaderna grundas på en uppskattning av vad varje aktivitet i 

                                                
88 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 34
89 StatskonsultProjektStyrning AB, 1981, sid. 40
90 Larsson, O., 1995, sid. 70
91 Macheridis, N., 2005, sid. 86ff
92 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 35
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tidsplanen kostar.93 Att bedöma ett projekts kostnader kan vara svårt eftersom det kan 

vara problematiskt att få tillgång till kostnadsinformation från liknande projekt.94

Budgeten inom ett projekt innebär att kostnader och intäkter läggs ihop för varje projekt 

istället för att, som i en vanlig organisation, delas upp på olika enheter. Verktyget ger en 

bild av vilka resurser som krävs för att nå projektets mål, men är också ett underlag vid 

beslut om projektet överhuvudtaget ska genomföras, vilket även en förstudie kan bidra 

med.95 Vidare är budgeten en viktig länk mellan planering och kontroll av utförandet, 

den representerar både sponsorernas förväntningar av vad projektet kommer att kosta, 

men också projektledarens ansvarstagande att hålla projektet inom de, av sponsorerna, 

uppställda kostnadsramarna.96 I introduktionsskedet är det svårt att veta inom vilka 

ramar projektets budget måste ligga, detta eftersom det är svårt att uppskatta 

kostnaderna innan projektets utformning.97 Hormozi och Dube menar dock att budgeten 

är viktig inom samtliga faser i projektlivscykeln och under planeringsfasen används 

budgeten som ett verktyg för att få en kostnadsbild av projektet.98 Enligt Mian och 

Xiaoyi Dai är det även under denna fas som budgeten läggs.99

För att få projektet att gå i önskad riktning under livscykelns gång är kostnadskontroller 

ett bra verktyg.100 Dessa kan göras i form av bland annat kostnadsscheman eller 

kostnadskontrollsrapporter, där den förstnämnda är en matchning mellan projektets 

schema och planerade kostnader. Den senare innebär istället en jämförelse mellan 

planerade kostnader och verkliga i syfte att identifiera eller förutse en möjlig 

kostnadsöverskridning.101

Enligt Jacobowsky är kalkyler viktiga och dess data bör användas under hela projektets 

gång. Kalkyler kan bestå av både för- och efterkalkyler och är ett instrument för att 

                                                
93 Marttala, A., Karlsson, Å., 1999, sid. 61
94 Larsson, O., 1995, sid. 75
95 Macheridis, N., 2005, sid. 55, 86
96 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 818f
97 StatskonsultProjektStyrning AB, 1981, sid. 41
98 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 32ff
99 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
100 Pankaja Pradeep, K., 2005, sid. 16
101 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 36
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kunna bedöma olika alternativ för att kontinuerligt välja de mest lönsamma alternativen 

för projektet. Det bör även inkluderas en helhetskalkyl, där alla faser beaktas.102

3.2.3 Kvalitet och utförande

Det finns två typer av projektkvalitet, process- och produktkvalitet. Processkvalitet

innebär att kontrollera och följa upp kvaliteten kontinuerligt under hela livscykelns gång 

medan produktkvalitet istället belyser kvaliteten på projektresultatet.103

För att löpande kontrollera projektets kvalitet och undersöka kvaliteten när projektet har 

avslutats kan uppföljning, av ekonomin, tidsplaner samt aktiviteter, och utvärdering

utföras.104 Dessa begrepp har en nära relation till varandra och kompletterar varandra 

för att ett projekt inte ska misslyckas. Uppföljning innebär att projektledaren på nära 

håll studerar projektarbetet och ställer sig frågor som ”hur ligger vi till” för att därmed 

ta ställning till projektets fortsatta arbete. Utvärdering är ett vidare begrepp än 

uppföljning och innebär istället att undersöka hur projektet har gått och hur väl det faller 

ut.105 Trots att utvärderingar har utförts är det inte alltid fallet att dessa används för att 

utveckla och förbättra projektets kvalitet. Även uppföljningen bör förbättras i den mån 

att den sker på ett strukturerat sätt under projektets gång för att därmed uppnå ökad 

kunskap för att göra det fortsatta projektarbetet bättre.106 Olika intressenter, däribland 

finansiärer, kan ställa krav på en bra uppföljning och insyn i denna i form av 

kontinuerlig rapportering. De kan vidare ställa krav på hur dessa ska utformas och när 

resultaten ska rapporteras, vilket kan resultera i extraarbete för den som utför 

uppföljningen.107  

                                                
102 Jacobowsky, B., 1991, sid. 42ff
103 Macheridis, N., 2005, sid. 119ff
104 From, G., Norgren, C., 2001, sid. 3f, 30
105 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 137ff
106 From, G., Norgren, C., 2001, sid. 4
107 Ibid, sid. 37
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3.3 Konceptuell modell

Vår modell nedan har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen och har till avsikt 

att utifrån våra fallprojekt besvara vårt syfte och därmed ge ett teoretiskt bidrag. Se 

Bilaga 1 för kännetecken av vår konceptuella modells begrepp som har använts som 

underlag för empiriinsamlingen. 

En vanlig företeelse inom projektlitteratur är att projekt bryts ner i en livscykel 

bestående av dess fyra faser. Detta vill vi visa med den första delen av vår konceptuella 

modell där kurvan i figuren som illustrerar livscykelns faser visar graden av slutfört 

projekt. 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi kommit fram till att ekonomistyrningen, 

genom alla projektets faser, påverkas av projektets olika begränsningar i form av tid, 

kostnad och kvalitet. Samtliga styrverktyg anser vi därmed kan härledas ur dessa tre 

parametrar. Detta har vi valt att visa med hjälp av pilen i den nedre delen av modellen. 

Dessa parametrar anser vi därmed är viktiga att känna till för att kunna styra ett projekt 

och har därför en inverkan på projektets organisering av ekonomistyrningen genom 

faserna.

Ur referensramens teoretiska delar rörande projektlivscykeln samt ekonomistyrning av 

projekt har det även kunnat urskiljas att styrverktyg får olika stor betydelse beroende på 

inom vilken fas projektet befinner sig. Med detta som utgångspunkt har en 

sammanställning och indelning utförts som visar ekonomistyrningens organisering i ett 

projekts olika faser. Indelningen har därmed grundat sig på vilka verktyg som blir

viktiga inom respektive fas med avseende på litteratur kring projekt. De pilar som 

sträcker sig över flera faser illustrerar att dessa styrverktyg är viktiga i fler än en fas. 

Modellen från ”projekt” ner till ”tid, kostnad och kvalitet” ska därmed besvara den 

första frågan i vår problemformulering, ”Hur?”.

Faktorer som vi utifrån den teoretiska referensramen har identifierat har en påverkan, 

genom tid, kostnad och kvalitet, på evenemangsprojekts tillämpade organisering av 

ekonomistyrningen är projekttyp samt storlek. Detta illustreras med den nedersta pilen 

och ska besvara på den andra frågan i vår problemformulering, ”Varför?”.
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Figur 6: Konceptuell modell
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4. Empiri

öljande avsnitt redogör för de resultat som erhållits via den empiriska 

insamlingen i form av uppsatsens fallprojekt Aurumgalan och Elmia Husvagn 

Husbil 2006. Under varje projekt ges en beskrivning av fallprojektet samt en 

presentation av projektorganisationen. Vidare berörs livscykeln och ekonomistyrningen 

av projektet.

4.1 Aurumgalan

4.1.1 Projektet

Syftet med Aurumgalan var att ”Galadagen ska vara en hyllning till handlingskraften 

och företagsamheten i Kronobergs län. En dag när strålkastarljuset riktas mot alla 

duktiga entreprenörer, modiga nytänkare och framåtsträvande företagare som finns i 

länet. Galadagen ska sätta fokus på människor och företag, som skapar en framtid i 

länet - för sig själv och andra. Ambitionen är att Galadagen ska upplevas som en 

angelägenhet för hela länet. Galadagen ska stärka samarbetet mellan de organisationer 

och människor som arbetar med näringslivsutveckling.”108 Enligt Monica Wiklund, en 

av projektledarna till Aurumgalan var tanken med galan att skapa en arena för länspriser 

där pristagarna lyftes fram i en större och mer uppmärksammad form, till skillnad mot 

tidigare då de delats ut mer avskilt. Eftersom Aurumgalan arrangerades för första 

gången i år109 var målet med galan ”att under år 2006 lägga grunden för och genomföra 

en Aurumgala som blir ett årligen återkommande arrangemang”.110

Galan hölls den 27 april år 2006 och innehöll seminarium samt en galakväll på 

konserthuset i Växjö. De priser som delades ut var Årets Företagare, Årets 

Marknadsförare, Årets Tillväxtföretag, Årets Innovatör och Årets Primus motor.111

Galans namn har sitt ursprung i det latinska ordet för guld, ”aurum”, därav namnet 

Aurumgalan. Projektet var ett förhållandevis litet projekt då det rörde sig om cirka en 

miljon kronor.112

                                                
108 http://www.aurumgalan.se/, 060405
109 Wiklund, M., 060402
110 http://www.aurumgalan.se/,060405
111 Ibid
112 Wiklund, M., 060402
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4.1.2 Projektorganisationen

Aurumgalans projektägare var Företagarnas i Kronoberg Service AB, nedan benämnt 

Företagarna. Företagarna är en organisation som finns i hela landet och i Kronobergs 

län finns det 11 föreningar, över vilka Olle Termén är regionchef. Deras roll som 

projektägare innebar att de hade den ekonomiska risken för projektet samt tecknade alla 

avtal med samarbetspartners, dels med projektledningen, men även med sponsorerna. 

Därutöver ansvarade de för administrationen i form av bland annat ekonomisk 

redovisning, fakturering samt distribution av biljetter.113 Aurumgalan hade även en 

styrgrupp bestående av Företagarna, Växjö kommun, Kronobergs Marknadsförening, 

Drivhuset och ALMI Företagspartner.114 Denna grupp hade som uppgift att följa upp 

projektledarnas arbete och projektets ekonomi, sprida information, fatta beslut samt 

förankra projektet hos de delaktiga organisationerna.115

Projektledarna för Aurumgalan var Irene Falkbrink-Norrman och Monica Wiklund vilka 

båda har tidigare erfarenheter av projektarbete och inom Aurumgalan tog de sig an olika 

ansvarsområden. Irene Falkbrink-Norrmans roll som projektledare var att ta hand om 

den kommunikativa delen, vilket bland annat inkluderade reklam och kontakten med 

sponsorer. Monica Wiklund ansvarade istället för det operativa arbetet och kontakten 

med de lokala intressenterna, tack vare sin kännedom i regionen. Projektledarna har 

tillsammans haft som uppgift att styra och leda projektet.116

4.1.3 Projektets livscykel

Idén till Aurumgalan har sitt ursprung från ett flertal olika håll och organisationer.117

Monica Wiklund var en utav dessa och förde fram sin tanke om en företagsgala på ett 

möte mellan Företagarna och Växjö kommunledning efter ett besök på Guldgalan i 

Östersund.118 Samtidigt kom liknande idéer från andra håll, vilket resulterade i att en 

informell grupp bildades i syfte att arbeta vidare med idén och vilken förutom Monica 

Wiklund även inkluderade representanter från Företagarna och Växjö kommun. 

