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Sammanfattning 
Denna rapport har som syfte att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna till att många 
projekt inte klararbudget och tidplan är och vad man bör lägga vikt på i planeringsfasen 
för att undvika detta. Ämnet valdes för att många projekt drar över budget och tidplan 
och det verkade därför intressant att få lite mer kunskap om varför det är så. En 
litteratursökning gjordes för att få en teoretisk grund i ämnet. För att sedan se vad 
företag upplever gjordes två empiriska studier på två olika företag. Rapporten kommer 
fram till att det är väldigt svårt att hitta alla faktorer utan man bör istället fokusera på de 
viktigaste och att kunna anpassa sig när det uppkommer hinder. För att kunna göra det 
måste planeringen vara avstämbar för att det ska kunna gå att avgöra om rätt saker har 
gjorts. Det är vikigt att komma ihåg att riskerna kan skilja sig mycket mellan olika 
branscher och företag. 
 



Abstract 
This report aims to find out the most important factors why many projects fail to meet 
the budget and schedule and what to put focus on in the planning phase to avoid 
this. The subject was chosen because many projects exceed their budget and time and it 
therefore seemed interesting to get a bit more knowledge in why. A literature search 
was made to obtain a theoretical foundation in the subject. To see what companies are 
experiencing, two empirical studies on two companies were made. The report concludes 
that it is very difficult to find all factors. Project planners should instead focus on the 
key factors and be able to adapt when obstacles arise. In order to do that, the plan must 
be tunable for it to be possible to determine whether the right things have been made.  It 
is important to remember that the risks may differ greatly between different industries 
and companies. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens utveckling av nya produkter och tjänster har lett till en allt kortare 
produktlivscykel som kräver allt kortare forsknings- och utvecklingsperioder. Detta 
tryck att snabbt komma ut med en konkurrenskraftig produkt på marknaden tillsammans 
med de osäkerheter som det medför i att beräkna den tid, kostnad och arbete som 
behövs har lett till en av de svåraste utmaningar för dagens projektplanerare.  Den 
vision vi idag har av projektledare är att de ska kunna leverera ett projekt inom de ramar 
för kostnad, tid och kvalité som satts på förhand. Då projekt alltför ofta överskrider 
budget och tid tillsammans med att det förekommer oftare som arbetsform är det viktigt 
att undersöka faktorerna till denna överskridning.  

Det finns flera olika möjliga faktorer till varför projekt sällan klarar de uppställda mål 
inom ekonomi och tid. Exempelvis kan ett felaktigt metodval eller en dålig 
projektrapportering ge konsekvenser på dessa. Det blir således viktigt att veta vad som 
ska prioriteras i planeringsfasen så att dessa kan undvikas och hanteras effektivt.   

I en undersökning av Flyvbjerg m.fl. (2002) jämfördes 258 stycken infrastrukturella 
transportprojekt. Studien visade att kostnaden var underskattad i nio av tio fall, att 
kostnaden i snitt var 28 % högre än beräknat och att det inte gick att se någon 
förändring till det bättre över en period på 70år. ”No learning that would improve cost 
estimate accuracy seems to take place” (Flyvbjerg m.fl. 2002). 

Intresset för att undersöka budget och tidsplanering inom projekt väcktes i och med att 
många projekt som överskridit budget och tid har uppmärksammats i media på sistone. 
Exempel på dessa har varit flera byggen av idrottsarenor, infrastrukturrelaterade projekt 
så som broar, vägar och järnvägar men även mjukvaruprojekt. 

I och med att det idag bedrivs projekt som skiftar stort i omfång mellan några hundra 
tusen kronor till över flera miljarder inses det hur komplext det har blivit att skapa 
metoder för en lyckad uppskattning av ett projekts budget och tid. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att klargöra vilka faktorer som till största del influerar på hur 
ett projekt håller sina budget-, och tidskrav och hur detta kan hänföras till planeringen. 
Större delen av nuvarande litteratur fokuserar på att visa vilka orsaker som gör att 
kostnad och tid överskrids men lite har publicerats på hur branscher och företag i 
praktiken hanterar dem. 