Därutöver inkluderades Kronobergs Marknadsförening med Irene Falkbrink-Norrman 

                                                
113 Termén, O., 060419
114 Wiklund, M., 060402
115 Termén, O., 060419
116 Falkbrink-Norrman, I., 060321
117 Falkbrink-Norrman, I., 060321, Wiklund, M., 060402
118 Termén, O., 060419
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som representant. Vidare kallades det till ett stormöte med bland annat Kronobergs 

Marknadsförening, kommunerna i Kronobergs län, Länsstyrelsen och Landstinget.119

Därefter uppkom behovet av en inledande förstudie,120 vilken Monica Wiklund fick i 

uppdrag att utföra med hjälp av finansiering från Företagarna och Växjö kommun. 

Anledningen till att denna genomfördes var att undersöka om intresse fanns från bland 

annat den offentliga sektorn i länet.  I och med studien upptäcktes att intresse samt 

resurser fanns att tillgå för att genomföra galan.121 Enligt Monica Wiklund var det i 

detta skede viktigt att ha konkreta mål uppsatta för att skapa engagemang samt att 

erhålla acceptans från omgivningen.122

För att projektet skulle kunna påbörjas krävdes en projektägare som var en juridisk 

person.123 Olle Terméns inledande tanke var att en ekonomisk förening skulle bildas för 

att bli projektägare i syfte att skapa ett gemensamt intresse i hela länet, men i och med 

att kommuner inte tillåts att vara medlemmar i en sådan typ av förening kunde inte 

denna bildas. Detta medförde att de stod i valet mellan att driva projektet vidare i en 

annan form eller att lägga ner det. Valet blev att fortgå med projektet och att 

Företagarna fick ta sig an rollen som projektägare. Därefter bildades en styrgrupp med 

olika intressenter men även en budget samt en projektplan ställdes upp,124 se Bilaga 3. 

Nästa steg i projektet var att kunna finansiera galan genom att söka anslag där 

projektplanen och budgeten blev viktiga som underlag. Det riskkapital på 220 000 

kronor de fick in kom ifrån länets åtta kommuner, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, 

Landstinget, Företagarna och Kronobergs Marknadsförening. Därefter skrev Irene 

Falkbrink-Norrman och Monica Wiklund på kontraktet om att bli projektledare för 

Aurumgalan,125 Monica Wiklund hade vid denna tidpunkt lämnat den informella 

gruppen.126 Nästa steg var att samla in sponsring, mycket av denna blev 

tjänstesponsring vilket de inte hade budgeterat. Olle Termén menar att 

tjänstesponsringen har varit mycket positiv, men även om den motsvarade stora belopp 
                                                
119 Wiklund, M., 060402
120 Ibid
121 Falkbrink-Norrman, I., 060321
122 Wiklund, M., 060402
123 Ibid
124 Termén, O., 060419
125 Ibid
126 Wiklund, M., 060402
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var den inte lika användbar som kontant sponsring. Vidare menar han att valfriheten 

därmed begränsades då tjänsterna inte kan omvandlas till kontant startkapital till nästa 

års evenemang.127

Innan jul år 2005 hölls ett förutbestämt avstämningsmöte då samtliga 

sponsringskontrakt skulle vara skrivna. Detta möte genomfördes för att avgöra om 

projektet skulle fortgå eller blåsas av. Vid denna avstämningspunkt hade dock inte all 

budgeterad sponsring kommit in, men trots detta ansåg Företagarna att det vid denna 

tidpunkt var svårt att avbryta projektet så vid årsskiftet 05/06 beslutades det att projektet 

skulle genomföras.128 Att de inte fick in de tänkta sponsorpengarna resulterade i att de 

var tvungna att skruva projektets kostnader för att deras genomförande skulle bli mer 

effektivt, bland annat erbjöd sig projektledarna att slutföra sitt uppdrag utan att debitera 

sina resterande arvoden, om detta krävdes för att galan skulle gå ihop ekonomiskt. 

Monica Wiklund och Irene Falkbrink-Norrman utförde därför inte arbetet för 

ekonomisk vinning utan snarare för att de brinner för det.129

Nästa steg utgjordes av att eventbolaget Contrast anlitades i syfte att ansvara för galans 

genomförande. Till en början under projektet hölls månatliga uppföljningsmöten inom 

styrgruppen, ju närmare galadagen skedde dock mötena varannan vecka och även 

Contrast medverkade då vid dessa möten. Parallellt har även möten med sponsorer ägt 

rum. Efter galan genomfördes utvärdering och återkoppling gavs till Länsstyrelsen, 

sponsorerna samt de som lämnat riskkapital.130

4.1.4 Ekonomistyrning av Aurumgalan

Det ekonomiska mål projektledarna har satt upp i projektet var först och främst att få 

klartecken om fortsatt arbete samt att projektledarna gentemot Företagarna har satt upp 

målet att de inte ska gå med förlust. Målet gentemot Företagarna var mycket krävande 

och Monica Wiklund menar att detta mål var tvunget att nås för att bland annat behålla 

projektledarnas goda rykte. Därutöver var projektets kvalitativa mål att skapa nöjda 

intressenter samt kunder och det kvantitativa målet var att projektet ska gå runt samt att 

                                                
127 Termén, O., 060419
128 Ibid
129 Falkbrink-Norrman, I., 060321
130 Termén, O., 060419
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det skulle bli fulla hus.131 Projektägarnas mål var att det ska finnas startkapital till nästa 

års gala.132

Projektet har en tydlig ekonomistyrning och Irene Falkbrink-Norrman menar att ”basen 

i projektet är ekonomistyrningen”. Projektets främsta verktyg var projektplanen, 

kommunikationsplanen, tidsplanen och den ekonomiska uppföljningen. Samtliga planer 

var verktyg för att förstå sambanden och krävdes för att projektet skulle fungera samt 

för att överhuvudtaget kunna styra.133 Det styrverktyg som var viktigast var 

projektplanen, vilken var en beskrivning av de olika delarna inom projektet. Denna 

visade även kostnaderna och intäkterna samt tillvägagångssättet för att söka medel. 

Irene Falkbrink-Norrman menar att det var viktigt att den projektplan som ställts upp 

följdes.134 Enligt Olle Termén var dock projektplanen inte tillräckligt specifik med 

avseende på delmål, avstämningspunkter och formella beslut, vilket innebar att det var 

svårt att stoppa projektet när det väl hade kommit igång.135

Aurumgalan upprättade sin budget i Excel och den utformades i samband med deras 

projektplan, vilken därefter följde med under hela projektets gång i syfte att kunna 

jämföra hur det såg ut i och med starten, se Bilaga 3. Budgeten visade sig dock vara en 

aning missvisande vad gäller galans teknikkostnader, vilket främst berodde på att galan 

genomfördes för första gången.136 Tyvärr hade budgeten även till en början en tendens 

att se annorlunda ut vid varje styrgruppsmöte, något som dock rättades till.137 De har 

förutom den ursprungliga budgeten haft uppföljning angående nuläge och prognos, i 

slutet av projektet hade de dock endast uppföljning som beskrev nuläget i förhållande 

till den ursprungliga budgeten.138

Kommunikationsplanen beskrev hur de kommunicerade, det vill säga deras 

kommunikationsstrategi i form av regler och syften med deras mediakommunikation.139

De har även under projektets gång lagt upp tidsplaner som fastställer slutdatum för olika 

                                                
131 Wiklund, M., 060402
132 Termén, O., 060419
133 Falkbrink-Norrman, I., 060321
134 Ibid
135 Termén, O., 060419
136 Wiklund, M., 060402
137 Termén, O., 060419
138 Wiklund, M., 060402
139 Falkbrink-Norrman, I., 060321
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aktiviteter, där den första planeringen var en grov skiss som under tiden blev allt mer 

detaljerad. De har även utformat en tidsplan tillsammans med eventbolaget Contrast i 

Växjö, som beskrev när i tiden avrapporteringar skulle ske samt när till exempel artister 

skulle vara bokade. Även projektledarna dem emellan har haft en uppställd tidsplan.140

Den ekonomiska uppföljningen har skett till styrgruppen i form av rapporterade 

excelark. Vid stora förändringar har en avstämning utförts samt en viss 

omprognostisering har ägt rum, något som utfördes då de inte hade fått in så mycket 

sponsorpengar som beräknat.141 För att stämma av och följa upp projektet hölls 

regelbundna möten projektledarna emellan, men även med styrgruppen och 

eventbolaget.142 På mötena med styrgruppen redovisades rapporter angående nuläget 

och kommande aktiviteter gällande bland annat biljettförsäljning, sponsring och 

ekonomirapporter.143 Ju närmare galan de kom blev avstämningarna allt mer frekventa 

och planeringen mer detaljerad, speciellt gällande mötena och körschemat med 

eventbolaget Contrast.144 Det utfördes dock inga uppföljningar under själva 

galadagen.145 Monica Wiklund anser att det var viktigt att ha full kontroll på ekonomin i 

projektet så att det inte drog åt fel håll. Hon menar vidare att det är lika viktigt att ha 

uppföljning även om ett mindre komplext system används, i deras fall Excel.146

När Aurumgalan ägt rum utfördes utvärdering och uppföljning i form av en ekonomisk 

sammanställning till Länsstyrelsen samt till dem som har bidragit med kapital. Till 

sponsorerna krävdes ingen ekonomisk redovisning utan istället utförde de samt erhöll en 

utvärdering av galan,147 en sådan utvärdering samlades även in från styrgruppen. En 

viktig fråga vid denna utvärdering var en eventuell medverkan vid nästa års gala. 

Förbättringar till nästa år är att Monica Wiklund vill ha fler från näringslivet som är 

med och ställer upp i styrgruppen samt att dessa lägger ner mer engagemang och 

delaktighet. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är att kontakta sponsorerna tidigare så 

att de inte har hunnit lägga sin budget.148 Irene Falkbrink-Norrman vill också öka 
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engagemanget hos sponsorerna till nästkommande år.149 Förbättringar som Olle Termén 

vill genomföra är att biljettpriserna sänks till en nivå som motsvarar besökarnas 

betalningsförmåga. Vidare vill han att avtalen gentemot projektledningen skulle ha varit 

mer specificerade då projektägaren har det övergripande ekonomiska ansvaret.150  

Vid prissättning av Aurumgalans biljetter har de inte utgått ifrån vad kunderna vill 

betala, utan istället har de tittat på hur andra har prissatt sina evenemang, men även på 

att galan ska gå runt ekonomiskt. Förutom detta har de även i sina beräkningar tagit med 

hur mycket sponsorerna har bidragit med.151 Det önskade överskottet till nästa års 

Aurumgala infriades inte då projektet endast nådde en break-even punkt.152

4.2 Elmia Husvagn Husbil 2006153

4.2.1 Projektet

Elmia AB är en renodlad projektorganisation som endast arbetar med projekt och där ett 

utav deras återkommande projekt är Elmia Husvagn Husbil. Mässan grundades år 1981 

av rallylegenden Picko Troberg och var då endast för husvagnar. Trots att mässan är 

årligt återkommande ser de varje mässa som ett eget projekt med en definierad början 

och slut. Mässan omsätter drygt tio miljoner kronor och samlar årligen cirka 35 000 

besökare. Samtliga märken som säljs på den svenska marknaden finns representerade på 

mässan och de flesta visar majoriteten av sina modeller. Syftet med mässan är att visa 

upp nästkommande års modeller och majoriteten av mässan är en ren försäljningsmässa 

till konsumenten.  Under dessa dagar sker härmed 20 procent av branschens 

årsförsäljning. Dagen innan mässans öppnande hålls även en branschdag där utställarna 

får möjlighet att träffa varandra och titta på sina konkurrenters modeller. I år, 2006, 

kommer mässan att hållas 7 till 10 september.

4.2.2 Projektorganisationen

Elmia AB äger mässan och har två starka samarbetspartners, dessa är 

Husvagnsbranschens Riksförbund som sköter all kontakt med branschen och Caravan 

Club of Sweden som administrerar mässcampingen. 

                                                
149 Falkbrink-Norrman, I., 060321
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Jörgen Nyström är projektledare för Elmia Husvagn Husbil 2006, vilket han har varit 

sedan år 1999. Hans roll som projektledare är att ”rodda” projektet, det vill säga 

planera, leda och genomföra mässan. Varje mässa på Elmia AB har en 

projektorganisation som består av en projektledning och ett projektteam. 

Projektledningen består år 2006 av Jörgen Nyström som projektledare, 

projektassistenten Tina Andersen och affärsområdeschefen Stefan Carlsson. Till denna 

projektledning är ett projektteam knutet, där tio till tolv representanter från samtliga 

underavdelningar ingår, till exempel restauranger, vakter, städ och renhållning, ekonomi 

samt entré. 

4.2.3 Projektets livscykel

Projektprocessen börjar rent formellt med idén om att mässan ska genomföras 

ytterligare ett år. Därefter sätter affärsområdeschefen samman en projektledning i form 

av en projektledare och dennes assistent samt eventuellt en projektsäljare. Sedan 

utformar projektledaren tillsammans med assistenten en projektplan, vilken är ett av 

mässans viktigaste styrinstrument. I och med projektplanen analyseras den tidigare 

mässan samt en SWOT-analys utformas av mässan och branschen i helhet. I och med att 

mässan är återkommande kan erfarenheterna från de tidigare mässorna föras vidare till 

de nästkommande. Utifrån SWOT-analysen definieras mässans affärsidé, vilket i sin tur 

ligger till grund för mässans långsiktiga strategi och mål. Dessa är i sin tur utgångspunkt 

för projektets renodlade planer där målsättningarna för året definieras, exempelvis 

tidsplan, marknadsföringsplan, försäljningsplan och PR-plan. De planer som upprättas 

för första gången utförs mer detaljerat än de planer som använts under en längre tid. De 

målsättningar som sätts utgörs både av kvalitativa och kvantitativa mål. I projektplanen 

beskrivs även hur de uppsatta målen ska mätas. 

Till följd av den upprättade projektplanen ställs en budget upp vilken ska godkännas av 

VD:n. Efter att denne formellt godkänt budgeten och projektplanen är planeringen klar 

och mässans arbete kan påbörjas. Projektteamet sammankallas därefter till ett 

uppstartsmöte i oktober månad där projektplanen och målet med nästa års mässa 

redovisas samt feedback från föregående mässas utvärderingar delges. Syftet med att 

planera in ett så tidigt möte är att samtliga ska bli delaktiga i projektet och känna till 

målen samt att dessa kan delge erfarenheter från de senast genomförda mässorna. Denna 

första fas är mässans uppstartsskede.
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Därefter går mässan in i en genomförandefas, som pågår fram till mässans start, där alla 

planer och idéer ska genomföras. Löpande under denna fas sker, då behov uppstår hos 

projektteamet eller projektledaren, avstämningar med projektteamet, antingen med hela 

eller delar av den. Under hela genomförandefasen sker försäljning av biljetter och 

utställningsyta. Två veckor innan mässan hålls ett informationsmöte med projektteamet 

i syfte att motivera samtliga.

Nästa fas är inflyttning då alla utställare anländer till mässområdet. Vid denna tidpunkt 

är det tänkt att projektledaren i stort sätt ska vara arbetslös annars har den tidigare 

planeringen brustit. Jörgen Nyströms roll under denna fas blir därmed att svara i telefon 

och assistera där behov uppstår. Under själva mässfasen, som därefter inträder, öppnas 

och stängs mässan för besökare. Därefter inträder nästa fas i form av formella 

utvärderingar.   

4.2.4 Ekonomistyrning av Elmia Husvagn Husbil 2006

Varje mässa på Elmia AB drivs som ett eget projekt med ett kostnads- och intäktsansvar 

som är kopplat till en resultaträkning. Det finns inte några balanserade vinster att ta med 

sig till nästa projekt utan varje mässa startar från noll. Mässan finansieras av utställar-

och besöksintäkter, därutöver kan det finnas delaktiviteter vilka finansieras av sponsorer 

såsom årets festkväll som sponsras av branschtidningen. Den vinst som erhålls efter 

mässans avslut tillkommer Elmia AB. 

De viktigaste styrverktygen för Elmia Husvagn Husbil 2006 är projektplanen och 

budgeten. Budgeten ställs upp utifrån föregående års resultat, men visar även vad de vill 

göra i projektplanen, till exempel om de vill lägga till eller ta bort någon del samt om de 

vill utföra någon extra aktivitet. Därutöver kan mässans layout i form av till exempel en 

ombyggnad i mässhallen påverka budgetens ramar. Det svåra med budgeten är att den 

är kalenderårsstyrd och ska därmed vara färdig i augusti, det vill säga månaden innan 

den föregående mässan har ägt rum, vilket är ett problem enligt Jörgen Nyström. 

Budgeten ställs upp på kontonivå i Excel och är uppbyggd av två flikar vilka visar 

kostnader och intäkter. Budgeten är i sin tur kopplad så att en resultaträkning kan 

erhållas. Jörgen Nyström skickar över budgeten digitalt till ekonomichefen som lägger 

in den i ekonomisystemet. De olika mässornas budget läggs i slutet ihop till Elmia AB:s 

totala budget. Projektplanen och budgeten ska i september presenteras för 
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ekonomichefen och för VD:n i oktober, denna tidsskillnad ger möjlighet för Jörgen 

Nyström att göra vissa förändringar i budgeten om så krävs. 

Jörgen Nyström har både intäkts- samt kostnadsansvar för de kostnader och intäkter han 

kan påverka. Inom kostnaderna i budgeten ställs kolumner upp som visar budgeterat, 

offererat och fakturerat pris, vilka sedan jämförs för att hålla kostnadsramarna. Jörgen 

Nyström arbetar mycket med planering i förväg för att kunna hålla den budget som han 

har satt upp. De kostnader som dock accepteras att överskrida budgeten är om något 

skulle dyka upp under dagarna innan mässans öppnande i syfte att få allt klart, något 

som Jörgen Nyström försöker att undvika genom en noga genomförd planering. 

Inom intäkterna finns det två viktiga verktyg, det ena är säljstödet, det vill säga 

affärssystemet ADAM, och det andra är skriftliga månadsrapporter. Utifrån 

affärssystemet genereras det automatiskt varje vecka en sammanställning över vilka 

intäkter som erhållits och dessa delas in i monterplatsstatistik, grundavgifter, extern 

försäljning och extern försäljning konferens. Denna rapport summerar veckans 

försäljningsintäkter per projekt och visar även ackumulerade intäkter sedan projektets 

start samt budgeterade intäkter. De skriftliga månadsrapporterna lämnas till VD och 

ekonomichef och ska besvara frågan om projektet löper enligt plan. Är så fallet kan 

projektarbetet fortgå, om inte måste en avvikelseplan genomföras. Är det större 

avvikelser väntar projektledaren dock inte till månadsrapporten utan rapporterar direkt. 

För- och efterkalkyler är inget som används inom Elmia Husvagn Husbil 2006 utan 

Jörgen Nyström anser att detta verktyg är viktigare vid ett nystartat projekt, detta då det 

kan råda stor osäkerhet om intäktssidan, vilket i sin tur påverkar kostnadssidan. Jörgen 

Nyström menar vidare att ett nytt projekt inte kan förutspå budgeten med samma 

precision. 

I projektplanen ingår tidsplanen, som är en variant av ett Gantt-schema, där planeringen 

görs i form av liggande staplar som visar när i tiden olika aktiviteter ska genomföras. 

Anledningen till att schemat inte är lika detaljerat som ett traditionellt är att

organisationen är anpassat för projektarbete och har stor erfarenhet av detta, de vet 

därmed i vilken ordning projektets aktiviteter ska ske. Sker det några avvikelser från 

schemat redovisas dessa i den ovan nämnda månadsrapporten.
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Inom projektledningen har de löpande uppföljning av sina kvalitetsmål men även 

externt följs kvaliteten upp med sina samarbetspartners. De kvalitativa målen är svårare 

att mäta och utförs av ett utomstående företag i form av slumpmässiga intervjuer där 

utställarna och besökarna tillfrågas om mässan. Projektledningen ställer även upp 

kvantitativa mål som mäts i form av siffror och kvadratmeter.       

    

Dagligen under inflyttningen hålls på eftermiddagen öppna möten utan fast dagordning 

där alla underavdelningar ska få komma till tals. I och med detta kan problem upptäckas 

tidigt och därmed kan även åtgärder vidtas. Mötena fortsätter även efter det att mässan 

har öppnats för att informera och undvika en eventuell ryktesspridning. Direkt efter 

mässans slut träffas projektledningen för att summera sina intryck. Det sker även ett 

formellt utvärderingsmöte med projektteamet där varje avdelning i förväg skriftligen får 

utvärdera mässan. Jörgen Nyström sammanställer dessa och redovisar resultaten på 

utvärderingsmötet där lösningar diskuteras och ansvar delas ut för de åtgärder som ska 

vidtas. Ansvarstagarna ska därefter återrapportera problemlösningen till projektledaren. 

Utvärderingsmötena med projektledningen, projektteamet och externa 

samarbetspartners är ingångsvärde för nästkommande projektplan och SWOT-analys.

Efter utvärderingsmötena skriver Jörgen Nyström en slutrapport, vilken är en SWOT-

analys av genomförd mässa där bland annat målen och måluppfyllelsen diskuteras. 