1.3 Avgränsning 
Rapporten avgränsades först till att handla om projektbudgetering och tidsplanering. 
Arbetet avgränsades sedan vidare mot faktorer till att budget och tidplan spricker i 
projekt. Ytterligare en avgränsning gjordes sedan mot att ta reda på hur företag planerar 
för att minimera dessa risker. 

Begränsningar av rapportens omfattning har lett till att den inte behandlar hur risker 
hanteras och hur riskanalyser genomförs. Den syftar istället till att visa på hur faktorer 
till överskriden budget och tid yttrar sig i planeringen hos företag i praktiken. På grund 
av omfattningen av denna rapport behandlas ingen analys kring huruvida dessa metoder 
fungerar eller inte. 
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2. Metodik 

2.1 Litteraturstudie 
Valet av metod och tillvägagångssätt är viktigt för att se till att arbetet blir gjort på ett så 
trovärdigt sätt som möjligt. Metoden måste mäta det den ska och gå rätt till. Det är 
viktigt att motivera alla påståenden och låta bli värdeladdade ord för att undvika att egna 
åsikter tas upp (Thurén 2007). Vi har försökt att ha en röd tråd genom hela rapporten för 
att den ska vara lättläst och för att läsaren ska förstå ämnet.  

Uppgiften var att formulera en frågeställning som skulle beröra projekt. Fokus blev 
tillslut, genom empiri om hur företag i praktiken planerar så att risker minimeras, att ta 
reda på vad som bör prioriteras i planeringsfasen för att minska risken att projektet drar 
över budget och tid. Genom att kortfattat först beskriva hur och varför en planering görs 
har även faktorer och orsaker listats till varför budget och tid överskrids. Detta för att få 
en överblick och grund till det introducerade ämnet. 

En datainsamlig genomfördes för att få en bra teoretisk grund med den mest centrala 
litteraturen i området. Sökningen efter artiklar gjordes på databaser som Kungliga 
tekniska högskolans bibliotek hade tillgång till. De databaser som visades ha flest 
relevanta artiklar var Science directs och Scopus databaser. Artiklarna valdes därefter 
främst efter kriterierna relevans och färskhet. Även några böcker har använts, dessa 
valdes då de ansågs mest relevanta och bra på att ge en övergripande syn på 
projektekonomi. Litteraturen användes sedan till att ta reda på de faktorer som påverkar 
att projekt överskrider budget och tidplan. 

2.2 Empirisk studie 
Två fallstudier gjordes för att ta reda på vilka faktorer Avanza Bank och NCC upplever 
mest betydande och om de stämmer överens med de faktorer vi identifierat som 
viktigast i litteratursökningen. Fokus lades vid intervjuerna på att klargöra vilka 
nyckelfaktorer de anser vara viktiga i planeringen för att undvika att budget och tid 
överskrids. De intervjuade företagen representerades av IT-chefen hos Avanza Bank 
och en projektchef hos NCC. Vi valde att intervjua personer från två företag från två 
helt skilda branscher. Detta för att kunna jämföra likheter och olikheter mellan två så 
pass olika företag. Under intervjuerna fick representanterna tala fritt kring ämnet 
planering och riskhantering för att de inte skulle bli inledda på något spår. Det fanns 
även stödfrågor så att inte något väsentligt missades. 

Rapporten bygger på en kvalitativ studie, detta har medfört att väldigt mycket 
information har tillgodogjorts oss skribenter. Utmaningen låg i att kunna kategorisera 
dessa data och ta ut det mest väsentliga.  
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3. Litteraturstudie 
Nedan beskrivs kortfattat vad en planering bör bestå av och vad den har för syfte. 
Därefter listas några vanliga orsaker till varför budget, tid och omfattning ofta 
överskrids i projekt. Litteraturstudien innefattar inte vad som bör prioriteras i 
planeringsfasen för att undvika att ovanstående överskrids, utan ligger mest som en 
grund till empirin, diskussionen och slutsatserna. 

3.1 Planering 
Planeringen är viktig i ett projekt och en bristfällig planering är en stor orsak till att 
många projekt misslyckas (Rodenstedt, Winther 2004). Planeringens syfte är att bryta 
ner uppgiften i projektet och förklara hur denna ska lösas. Det resulterar sedan ofta i en 
projektplan. I projektplanen ingår vanligen följande delar: omfattning, tidplan, 
kostnadsbudget och ibland likviditetsbudget, organisation och bemanning, hur 
förändringar ska hanteras, riskhantering, kommunikation mellan projektet och dess 
intressenter, hur upphandlingen ska gå till och hur projektet ska drivas och styras. 

Planeringen kan delas upp i olika moment. Rodenstedt och Winther (2004) tar upp de 
delprocesser som behandlar projektets kostnad och budget och de delas upp i följande 
delprocesser: nedbrytning (WBS, Work Breakdown Structure), uppskattning av tid och 
resurser, framtagning av projektplanen och framtagning av projektbudgeten.  

Kennedy (2009) menar på att det finns flera olika intressenter som kommer påverka 
planeringen. Dessa illustreras nedan i figur 1. 

 
Den komplexa miljö som detta genererar har visat sig kunna ge upphov till att 
förstudien ”manipuleras”. Med vetskap om att högre uppsatt ledningspersonal eller 
politiker med stort inflytande stöder specifika initiativ kan antagande göras så att dessa 
favoriseras. Samtidigt arbetar projektledarna för att få så mycket medel som möjligt till 
projektet så att de inte behöver begränsa sitt arbete.  

Krafter som 
vill minska 
uppskattningen 
av budget 

Krafter som 
vill höja 
uppskattningen 
av budget 

Uppskattares bästa gissning 
Figur 1. Källor till tryck som orsakar att budget flyttas från den bästa uppskattningen 
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3.2 Faktorer till överskriden budget och tid 
Nedan presenteras ett antal faktorer som litteraturen observerat till varför budget, tid 
och omfattning så ofta överskrids.  

Förstudie 
Inför ett projekt genomförs oftast en förstudie, denna ska ligga som grund i ett 
beslutsfattande om projektet ska genomföras eller inte. Beroende på vilken bransch 
projektet ligger inom varierar det vem som fattar detta beslut. Det kan vara högre 
ledning inom företaget/organisationen alternativt politiker. Siemiatycki (2009), 
Stamelos (2001), Cerpa (2009) och Flyvbjerg (2002) identifierade i sina studier att 
förstudien oftast inte var klar och att planeringen var bristande vid den tidpunkten då 
projektet accepterades. Det vill säga att beslut fattades på otillräckligt fakta eller 
eventuellt helt felaktig data. Cerpa (2009) menar även på att kunden ofta inte 
involverats tillräckligt bra i förstudien. Bodinger (2010, A) påpekade även att just 
kundkontakten har stor betydelse för utfallet av projektet.  

Planeringsmetod 
Projektets planering grundas sedan ofta på vad förstudien visat och enligt Stamelos 
(2001) används ofta felaktiga planeringsmetoder. Det finns enligt Stamelos (2001) fyra 
källor till felaktiga planeringsmetoder. 

1. Measurment error orsakas av all form av felaktig information som används för 
att bedöma ett projekts omfång. Enligt Siemiatycki (2009) är det redan i 
projektets tidiga skede av planering som den största kostnadstillväxten börjar 
ske. 

2. Model error visar på att det idag inte existerar någon metod för att fånga alla de 
faktorer som bidrar till projekt- kostnaden, tiden och omfånget. Många försök 
har gjorts till att utforma både komplexa och enkla modeller som hjälp. De 
komplexa metoderna blir alltför ofta enbart applicerbara på projekt som visar på 
stora likheter med de projekt som modellerna är byggda på. De enkla är däremot 
väldigt svåra att framställa och kräver god erfarenhet. Även hos de enkla 
metoderna är det inte klart vilka projekt detta kommer att funka för. 

3. Assumption error: Som namnet säger bygger detta på att felaktiga antagande 
görs om allt ifrån förmågan att driva igenom projekt till så väl vilka resurser (i 
form av personal, teknik och kommunikation) som behövs. 