Denna rapport kan ge upphov till handlingsmöjligheter för Jörgen Nyström att göra 

något som ligger utanför budget i syfte att lösa akuta problem. Slutrapporten inkluderar 

även tankar och satsningar inför nästa års mässa. Denna rapport lämnas in skriftligen till 

VD:n, men presenteras även för samtliga affärsområdeschefer.  

Det är tre faktorer som påverkar priset för utställarna, den första är kvadratmeterpriset 

vilket ska täcka kostnaden för mässans genomförande. Den andra är den utställningsyta 

utställarna förfogar över och den sista är branschens betalningsförmåga. Hyran för 

inredningsdetaljer som utställarna kan hyra beräknas enligt självkostnadspris med en 

viss vinstmarginal. Denna prissättning påverkas till viss del av konkurrenterna. För att 

bestämma priset på besökarnas biljetter jämför projektledningen med andra evenemang, 

såsom en biobiljett eller inträdet till Liseberg.  
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5. Analys

etta avsnitt har som syfte att knyta samman uppsatsens teoretiska referensram 

med det empiriska materialet och en viktig utgångspunkt för denna analys är 

den konceptuella modellen. Avsnittet inleds med en analys av projekt samt olika 

projekttyper, projektorganisationen och projektlivscykeln. Analysen avslutas med 

ekonomistyrning av projekt där de tre parametrarna tid, kostnad och kvalitet har varit 

en viktig utgångspunkt för organiseringen av ekonomistyrningen i projektlivscykelns 

olika faser. Slutligen illustreras två sammanfattande modeller som visar respektive 

projekts organisering av ekonomistyrningen inom faserna. 

5.1 Projekt

Enligt Johansson et. al. (2000) är ett projekt tidsbegränsat, det vill säga projekt har en 

specifik början och slut, samt är en från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift, som 

genom styrning av tilldelade resurser ska nå uppställda mål. Författarna hävdar vidare 

att en speciell egenskap är att projekt är av engångskaraktär. Christensen och Kreiner 

(2002) menar att det mest centrala i projekt är att de ska vara målinriktade och att dessa 

mål är unika för varje projekt. Aurumgalan hade en förutbestämd början och slut och 

målet under år 2006 var att lägga grunden för och genomföra en gala som skulle bli ett 

årligt återkommande arrangemang. Detta mål anser vi kan ses som unikt för i år, för om 

galan blir ett återkommande inslag kommer deras mål antagligen att se annorlunda ut 

för nästkommande år. Elmia Husvagn Husbil 2006 är en återkommande mässa, men 

samtidigt ser de varje mässa som ett eget projekt med en definierad början och slut samt 

att de definierar nya mål inför varje mässa. Vi anser därmed att båda 

evenemangsprojekten uppfyller kriterierna för att vara ett projekt även om Elmia 

Husvagn Husbil 2006 inte är av engångskaraktär utan är ett återkommande projekt. 

Enligt Börjeson och Lisiderius (1999) passar formen projekt bland annat när 

linjeorganisationen flyttar ut vissa uppgifter för att skapa nya idéer och möjligheter eller 

när verksamheten är lämplig för projekt, exempelvis mässor. Aurumgalan involverar 

olika verksamheter och genom projektet skapar de möjligheten att bryta ut uppgiften för 

att gemensamt kunna genomföra den, vilket gör att vi anser att projekt var en lämplig 

arbetsform för dem. I likhet med Aurumgalan passar formen projekt även för Elmia 

D
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Husvagn Husbil 2006 då denna mässa genomförs av ett företag som är anpassat för att 

arbeta i projektform. 

5.1.1 Olika projekttyper

Johansson et. al. (2000) delar in projekt i fyra olika typer utifrån om det är en unik 

arbetsuppgift eller en vidareutveckling av befintliga samt om projektet är tänkt som en 

ny fristående organisatorisk enhet eller har som avsikt att upplösas men vars 

erfarenheter ska implementeras i moderorganisationen, se Figur 2. Utifrån denna 

indelning påstår vi att Aurumgalan härrör till Cell 1 eftersom galan i likhet med teorin 

är ett speciellt men naturligt projekt, samt att ett vanligt exempel inom denna typ är 

evenemang, vilket vi anser att Aurumgalan är. Trots att även Elmia Husvagn Husbil 

2006 är ett evenemang hävdar vi att projektet istället placeras in under Cell 3 då Elmia 

AB bedriver sin verksamhet i projektform, vilket projekt enligt teorin gör i denna cell. 

Att projekten är av olika typ anser vi speglar sig i de skillnader vi ser projekten emellan 

gällande bland annat planering, organisering och fasindelning. Elmia AB har till fördel 

att de har vana av att arbeta i projekt och vi anser därmed att detta underlättar deras 

organisering av projektet och dess ekonomistyrning. På grund av att vi har identifierat 

denna skillnad är vi eniga med Macheridis (2005) att kännedom om vilken projekttyp 

som används är viktigt bland annat när projektets tids- och aktivitetsplanering samt 

fasindelning ska bestämmas.  

5.1.2 Projektorganisationen 

Ett projekt kan, enligt Marttala och Karlsson (1999), ses som en organisation i form av 

olika roller eller funktioner, se Figur 3. Varken Aurumgalan eller Elmia Husvagn 

Husbil 2006 har samtliga teoretiska funktioner som författarna tar upp i deras 

projektorganisation. Båda organisationerna har dock projektledare och projektägare, 

men skillnaden ligger i att Aurumgalan har en styrgrupp medan Elmia Husvagn Husbil 

2006 istället har ett projektteam. Projektens funktioner har liknande uppgifter som 

ovannämnda författare samt Börjeson och Lisiderius (1999) tar upp. Även om projekten 

inte har hela den teoretiska organisationsuppställningen, anser vi dock att båda 

evenemangsprojekten har bra förutsättningar för att organisera ekonomistyrningen på ett 

väl fungerande sätt. Elmia Husvagn Husbil 2006 kan vi se har en fördel gentemot 

Aurumgalan då Elmia AB är en organisation anpassad för projekt, men å andra sidan 
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har Aurumgalans projektledare erfarenhet av projektarbete och hade ett viktigt stöd i 

styrgruppen, eventbolaget och projektägarna i organiseringen av styrningen.  

5.1.3 Projektlivscykeln

Enligt Mian och Xiaoyi Dai (1999) delas ett projekt vanligtvis in i fyra faser, 

begreppsbildning, planering, genomförande och avslutning, vilket visas i vår 

konceptuella modell. Elmia Husvagn Husbil 2006 har till skillnad från Aurumgalan till 

större del namngett sina faser som de upplever att projektet går igenom, dock hävdar vi 

att även Aurumgalan genomgår relativt tydliga faser och med den teoretiska 

referensramen som bakgrund kan vi urskilja de fyra faserna med tillägg av en ytterligare 

fas, galadagen. Elmia Husvagn Husbil 2006 har utökat sin projektlivscykel med 

ytterligare faser i form av inflyttning och mässdagar. De kompletterande faserna hos 

projekten illustrerar vi i Figur 7, fas 4, 8 och 9. 

Mian och Xiaoyi Dai (1999) menar att i projektlivscykelns första fas, begreppsbildning, 

upptäcks ett behov som eventuellt kan lösas med hjälp av ett projekt. Författarna menar 

vidare att det i denna fas är viktigt att undersöka tillgängligheten till resurser samt enligt 

Macheridis (2005) bör en förstudie genomföras för att ge underlag för beslut om 

projektets genomförande. Vi kan se att en begreppsbildningsfas finns inom Aurumgalan 

då det i deras inledande fas uppstod ett behov i och med att idén om en gala framfördes 

från flera olika håll. Aurumgalan genomförde därefter en förstudie för att undersöka 

intresset i länet samt om resurser fanns att tillgå. Elmia Husvagn Husbil 2006:s 

inledande fas har ett litet annorlunda utseende, detta då de inte behöver göra någon 

inledande förstudie eftersom de redan vet att intresse samt resurser finns tillgängliga. I 

deras första fas utformas dock mål, vilket Mian och Xiaoyi Dai (1999) förespråkar. 

Elmia Husvagn Husbil 2006 har därmed knappt någon begreppsbildningsfas. Detta 

menar vi beror på att denna fas inte blir lika viktig för ett etablerat projekt då de redan 

har tillgång till tidigare erfarenheter samt kunskap om hur idén ska bemötas av 

omgivningen. Detta innebär att den inledande fasen hos Elmia Husvagn Husbil 2006 

blir nästintill obefintlig och snarare flyter ihop med planeringsfasen, något vi finner 

naturligt då mässan är ett återkommande evenemang och behöver därför inte utföra de

aktiviteter teorin förespråkar inom denna fas år efter år. Se Figur 7, fas 1 och 6.
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I nästkommande fas, planering har enligt Mian och Xiaoyi Dai (1999) klartecken 

erhållits om att fortsätta projektet, vidare skapas formen på projektet genom att bland 

annat projektgrupp väljs ut. Därutöver utförs en mer detaljerad planering och en budget 

ställs upp. Macheridis (2005) menar att planeringen bland annat består av tidsplanering 

av olika slag. Jacobowsky (1991) inkluderar dessa delar i en projektplan. Inom 

Aurumgalan kan vi identifiera en planeringsfas eftersom formen på projektet skapades i 

och med att projektägare, styrgrupp samt projektledare tillsattes. I detta skede ställdes 

även en budget upp och en projektplan utformades, helt i linje med vad författarna 

anser. Mycket av Aurumgalans planeringsfas gick till att planera och budgetera 

finansieringen av galan, då detta var en förutsättning för att kunna gå vidare i arbetet. 

Elmia Husvagn Husbil 2006:s planeringsfas innebär även den att formen på projektet 

skapas i och med att projektorganisationen formellt utses. Även Elmia Husvagn Husbil 

2006 utformar en projektplan och som följd även en budget, dock hävdar vi att 

planering av finansieringen blir av mindre vikt, vilket innebär att de istället satsar mer 

tid på att utforma en affärsidé, strategier samt olika planer, däribland en tidsplan. 

Planeringsfasen anser vi är viktig för båda projekten då det är viktigt att ha en så 

noggrann och detaljerad planering som möjligt som grund för ett bra genomförande, 

men vi anser dock att planeringen blir svårare att utföra i ett nytt projekt, såsom 

Aurumgalan. En skillnad som vi ser mellan evenemangsprojekten inom planeringsfasen 

är att Aurumgalan lägger ner mycket tid på att planera finansieringen, något som Elmia 

Husvagn Husbil 2006 inte behöver fokusera på då de istället finansierar sin mässa via 

försäljning av biljetter samt utställningsyta, och de vet därmed att kapital som täcker 

mässans utgifter kommer att erhållas. Börjeson och Lisiderius (1999) hävdar att kravet 

på en detaljerad planering minskar inom ett litet projekt jämfört med ett större med 

mycket kapital. Vi har dock inte sett denna skillnad mellan våra fallprojekt och menar 

inte heller att det hade varit lämpligt för Aurumgalan, som enligt From och Norgren 

(2001) definieras som ett litet projekt, med mindre planering då det är ett nytt projekt 

som kräver detaljerad planering för sitt genomförande. Utifrån vår konceptuella modell 

ser vi därmed att projekten har en utformad planeringsfas som motsvarar teorin, men att 

syftet med verktygen skiljer sig åt projekten emellan. Se Figur 7, fas 2 och 6.