4. Scope error: Betyder att en modell appliceras på ett projekt som inte ligger inom 
de intervall där modellen bör användas. Till exempel när ett nytt projekts storlek 
ligger utanför storleksintervallet för de referenser som finns till modellen. 

Projektrapportering 

Projektet bör sedan kunna bevakas så att eventuella avvikelser kan identifieras och 
hanteras effektivt, projektrapportering och prestationsutvärdering spelar därför en 
central roll under resans gång. Siemiatycki (2009) kunde identifiera att kunskaper i att 
kunna samla, spåra, sprida och integrera projektprestationsdata till framtida projekt var 
något som ofta saknades. Tillsammans med bristfällig kommunikation mellan projektets 
olika aktiviteter visade hans studie att detta var den näst största orsaken till att projekt 
överskrider budget. Även Cerpa (2009) kunde dokumentera att processer ideligen 
saknade utvärderingar i slutet på varje fas och att övervakning av förändringar i projekt 
antingen inte genomfördes eller hanterades ineffektivt. 



9 
 

Scopeförändringar 
Siemiatycki (2009) menade sedan att den största faktorn till att projekt inte håller sin 
budget och tidplan beror på ”scopeförändringar”. Ett ”scope” är hela projektets 
omfång, delprocesser och delaktiviteter. Det finns flera kategorier där förändringar av 
projektet kan ske. Interna scopeförändringar kan exempelvis vara förändring av 
mål/riktning på projektet p.g.a. nyvunnen kunskap. Medan externa förändringar kan 
vara i form av ordrar och dylikt där aktiviteter och ansvar flyttats över på externa 
resursers som inte kunde genomföra det i tid eller inom budget. 

Omplanering 
Detta kräver att planeringen möjliggör för en effektiv omstrukturering allt eftersom 
problem kommer till ytan. Calhoun med flera (2002) beskriver vikten av att kunna 
planera om på ett effektivt sätt som en av nyckelfaktorerna till varför projekt lyckas. 

Globala riskfaktorer 
Speciellt i internationella projekt i utvecklingsländer kan politiska, ekonomiska och 
legala faktorer utgöra en stor risk för projekt. Dikmen med flera (2007) kom i deras 
studie fram till orsaker till kostnadsöverskridning i internationella projekt, men även vad 
som kan påverka storleken på riskerna. Riskerna delas upp i globala riskfaktorer och 
riskfaktorer på projektnivå. De globala riskfaktorer som identifieras är outvecklade 
rättssystem, dåliga internationella relationer, instabila politiska förhållanden, 
samhälleliga konflikter, dålig attityd till utländska företag, dåliga makroekonomiska 
faktorer, och kulturella och religiösa skillnader. De finner två faktorer som påverkar 
storleken på riskerna och dessa är hur stor erfarenhet företaget har av det land projektet 
utförs i och vilka avtalsklausuler som redan finns med avseende på riskfördelning.  

En stor del litteratur tar upp att de flesta internationella utvecklingsprojekten inte klarar 
budget och tid (Ahsan m.fl. 2010). Det finns flera kritiska faktorer till detta. De som kan 
räknas som globala riskfaktorer är förutom politiska, legala och ekonomiska: kulturella, 
sociala faktorer samt miljö-, och korruptionsfaktorer. I artikeln utförs en undersökning 
som visar att de flesta internationella utvecklingsprojekt drar över tiden. De listar också 
några orsaker till tidsöverskridningen. En av de viktigaste är att det drar ut på tiden att 
skriva avtal vilket beror på att det tar lång tid att utvärdera olika budförslag, operativa 
förseningar och dålig erfarenhet av lokala myndigheter. En annan faktor kan vara att 
markförvärv blir utdragna på grund av lokal politik, lagar och religiösa frågor. En annan 
faktor är att staten kan skapa fördröjningar genom exempelvis långsamt beslutsfattande 
och ändringar av politiska beslut.  