Enligt Mian och Xiaoyi Dai (1999) är nästa fas genomförandefasen och det är då det 

verkliga arbetet utförs. Författarna menar vidare att utförandet under denna fas testas 
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kontinuerligt. Macheridis (2005) menar att det är viktigt att studera om olika aktiviteter 

är genomförda och därmed blir övervaknings- och uppföljningssystem samt 

avvikelseanalyser av stor betydelse. Inom Aurumgalan kan vi identifiera en 

genomförandefas eftersom avstämningar och uppföljningar kontinuerligt genomfördes i 

detta skede. Vidare hävdar vi att de utförda omprognostiseringarna hade sitt ursprung i 

avvikelseanalyser. Under Elmia Husvagn Husbil 2006:s genomförandefas ska alla 

planer och idéer genomföras och de utför här avstämningar löpande då behov uppstår. 

Även inom detta projekt utformas avvikelseanalyser i form av planer om projektet inte 

löper enligt plan. Utifrån detta anser vi att båda projekten har en liknande 

genomförandefas där kontinuerliga uppföljningar utförs, vi anser därmed att projektens 

respektive fas sammanfaller med teorins genomförandefas och därmed även med vår 

konceptuella modell. Se Figur 7, fas 3 och 7. Anledningen till att denna fas är likartat 

utformad hos evenemangsprojekten anser vi beror på att aktiviteterna inom fasen har 

stor betydelse och är viktiga för ett väl genomfört projekt.

Vi har identifierat att det innan den avslutande fasen i vår konceptuella modell, existerar 

ytterligare en fas inom fallprojekten som illustreras i Figur 7, fas 4 respektive 9 och 

som benämns gala- respektive mässfasen, det vill säga dagen respektive dagarna då 

galan och mässan äger rum. Dessa har uppstått eftersom Aurumgalan och Elmia 

Husvagn Husbil 2006 är två annorlunda projekt på det viset att allt arbete resulterar i ett 

evenemang som hålls under en viss tidpunkt. Vidare har Elmia Husvagn Husbil 2006, 

som tidigare nämnts, en inflyttningsfas som vi har valt att lägga till i Figur 7, fas 8. 

Anledningen till att de har lagt till inflyttningsfasen menar vi beror på att det är en 

viktig förberedande fas för att de överhuvudtaget ska kunna genomföra mässan eftersom 

det inte kan bli någon om utställarna inte är på plats. 

Nästkommande fas enligt Mian och Xiaoyi Dai (1999) är avslutningsfasen där projektet 

är överlämnat till avsedda användare och där beslutsanalyser i form av granskning och 

utvärdering ska genomföras. Avslutningsfasen kan vi identifiera inom både Aurumgalan 

och Elmia Husvagn Husbil 2006. Denna fas motsvarar även den teorin och skiljer sig 

därmed inte från den konceptuella modellen. Detta hävdar vi beror på att 

avslutningsfasens beståndsdelar är så pass viktiga att oberoende av typ, storlek och ålder 

så krävs det att dessa utförs för att få en bra bild över vad som behöver förbättras. Se 

Figur 7, fas 5 och 10.
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Macheridis (2005) menar att det kan uppstå problem under och mellan de olika faserna, 

vilket kan innebära en förlängning av den fas som projektet befinner sig i, samtidigt 

som övergången till kommande bromsas. För att kunna hantera övergången mellan 

faserna effektivt är det viktigt att bland annat föra en diskussion av alternativt agerande 

samt revidera tidsplaneringen. Inom Aurumgalan uppstod problemet att de inte fick in 

tillräckligt med finansiering, vilket medförde att denna del tog upp mer tid av projektets 

livscykel än vad som troligen var tänkt. För att lösa finansieringsproblemet använde de 

sig dock av en metod som teorin förespråkar, då de genom diskussion kom fram till att 

de var tvungna att skruva på kostnaderna och istället ta emot tjänstesponsring för att 

kunna gå vidare i projektet. Inom Elmia Husvagn Husbil 2006 såg vi inte några större 

problem under och mellan faserna. Detta anser vi beror på att individerna inom 

projektet har en lång erfarenhet av projektarbete, vilket gör att de vet hur de ska arbeta 

för att få faserna att löpa problemfritt.      

Utifrån ovanstående resonemang menar vi att den största skillnaden mellan 

evenemangsprojektens organisering återfinns i de två inledande faserna, detta för att 

utseende samt syfte skiljer dem åt. Vi menar att detta beror på att dessa faser i större 

utsträckning var kritiska för Aurumgalan då det var dessa faser som lade grunden för 

galan och bestämde om Aurumgalan överhuvudtaget skulle genomföras. Vidare ser vi 

en skillnad i att Elmia Husvagn Husbil 2006 även har en inflyttningsfas.

Figur 7: Aurumgalans och Elmia Husvagn Husbil 2006:s projektlivscyklar i form av grad av slutförande

Aurumgalan

1 2 3 4 5

Elmia Husvagn 
Husbil 2006

6 7 9 108

Begreppsbildning: 1 och 6                           Inflyttning: 8
Planering: 2 och 6                                        Gala/mässdag: 4 och 9
Genomförande: 3 och 7                               Avslutning: 5 och 10
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5.2 Ekonomistyrning av projekt

Enligt Jacobowsky (1991) bidrar ekonomistyrning av projekt till möjligheten att på 

ekonomisk väg effektivt kunna välja, prioritera samt se möjligheter och lösa problem. 

Författaren menar vidare att ett viktigt verktyg för att styra projektet i rätt riktning är 

projektplanen som bland annat kan innehålla projektets resursbehov och tidsplaner. 

Inom både Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006 anser vi att ekonomistyrningen 

används för att föra projektet framåt i processen och att det sker en organisering av 

styrverktygen under projektets gång. Vidare ser de projektplanen som ett av deras 

viktigaste styrverktyg, dock var den i Aurumgalans fall enligt Olle Termén inte 

tillräckligt specificerad, vilket vi menar beror på att erfarenhet ännu inte erhållits på 

grund av projektets ålder. De två projekten upprättar respektive projektplan i samma 

fas, i detta fall planeringsfasen, se Figur 8 och 9, vilket stämmer överens med vår 

konceptuella modell.

Anthony och Govindarajan (2003) menar att ett hjälpmedel inom ekonomistyrning kan 

vara att tilldela olika ekonomiska ansvar såsom intäkts-, kostnads-, resultat-, och 

räntabilitetsansvar. Inom Aurumgalan är det projektägarna, Företagarna, som har det 

ekonomiska ansvaret, dock har Irene Falkbrink-Norrman och Monica Wiklund ett 

självpåtaget ekonomiskt ansvar som uppkom på grund av att de inte fick in tillräckligt 

med finansiering. Följden av detta ekonomiska ansvar blev att de erbjöd sig att arbeta 

utan lön till dess att projektet blev ekonomiskt lönsamt, se Figur 8 mellan faserna 

planering och genomförande. Projektledaren Jörgen Nyström menar vi har ett 

ekonomiskt ansvar i form av ett resultatansvar då han ansvarar för de intäkter och 

kostnader han kan påverka, se Figur 9 under begreppsbildningsfasen. Vi anser att det 

hade underlättat för Aurumgalan om de redan i ett tidigt skede i sin organisering av 

ekonomistyrningen hade kopplat ett ekonomiskt ansvar till projektledarna. Detta hade 

troligtvis lett till att projektledarna hade tagit större ansvar för kostnaderna från början, 

och projektet hade därmed kunnat hållas inom kostnadsramarna.  

Enligt Berggren och Lindkvist (2001) samt Anthony och Govindarajan (2003) kan 

ekonomistyrningen inom ett projekt delas in i formell och informell styrning. Formell 

styrning inkluderar strategiska planer, budget samt rapporter. Informell styrning rör 

istället faktorer som nära kontakter och ledarstil. Enligt StatskonsultProjektStyrning AB 
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(1981) kan graden av formalisering skilja sig åt beroende på projektets storlek, eftersom 

det i ett mindre projekt kan vara enklare att arbeta utan formella rutiner. Organiseringen 

av ekonomistyrningen har inom både Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006 

varit nästintill helt formellt utformad inom samtliga faser. Orsaken till detta påstår vi 

beror på att Aurumgalan, som ett nytt projekt, kräver en strukturerad och formell 

styrning för att hålla projektet samt dess individer samman, och därför anser vi att även 

om det är ett litet projekt så räcker inte en informell kontakt, vilket teorin antyder. I och 

med att Elmia Husvagn Husbil 2006 är ett inarbetat och återkommande projekt 

förmodade vi att projektet skulle ha övergått till en mer informell styrning, men detta är 

inte fallet. Anledningen till detta anser vi beror på att det krävs en formell styrning för 

att hålla ihop ett så stort projekt med dess underavdelningar. En annan bidragande orsak 

menar vi är att projektprocessen löper under en lång period vilken ställer större krav på 

formella styrverktyg.

Enligt Pankaja Pradeep (2005) samt Hormozi och Dube (1999) är det viktigt att känna 

till ett projekts begränsningar, i form av tid, kostnad och kvalitet, för att lättare styra ett 

projekt. Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006 menar vi båda känner till dessa 

begränsningar och tar hänsyn till dem i sin styrning under projektets livscykel eftersom 

deras styrverktyg kan hänföras till samtliga huvudparametrar.

5.2.1 Tid

I början av ett projekt görs enligt StatskonsultProjektStyrning AB (1981) en 

tidsuppskattning som under projektets förlopp finjusteras, detta i form av en så kallad 

tidsplan. Tidsplanering kan bland annat göras i form av ett Gantt-schema. Aurumgalan 

har lagt upp sina tidsplaner under projektets gång, där den första tidsplaneringen var en 

grov skiss som under tiden har blivit allt mer detaljerad. Denna planering kunde även 

förbättras menar vi, när eventbolaget blev involverade då dessa förmodligen hade bättre 

kännedom angående tidsuppskattningen inom en mängd olika områden. Därmed blev 

tidsplaneringen viktig under projektets gång och därför bör pilen ”tidsuppskattning” 

sträcka sig till och med genomförandefasen, se Figur 8. Elmia Husvagn Husbil 2006 har 

i och med upprättandet av projektplanen, till skillnad mot Aurumgalan, istället upprättat 

en tidsplan i form av ett Gantt-schema i planeringsfasen, se Figur 9. Anledningen till att 

Elmia Husvagn Husbil 2006 inte har planerat under tiden, utan främst i planeringsfasen, 

hävdar vi beror på att de har erfarenhet av när aktiviteter måste genomföras, då detta är 
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en återkommande mässa i en organisation som är anpassad för projekt. Aurumgalan 

hade i motsats inte så mycket kunskap i det inledande skedet och därför anser vi att en 

logisk följd är att de måste planera under tiden. Utifrån detta menar vi att typen av 

projekt och ålder har en påverkan på parametern tid, se Figur 8 och 9.  