Magnussen med flera (2006) skriver i en artikel som fokuserar på stora internationella 
utvecklingsprojekts orsaker till kostnadsöverskridning att det beror på faktorer som inte 
går att kontrollera. Några exempel på faktorer är prishöjningar, åtgärder gjorda av 
regeringen och strejker. 

Alla dessa faktorer utgör en extremt komplex miljö när planeringen för ett projekt 
genomförs. Med i denna rapport har inte faktorer som medveten underskattning av 
budget, tid eller omfattning och optimism tagits med. Detta eftersom de ansågs svåra att 
verifiera i empirin. Dock utgör även dessa faktorer en intressant synvinkel. 
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4. Empiri 
Empirin innefattar kortfatta hur planeringen går till hos respektive företag, vilka risker 
de jobbar med och vad de lägger vikt på i planeringsfasen eller vad de anser som en 
nyckel till framgång i planeringen.  

4.1 Om Avanza och NCC 
Avanza Bank 
Avanza Bank erbjuder svenska sparare att göra aktieaffärer och fondbyten. De har 279 
000 konton med 61,3 miljarder kronor i totalt sparkapital.  Hos Avanza Bank har 
sparare sina svenska och utländska aktier, fonder, obligationer och mycket mer. De 
förser även kunderna med analyser, nyheter och mjukvara för beslutsunderlag. Deras 
ambition är att en kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos 
någon annan bank.  

Ronnie Bodinger på Avanza Bank intervjuades för att klargöra hur deras planeringsfas 
ser ut, vilka risker som finns och vad de prioriterar i planeringsfasen för att undvika 
dessa. Ronnie Bodinger är IT-chef på Avanza Bank. 

NCC 
NCC är ett företag som utvecklar och bygger bl.a. bostäder, vägar och övrig 
infrastruktur. De är ett av de största företagen inom bygg och fastighetsutveckling i 
Norden med en omsättning på över 57 Mdr SEK och 20 000 anställda. De har även 
projekt i Baltikum där de bygger bostäder och i Tyskland där de främst bygger småhus.  

En intervju med projektchefen Agge Holmqvist på NCC genomfördes för att ta reda på 
vad de prioriterar i planeringen av projekt och vilka risker som finns. Agge Holmqvist 
är projektchef för deras boendedel som tillsammans med konstruktion, vägar och 
fastighetsutveckling är NCCs fyra affärsområden. 

4.2 Avanza 
Förstudie 
Hos Avanza anses det att förstudien ska ligga som grund till ett beslut hos ledningen om 
projektet ska genomföras eller inte. Om den blir för omfattande är projektet i princip 
klart. Det går inte att eliminera risker och osäkerheter utan det handlar om att anpassa 
och förhålla sig till dem istället. Själva utmaningen med projektet är att kunna hantera 
de hinder som uppkommer. 

Metod 
För att få en rimlig uppskattning av tiden för ett projekt bryts planeringsuppgiften ner 
till de som i slutändan ska utveckla produkten och arbeta med projektet. Detta för att 
anpassa den till de personer företaget har att arbeta med. Vid själva planeringen används 
”planning poker” som är en metod för att involvera alla projektdeltagare i 
uppskattningen. Varje deltagare får en grupp kort med valörer som sedan används för att 
göra en rimlig uppskattning utifrån vad varje person själv anser trolig. Genom att varje 
deltagare får argumentera för sig får alla deltagare en uppfattning om projektet. Med 
andra ord är det inte de som kommer på projektet som uppskattar tiden utan det är de 
som ska arbeta i projektet som gör det. 
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Projektrapportering 
Avanza följer sedan upp projekt med väldigt korta intervall i så kallade ”sprintar” som 
är ungefär två till tre veckor långa. Projekten följs även upp varje dag så att det går att 
se om projektet ligger före, efter eller i fas med planeringen. Genom att använda sig av 
en ”burndown chart” fås en översiktlighet. I och med det blir alla projektintressenter 
medvetna om hur projektet ligger till.  

Scopeförändringar & globala riskfaktorer 
För att vara medveten om vad deras kunder efterfrågar gör de djupintervjuer med 
kunder och har olika kundpaneler. Avanza Bank har försökt anpassa sig för att se efter 
kundernas olika mål. De har som mål att bli den mest kunddrivna banken. De kollar 
även på konkurrenter och vad de har för produkter och nyheter.  