Vi anser att någon form av tidsplanering är viktigt för båda evenemangsprojekten, dels 

för att ha bättre kontroll över projektets aktiviteter, samt då det är ett viktigt styrverktyg 

för att alla ska bli involverade samt få kännedom om sin del i projektet för att därmed få 

en klar bild över projektets nuläge. Vi hävdar därför att tidsplanering blir lika viktig 

oberoende av om det är ett nytt eller återkommande projekt, dock underlättas 

utformningen av tidsplaneringen om erfarenhet finns.

5.2.2 Kostnad

Larsson (1995) menar att det kan vara svårt att bedöma ett projekts kostnader eftersom 

det kan vara problematiskt att få tillgång till kostnadsinformation från liknande projekt. 

Detta påstår vi överensstämmer i Aurumgalans fall då de hade problem att fastställa 

kostnaderna i den inledande budgeten eftersom de inte hade någon tidigare genomförd 

gala att studera. Detta är något som även Jörgen Nyström påpekar kan vara ett problem 

för ett nytt projekt. Det är dock inte något problem för Elmia Husvagn Husbil 2006 då 

de har tillgång till tidigare mässors kostnadsinformation.

Enligt Macheridis (2005) innebär budgeten inom ett projekt att kostnader och intäkter 

läggs ihop för varje projekt. Budgeten ska även ge en bild av vilka resurser som krävs 

för att nå projektets mål och fungera som ett underlag vid beslut om projektets 

genomförande, vilket även en förstudie kan bidra med. Anthony och Govindarajan 

(2003) menar vidare att budgeten är en viktig länk mellan planering och kontroll av 

utförandet. Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006 är eniga om att budgeten är ett 

viktigt styrverktyg. Inom Aurumgalan blev förutom budgeten även deras utförda 

förstudie ett viktigt underlag för att undersöka vilka resurser som fanns att tillgå. Denna 

förstudie genomfördes under deras inledande fas, vilket överrensstämmer med vår 

konceptuella modell. Elmia Husvagn Husbil 2006 utför en variant av en förstudie i och 

med projektplanen genom att studera utvärderingarna från föregående år samt se på 

marknaden i form av en SWOT-analys, dock var inte denna förstudie avgörande för 

beslut om mässans genomförande. Se Figur 8 och 9.
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Aurumgalan lade sin budget under planeringsfasen, detta i syfte att kunna använda 

budgeten som ett underlag vid sökandet av finansiering i form av riskkapital och 

sponsring, men även för att få ett godkännande för projektets genomförande, se Bilaga 

3. Det kan dock ses att de har haft vissa problem i uppställandet av budgeten delvis för 

att de felbedömde kostnaderna, men även eftersom de inte fick in lika mycket kapital 

som de hade budgeterat. Elmia Husvagn Husbil 2006 ställer även de upp sin budget 

under planeringsfasen, men projektets genomförande är inte beroende av budgetens 

innehåll då de sedan tidigare år har mycket grundunderlag, samt att de årligen inte 

behöver söka någon finansiering. Därmed har deras budget ett annat syfte än 

Aurumgalans. Denna skillnad anser vi är logisk med avseende på att Aurumgalan är ett 

nytt projekt till skillnad från Elmia Husvagn Husbil 2006. Vi anser att skillnaden även 

beror på att de är av olika typ, eftersom en organisation som är anpassad för projekt har 

kunskap om hur en budget inom ett projekt bör läggas upp, se Figur 8 och 9. 

Båda projekten använder budgeten löpande som ett avstämningsverktyg, vilket 

överensstämmer med Pankaja Pradeep´s (2005) teori om kostnadskontroller. Utifrån 

detta ser vi att evenemangsprojekten följer teorin och vår konceptuella modell väl 

eftersom budgeten blir viktig inom de faser som vår modell visar, förutom inom fasen 

begreppsbildning eftersom budgeten då ännu inte är utformad. Däremot menar vi att 

pilarna ”kostnadskontroll” och ”budget” sammanfaller då budgeten för båda projekten 

ligger som underlag för kostnadskontrollerna och dess rapporter. Se Figur 8 och 9.

Enligt Jacobowsky (1991) är kalkyler viktiga och dess data bör användas under hela 

projektets gång. Varken Aurumgalan eller Elmia Husvagn Husbil 2006 utformar 

kalkyler av något slag. I jämförelse med vår konceptuella modell kan vi därmed se att 

kalkyler som styrverktyg blir mindre viktiga i deras organisering av ekonomistyrningen 

och faller därmed bort helt, se Figur 8 och 9. I likhet med Jörgen Nyström anser vi dock 

att kalkyler är viktigare för ett nytt projekt och därför hävdar vi att Aurumgalan borde 

ha använt sig av kalkyler för att beräkna ett lämpligt pris på galans biljetter vilket 

förhoppningsvis hade ökat deras intäkter. 

5.2.3 Kvalitet och utförande

Enligt Macheridis (2005) finns det två typer av projektkvalitet, process- samt 

produktkvalitet. From och Norgren (2001) menar att kvaliteten mäts genom uppföljning 
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av ekonomin, tidsplaner och aktiviteter samt via utvärdering. Aurumgalan hade för att 

stämma av och följa upp projektet regelbundna möten angående bland annat 

biljettförsäljning, sponsring och ekonomin, där den ekonomiska uppföljningen skedde 

genom rapporterade excelark. De hade även inledningsvis ett avstämningsmöte för att 

avgöra om projektet skulle fortgå. Närmare galadagen blev avstämningarna allt mer 

frekventa och planeringen mer detaljerad, dock utfördes inga uppföljningar under 

galadagen. Efter Aurumgalan ägde utvärderingar och uppföljning rum till Länsstyrelsen 

samt till dem som bidragit med riskkapital. Därutöver gjorde samt erhöll sponsorerna 

och styrgruppen en utvärdering av icke-ekonomisk karaktär. Elmia Husvagn Husbil 

2006 utför löpande under genomförandefasen uppföljningar av både kostnader och 

intäkter där intäkterna följs upp via ADAM samt skriftliga månadsrapporter. Under 

genomförandefasen sker då behov uppstår även löpande möten med projektteamet, samt 

uppföljning av kvaliteten. Även under mässdagarna fortsätter uppföljningsarbetet. 

Utvärdering sker i Elmia Husvagn Husbil 2006:s sista avslutande fasen. 

Utifrån detta ser vi att Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006 agerar nästan helt i 

enlighet med vår konceptuella modell då de utför uppföljningar i genomförandefasen 

och utvärderingar i avslutningsfasen, se Figur 8 och 9. Vi upplever dock att Elmia 

Husvagn Husbil 2006 till skillnad från Aurumgalan påbörjar uppföljningsarbetet först 

under genomförandefasen och inte genom hela livscykeln som ”kvalitetspilen” i den 

konceptuella modellen visar på, se Figur 9. Detta hävdar vi beror på att de under de två 

första faserna mest arbetar på rutin och att det ”riktiga” arbetet påbörjas först under 

genomförandefasen. Vi menar därmed att en bidragande orsak till skillnaden är att 

evenemangsprojekten är av olika ålder och typ, se Figur 8 och 9. En ytterligare skillnad 

dem emellan är att Aurumgalan inte utförde någon avstämning under galafasen, detta 

menar vi beror på att denna fas bara pågick under en kort tid och inte som Elmia 

Husvagn Husbil 2006 under flera dagar. Se Figur 8 och 9.

From och Norgren (2001) menar att trots att utvärderingar har utförts är det inte alltid 

fallet att dessa används för att utveckla och förbättra projektets kvalitet. Även 

uppföljningen bör förbättras i den mån att den utförs på ett mer strukturerat sätt. I 

motsats till teorin anser vi inte att projektens utvärderingar tenderar att bli liggandes, 

utan i Aurumgalans fall kommer dessa att användas som underlag för att undersöka om 

galan ska genomföras ytterligare ett år och ger då hänvisningar om vad som behöver 
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förbättras. Vi anser att det hade varit mer sannolikt att ett återkommande projekt som 

vet vad de ska göra hade bortsett från utvärderingarna. I Elmia Husvagn Husbil 2006:s 

fall utgör dock deras utvärderingar ett viktigt ingångsvärde för nästkommande års 

SWOT-analys och projektplan, det är också utifrån dessa som arbetet påbörjas efter 

mässans slut. Vi hävdar vidare att båda projekten utför uppföljningarna på ett 

välstrukturerat sätt, något vi ser står i motsats till From och Norgren (2001). Möjligen 

att Aurumgalans uppföljningar sker i en mer schemalagd form till skillnad mot Elmia 

Husvagn Husbil 2006 vars uppföljningsmöten uppstår vid behov. 

Enligt From och Norgren (2001) kan olika intressenter, däribland finansiärer ställa krav 

på en bra uppföljning. De kan vidare ställa krav på hur dessa ska utformas och när 

resultaten ska rapporteras. Inom båda fallprojekten bekräftas detta då Aurumgalan 

måste, i form av ekonomiska sammanställningar, rapportera till Länsstyrelsen och till de 

som bidragit med riskkapital. Även Elmia Husvagn Husbil 2006 måste rapportera till 

intressenter i form av Elmia AB:s VD. För Aurumgalan är detta till synes viktigare då 

dessa troligtvis ligger till grund för om de ska vara involverade vid nästa års gala.

5.3 Sammanfattande modeller 

Nedan följer en sammanställning av vårt analysavsnitt i form av två modeller som 

grundar sig på vår tidigare presenterade konceptuella modell. I dessa modeller visar vi 

hur evenemangsprojekten har organiserat sin ekonomistyrning genom sina olika faser. 

Det som är markerat i svart visar på att projekten har tillämpat samma utformning som i 

den konceptuella modellen. De aktiviteter som inte används i projektens 

ekonomistyrning är markerade i grått, medan den blåa färgen illustrerar de faser och 

aktiviteter som vi utifrån vår analys har kunnat lägga till. Den gröna färgen visar den 

ytterligare faktor, det vill säga ålder, som vi har upplevt har en påverkan på varför 

projekten har organiserat ekonomistyrningen på tillämpat sätt.   
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Figur 8: Sammanfattande modell av Aurumgalans organisering av ekonomistyrningen genom faserna
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Tidsuppskattning

- tidsplan

Kostnadskontroll

- kostnadsschema
- kostnadskontrollsrapporter

Kalkyler

- förkalkyl                        -helhetskalkyler              - efterkalkyl

Kvalitet

                                                                              - processkvalitet             - produktkvalitet

                        

Cell 3
Storlek
Ålder

Figur 9: Sammanfattande modell av Elmia Husvagn Husbil 2006:s organisering av ekonomistyrningen 
genom faserna

Tid, kostnad 
och kvalitet

Hur?

Varför?
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6. Slutsats

etta avslutande avsnitt inleds med uppsatsens slutsatser, vilket följs av 

slutsatsens sanningsenlighet samt förslag till vidare forskning.  

Enligt Mian och Xiaoyi Dai (1999) delas vanligtvis ett projekt in i fyra faser, vilket 

även illustrerades i vår konceptuella modell. Utifrån vårt empiriska avsnitt framgick det 

att evenemangsprojekten går igenom samtliga fyra faser, men att det återkommande 

projektets begreppsbildningsfas blir nästintill obefintlig. I jämförelse med vår 

konceptuella modell är skillnaden att faser kan läggas till såsom dagen/dagarna då 

evenemanget äger rum samt en inflyttningsfas.

Mian och Xiaoyi Dai (1999) samt Macheridis (2005) beskriver ”begreppsbildning” som 

den inledande fasen då behov upptäcks och mål ställs upp, men där även en förstudie 

genomförs. I vårt nya fallprojekt stämde detta överens med deras första identifierade 

fas, men i det återkommande projektet flyter denna fas snarare samman med 

nästkommande fas. I denna nästkommande fas, ”planering”, genomförs enligt Mian och 

Xiaoyi Dai (1999), Macheridis (2005) samt Ander (1989) en mer detaljerad planering. 

Därutöver ställs budgeten upp, en projektplan nedtecknas samt även ett schema över 

uppföljnings- och kontrollpunkter ställs upp. Vi fann att denna fas är viktig inom båda 

evenemangsprojekten och flertalet av aktiviteterna utfördes. Det läggs dock olika stor 

vikt vid vad som planeras där det nya projektet främst fokuserade på finansiering. 

Vidare hade det nya projektet svårare att utforma planeringen än det återkommande 

projektet som ingår i en organisation anpassad för projekt. Enligt Börjeson och 

Lisiderius (1999) behöver ett litet projekt inte genomföra aktiviteter såsom detaljerad 

planering, uppföljning och avstämning lika utförligt, något vi dock inte fann var fallet i 

det mindre evenemangsprojektet.

Mian och Xiaoyi Dai (1999) beskriver nästkommande faser som ”genomförande” och 

”avslutning”. Under genomförandefasen utförs det verkliga arbetet med uppföljningar 

medan projektet avslutas och utvärderas under den sista fasen. I jämförelse med våra 

studerade projekt har dessa faser samma utformning oberoende av dess typ och ålder.

D
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Jacobowsky (1991) poängterar att ekonomistyrning bör tillämpas i alla faser genom 

livscykeln. Vi fann att ekonomistyrningen inom evenemangsprojekten är viktig och att 

det sker en organisering av olika verktyg under projektens gång, vilket stämmer överens 

med vår konceptuella modell. Vidare har evenemangsprojekten en bra förutsättning för 

sin organisering av ekonomistyrningen om de bygger upp sin projektorganisation på 

lämpligt sätt. Enligt Berggren och Lindkvist (2001) kan ekonomistyrningen inom ett 

projekt delas in i formell och informell. Denna grad av formalisering kan enligt 

StatskonsultProjektStyrning AB (1981) skilja sig åt beroende på storlek. I våra 

studerade evenemangsprojekt var styrningen nästintill helt formellt utformad genom 

livscykeln och vi fann därmed ingen skillnad projekten emellan trots deras olika storlek.

Pankaja Pradeep (2005) samt Hormozi och Dube (1999) beskriver tid, kostnad och 

kvalitet som viktiga parametrar att känna till för att lättare kunna styra ett projekt. I våra 

evenemangsprojekt fann vi att dessa huvudparametrar hade en inverkan på projektens 

organisering av ekonomistyrningen och dess verktyg inom livscykelns olika faser då 

samtliga verktyg som används kan hänföras till dessa parametrar.

I vår konceptuella modell, som har den teoretiska referensramen som utgångspunkt, 

framgår att det i begreppsbildningsfasen är viktigt att genomföra en förstudie av 

ekonomi, teknik och marknad. I båda fallprojekten utformas en förstudie men av olika 

anledningar och med olika utgångspunkter. Det nya evenemangsprojektets förstudie

fokuserade mestadels på ekonomi och om intresse fanns att genomföra projektet. För 

det återkommande projektet är förstudien inte avgörande för beslut om mässans 

genomförande och fokuserar inte på ekonomi utan istället på marknaden i form av en 

SWOT-analys. 

Enligt planeringsfasen i vår konceptuella modell är de viktigaste styrverktygen 

detaljerad planering, projektplan, budget och schema. Det nya projektet i vårt empiriska 

avsnitt utförde under denna fas en detaljerad planering, nedtecknade en projektplan och 

ställde upp en budget, dock utformades inget schema i denna fas utan tidsplaner 

utformades löpande under livscykeln. Även det återkommande projektet, som ingår i en 

organisation anpassad för projekt, utför dessa aktiviteter men med tillägg av tidsschema 

i form av Gantt. Evenemangsprojekten har dock haft olika syften med verktygen samt 

att det nya projektet upplevde svårigheter med att utforma budgeten. 
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I genomförandefasen är, enligt vår konceptuella modell, viktiga styrverktyg uppföljning 

av ekonomi, tidsplaner och aktiviteter. I avslutningsfasen genomförs istället granskning 

och utvärdering. Vi fann att denna organisering av ekonomistyrningen med dess verktyg 

är nästintill densamma i jämförelse med våra studerade evenemangsprojekt. Den 

skillnad vi dock har funnit är att det återkommande projektet även utför uppföljningar 

under de två faserna som vi har kunnat lägga till i den konceptuella modellen.

Enligt vår konceptuella modell är det aktiviteter som är viktiga i fler än en fas, såsom 

budget, kostnadskontroll, kalkyler och kvalitet som sträcker sig över hela livscykeln 

samt tidsuppskattning som blir viktig till och med genomförandefasen. I våra fallprojekt 

uppmärksammades ett flertal skillnader i förhållande till den konceptuella modellen 

såsom att budgeten inte får någon betydelse i den inledande fasen. Vidare får budgeten 

ett syfte som kostnadskontroll. Dessutom utformas inte kalkyler inom 

evenemangsprojekten, dock borde detta ha använts i det nya projektet för att fastställa 

priset på biljetterna. Vad gäller kvalitet överensstämmer denna aktivitet med den 

konceptuella modellen i ett nytt projekt då denna utförs under hela livscykeln men i ett 

återkommande projekt bortfaller denna under de två inledande faserna och påbörjas 

först under genomförandefasen. I jämförelse med den konceptuella modellen utför det 

etablerade projektet sin tidsuppskattning endast i planeringsfasen medan det nya 

projektet följer modellen och gör tidsuppskattning löpande. Vi har, i jämförelse med vår 

konceptuella modell, kunnat lägga till ekonomiskt ansvar i form av ett resultatansvar. 

Det nya projektets projektledare tilldelar sig själva detta ansvar mellan faserna planering 

och genomförande. Projektledaren i det återkommande projektet har istället redan detta 

ansvar i den inledande fasen. 

Enligt Macheridis (2005) kan projekt delas in på olika sätt, något som är viktigt att 

känna till när projektets tids- och aktivitetsplanering samt fasindelning ska bestämmas. 

Dessutom anser Börjeson och Lisiderius (1999) samt StatskonsultProjektStyrning AB 

(1981) att det kan ligga skillnader i styrningen beroende på projektets storlek. I denna 

uppsats har det framkommit att anledningen till varför evenemangsprojekt har valt att 

organisera ekonomistyrningen på tillämpat sätt beror på projekttyp och ålder, men dock 

inte på storlek. Ålder är därmed en ny faktor som vi utifrån vår empiri har kunnat lägga 

till som en påverkan på ett evenemangsprojekts organisering av ekonomistyrningen 

medan faktorn storlek istället har fallit bort. 
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De slutsatser vi kommit fram till är att evenemangsprojekt organiserar sin 

ekonomistyrning på ett sätt som motsvarar den konceptuella modellen i de två 

avslutande faserna, genomförande och avslutning. Organiseringen av 

ekonomistyrningen ser dock annorlunda ut i de två inledande faserna, begreppsbildning 

och planering, då dessa inte har samma utformning samt att olika verktyg används. 

Vidare har verktygen under dessa faser olika syfte och betydelse. En ytterligare slutsats 

är att två nya faser har kunnat läggas till i den konceptuella modellen. Se Figur 7, 8 och 

9. Anledningen till varför evenemangsprojekt organiserar ekonomistyrningen på 

tillämpat sätt beror på att ett projekts typ och ålder har en inverkan på 

ekonomistyrningen, detta då dessa faktorer ställer krav på styrverktygen och syftet med 

dessa. Utifrån detta ser vi att storlek faller bort som en påverkande faktor på varför 

projekt styr på tillämpat sätt. Se Figur 8 och 9.

6.1 Slutsatsens sanningsenlighet

Vi finner att vi, med de utgångspunkter vi haft i form av att endast två fallprojekt har 

studerats, inte kan dra några säkra och statistiska generaliserbara slutsatser. Vi har dock, 

som även nämnts i metodavsnittet, varit mycket noggranna i vår empiriinsamling i syfte 

att kontrollera att allt var korrekt uppfattat. Vi anser även att vi har kunnat ge ett 

teoretiskt bidrag till hur och varför evenemangsprojekt organiserar sin ekonomistyrning 

på tillämpat sätt. Detta genom att vår konceptuella modell, som bygger på vedertagen 

teori, anses fungera i praktiken eftersom empirin utifrån våra fallprojekt tillsammans har 

styrkt modellen, men även utvecklat den i form av våra sammanfattande modeller.

6.2 Förslag till vidare forskning

De förslag som vi har till vidare forskning är att undersöka ett projekt från respektive 

projekttyp för att ytterligare se skillnader projekten emellan i organiseringen av 

ekonomistyrningen. Eftersom ett viktigt teoretiskt bidrag i denna uppsats är att åldern är 

en viktig påverkande faktor i organiseringen av ekonomistyrningen, hade det varit 

intressant att utveckla denna tes genom att studera ett flertal projekt i olika åldrar. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka hur projekt som placeras i Cell 

3, det vill säga projekt som drivs av organisationer som arbetar med projekt, kan ta vara 

på erfarenheterna från tidigare genomförda projekt för att förbättra ekonomistyrningen i 

nästkommande projekt.
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Bilaga 1

Den konceptuella modellens begrepp

Nedan följer kännetecken för den konceptuella modellens begrepp. Respektive 

kännetecken har vi haft som utgångspunkt vid våra intervjuer för att se om följande 

faser samt verktyg används inom projekten. Har det motsvarat dessa kännetecken har vi 

kategoriserat dem under respektive begrepp. Kopplingen mellan begreppen och 

intervjufrågorna i Bilaga 2 visas nedan.  

   

Begrepp Kännetecken

Projektet (Fråga 1-10)

Projekt
 temporär organisationsform 
 väldefinierad början och slut, utan 

rutinmässiga uppgifter
 begränsat med resurser
 unika154

 målinriktade, mål unika för varje 
projekt155

Projektets livscykel (Fråga 11-14)

Begreppsbildning
 introduktionsfas
 behov upptäcks
 preliminära och alternativa mål ställs 

upp
 tillgängligheten till resurser undersöks
 förstudie genomförs
 behov av styrgrupp, projektledare och 

val av projektgrupp ses över156

Planering
 den andra fasen
 klartecken ges om att projektet kan 

fortsätta
 detaljerad planering över hur mål ska 

uppnås
 formen på projektet skapas
 placering på projektet bestäms
 budget ställs upp157

                                                
154 Pankaja Pradeep, K., 2005, sid. 14
155 Christensen, S., Kreiner, K., 2002, sid. 25
156 Macheridis, N., 2005, sid. 86f
157 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
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 hinder och problem ska identifieras 
samt lösningar diskuteras

 scheman utformas158

 projektplan ställs upp159

Genomförande
 tredje fasen
 verkliga arbetet utförs
 utförandet testas kontinuerligt160

 uppföljnings- och övervakningssystem 
samt avvikelseanalyser utformas161

Avslutning
 den fjärde och sista fasen
 projektgruppens upplösning
 överlämnade av projektet till avsedda 

användare
 granskning och utvärdering utförs162

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning (Fråga 15-17)
 består av en mängd aktiviteter, bland 

annat planering, koordinering av 
aktiviteter från företagets olika delar, 
kommunicering och utvärdering av 
information samt beslutsfattande163

Förstudie (Fråga 20) 
 ger underlag för beslut om projektet 

ska genomföras eller avvisas164

 beskriver i stora drag hur projektet ska 
läggas upp

 beaktar olika aspekter såsom ekonomi, 
teknik och marknad165

Budget (Fråga 21)
 förväntade kostnader och intäkter läggs 

ihop för varje projekt
 ger en bild av vilka resurser som krävs 

för att nå projektets mål
 underlag vid beslut om projektet ska 

genomföras166

 viktig länk mellan planering och 
kontroll av utförandet167

                                                
158 Macheridis, N., 2005, sid. 89
159 Ander, I., Karlsson, R., 1989, sid. 13
160 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
161 Macheridis, N., 2005, sid. 91
162 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
163 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 7
164 Macheridis, N., 2005, sid. 86
165 Ander, I., Karlsson, R., 1989, sid. 16
166 Macheridis, N., 2005, sid. 55, 86
167 Anthony, RN., Govindarajan, V., 2003, sid. 818f
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Tidsuppskattning (Fråga 22)
 aktivitetsnedbrytning till en nivå då 

kontroll erhålls över hur stor tidsåtgång 
de olika aktiviteterna tar168

- tidsplan (Fråga 23)
 ett verktyg för tidsuppskattning169

Kostnadskontroll (Fråga 24)
 teknik där olika kostnadselement inom 

projektet studeras, kontrolleras och 
analyseras170

- kostnadsschema
 ett verktyg för kostnadskontroll
 matchning mellan projektets schema 

och planerade kostnader171

- kostnadskontrollsrapporter
 ett verktyg för kostnadskontroll
 jämförelse mellan planerade och 

verkliga kostnader i syfte att identifiera 
eller förutse en möjlig kostnads-
överskridning172

Kalkyl (Fråga 25)
 instrument för att kunna bedöma olika 

alternativ för att kunna välja det mest 
lönsamma alternativen för projektet173

- förkalkyl
 ger underlag för att kunna fatta beslut 

om till exempel kund- och 
produktval174

- helhetskalkyl
 kalkyl där alla faser i projektets 

livscykel beaktas 175

- efterkalkyl
 eftersträvar kostnadskontroll, resultat-

analys samt uppföljning för att göra 
förkalkylerna bättre i framtiden176

                                                
168 Larsson, O., 1995, sid. 70
169 Ibid
170 Pankaja Pradeep, K., 2005, sid. 14
171 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 36
172 Ibid
173 Jacobowsky, B., 1991, sid. 42ff
174 Andersson, G., 2001, sid. 42
175 Jacobowsky, B., 1991, sid. 42ff
176 Andersson, G., 2001, sid. 42
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Kvalitet (Fråga 26)
 hur väl och i vilken grad ett resultat 

uppfyller kundens krav
 kan innebära att lägre kostnader och 

högre intäkter uppnås177

- processkvalitet
 innebär att kontrollera och följa upp 

kvaliteten kontinuerligt under hela 
livscykelns gång178

- produktkvalitet
 avser kvaliteten på projektresultatet179

Detaljerad planering (Fråga 27)
 planering över hur begreppsbildnings-

fasens utvecklade mål ska uppnås180

Projektplan (Fråga 28)
 syftar till att styra projektet i rätt 

riktning
 ska samordna arbetet som utförs181

 grund till fortsatt arbete och tar upp 
projektets mål, resursbehov, strategi, 
arbets- och ansvarsfördelning samt 
tidsplaner182

Schema (Fråga 29)
 innebär att början- och sluttiderna 

fastställs för projektets aktiviteter183

- Gantt
 ett diagram som utförs i stapelform där 

aktiviteter som ska genomföras under 
projektets gång anges

 varje stapel utgör en aktivitet och visar 
när i tiden aktiviteten börjar och 
slutar184

- uppföljning och kontroll
 fastlagda punkter i scheman när 

uppföljning samt kontroll ska ske185

Uppföljning (Fråga 30-32)
 löpande kontroll av projektets kvalitet 

för att kunna ta ställning till projektets 
fortsatta arbete186

                                                
177 Macheridis, N., 2005, sid. 119
178 Ibid
179 Ibid
180 Mian, SA., Xiaoyi Dai, C., 1999, sid. 42
181 Ander, I., Karlsson, R., 1989, sid. 16
182 Jacobowsky, B., 1991, sid. 61ff
183 Macheridis, N., 2005, sid. 89
184 Ibid, sid. 86
185 Ibid, sid. 89
186 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 137ff
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 uppföljning av ekonomi, tidsplaner 
samt aktiviteter187

- uppföljnings- och övervakningssystem
 system för löpande rapportering188

- avvikelseanalys
 analys över orsakerna till de avvikelser 

som uppstått189

Granskning/utvärdering (Fråga 33)
 undersökning över hur det har gått och 

hur väl projektet faller ut190

Tid (Fråga 18-19)
 beskrivs med hjälp av en början och ett 

slut191

Kostnad (Fråga 18-19)
 värdet på en resursförbrukning192

Kvalitet (Fråga 18-19)
 se ovan

Projekttyp (Fråga 34)
 en indelning av projekt med avseende 

på exempelvis mål, tidsomfattning, 
organisation och resursanspråk193

Storlek (Fråga 34)
 indelning med avseende på exempelvis 

omfång eller omfattning194

                                                
187 From, G., Norgren, C., 2001, sid. 30
188 Macheridis, N., 2005, sid. 91
189 Ibid
190 Börjeson, L., Lisiderius, S., 1999, sid. 140
191 Hormozi, AM., Dube, LF., 1999, sid. 34
192 Andersson, G., 2001, sid. 48
193 Macheridis, N., 2005, sid. 34
194 Svenska akademiens ordbok, 1993, s. 12378
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Bilaga 2

Intervjufrågor 

Övergripande om projektet och dess organisation

1. Berätta kort om projektet

2. Hur många år har det funnits?

3. Vilka står bakom projektet? 

4. Vad är syftet med galan/mässan?

5. Vilka mål har ni ställt upp? Finns det målkonflikter mellan bland annat 

personliga och projektets mål? Är målen spridda i projektgruppen? 

6. Hur har ni finansierat galan/mässan? Sponsorer?

7. Vilka intressenter är med och påverkar bland annat utformningen?

8. Hur många arbetar med projektet, anställda och frivilliga? 

9. Hur är projektorganisationen utformad i form av beställare, projektägare, 

styrgrupp, projektledare och så vidare, samt vilken roll har dessa i projektet? 

10. Vilken är din roll som projektledare/projektägare?

Projektets livscykel

11. Beskriv hur projektet har sett ut, från uppdrag till uppföljning.

12. Vilka faser identifieras i projektet? Vad inkluderas i dessa?

13. Finns det några kritiska faktorer inom faserna?

14. Vilka problem har dykt upp inom de olika faserna? Inom vilken fas uppstår 

det flest problem?

Ekonomistyrning

15.  Är era styrverktyg både formella och informella? 

16. Vilket styrverktyg ser ni som viktigast? 

17. Har ni delat ut något ekonomiskt ansvar?

18. Vilka parametrar sätter ramar för projektet? 

19. Har ni kunnat hålla er till de ramar som satts upp vad gäller tid, kostnad och 

kvalitet?

20. Utför ni någon förstudie i den inledande fasen, om ja vad inkluderas i denna?

21. Hur och när lades budgeten i projektet?

22. Hur ser er eventuella tidsuppskattning ut, när sker den?
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23. Lägger ni upp tidsplaner, sker detta löpande eller under en viss fas i ert 

projekt?

24. Har ni någon kostnadskontroll, hur och när utförs den under projektet?

25. Lägger ni upp några kalkyler, hur ser de ut och när utförs de i så fall?

26. Följer ni löpande under projektets gång upp kvaliteten, hur i så fall?

27. Utför ni någon detaljerad planering, när och hur sker detta?

28. Hur ser er eventuella projektplan ut samt när i tiden nedtecknades denna 

under projektets gång?

29. Ställer ni upp några scheman? Hur ställer ni upp dem och vad innehåller de i 

så fall?

30. Har ni någon uppföljning, hur och när utför ni den i så fall? Vem gör den 

samt vilka tar del av denna rapportering?

31. Står det nedtecknat hur, när och var uppföljningarna ska utföras?

32. Ställer finansiärer, sponsorer krav på uppföljning? 

33. Sker det någon granskning/utvärdering i slutet av projektet samt vad 

inkluderas i denna?

34. Varför har ni valt de styrverktyg ni använder?

35. Vad skulle ni ha gjort annorlunda idag?
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Bilaga 3

Budget195

Preliminär budget i kr

Intäkter

Projektmedel                                        303 000 kr 
Sponsormedel                  640 000 kr
Biljettintäkter                  472 000 kr
Summa         1 415 000 kr

Kostnader

Lokaler                    50 000 kr
Gala                   440 000 kr
Marknadsföring                   150 000 kr 
Adm, porto, tel                     50 000 kr
Seminariedag                   130 000 kr
Sponsorträffar och sponsorbiljetter        60 000 kr
Projektledning                   250 000 kr
Övrigt                     75 000 kr
Summa          1 205 000 kr

Beräknat överskott till 2007           210 000 kr

                                                
195 Termén, O., 060419