Det är viktigt för Avanza Bank, liksom för andra företag att vara medveten om vad som 
händer ute på marknaden, både om nya lagar stiftas och börssystem uppgraderas. Det 
handlar om att snabbt kunna anpassa sig till dem. Det gäller att inte försök blicka framåt 
och förutspå ändringar/tillskott i lagen eller olika börssystem. Men man måste hela tiden 
vara medveten om att det kan komma. 

Omplanering 
Till skillnad mot många andra företag använder Avanza Bank sig inte av någon buffert i 
projektplaneringen vilket de kan göra eftersom de använder en kontinuerlig planering. 
Om något uppskattas ta tio dagar sätts det som riktmärke istället för att lägga på någon 
dag. Allteftersom projektrapportering genomförs ändras uppskattningen av den 
beräknade tidsåtgången. 

Övrigt 
Projektet får antingen ett bestämt slutdatum eller ett krav på innehåll vilket bestäms i 
planeringen. Beroende på vilken av de grundläggande delarna i ”projekttriangel”, 
kostnad, tid eller omfattning som är betstämt att vara fast får man ett ramverk att jobba 
inom. Ibland finns det möjlighet att stryka vissa delar av innehållet om ett projekt har en 
viss deadline.  

Avanza Banks budget ser till skillnad mot t.ex. NCC annorlunda ut. De har ett visst 
antal anställda som ska fördelas på olika projekt. Budgeten blir alltså i form av tid och 
inte pengar.  

4.3 NCC 
Förstudie 
Hos NCC kan planeringsprocessen gå långsamt, detta beror på att planmonopolet för 
mark ligger hos kommunen och i och med det blir processen beroende av deras resurser. 
I planeringsfasen finns det väldigt många intressenter som har synpunkter. Det kan 
handla om politiska och andra intresseorganisationer, exempelvis miljöorganisationer. 
En miljöanalys måste därför göras i ett så tidigt skede som möjligt så att det inte blir 
problem senare med politiker, organisationer eller det egna företaget. Projektet måste gå 
i linje med exempelvis företagets miljöpolicy. Boende kan ha synpunkter på varför det 
just ska byggas där de bor. Det är därför viktigt att ha bra kontakt med och inte störa 
närboende med bygget. ”Om man ger ett bra bemötande så får man ofta ett bra 
bemötande tillbaka.” Agge Holmqvist. Det gäller att tänka långsiktigt så att företaget 
inte får ett dåligt rykte. 
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Metod 
Agge anser att ju noggrannare detaljplanen är desto lättare blir det att hantera oväntade 
risker.  Det är väldigt viktigt att tidplanen är avstämbar i alla faser av projektet. Det ska 
kunna gå att förstå vad den ska användas till, här är det viktigt att inte bara göra den för 
sakens skull. För att undvika en dominoeffekt när ändringar genomförs av en del av 
planeringen under projektets gång är det viktigt att planeringen möjliggör för 
förändringar på ett effektivt sätt. Dock kvarstår att hur bra än planeringen utförs går det 
inte att komma ifrån att den alltid missat något. Därför är det väldigt viktigt att vara 
medveten om att det kommer uppstå hinder på vägen. 

Projektrapportering  
Det gäller att ha bra kontakt med leverantörerna så det inte uppstår några problem med 
leveranser, både i ett tidigt skede men också under projektets gång. Det finns alltid en 
risk i tillgången på resurser, därför gäller det att planera så att risken blir mindre. Att 
vara ute i god tid med planeringen möjliggör för leverantören att ha materialet i lager. 

Scopeförändringar & globala riskfaktorer 
Tiden är a och o för NCC. Det handlar om att göra saker i rätt tid med tanke på 
konjunktur och trender. Således blir det viktigt att identifiera konjunkturvågor och 
trender genom marknadsanalyser.  En stor risk inom byggprojekt är att marknadsläget 
lätt försämras och leder till färre kunder. Att effektivt göra undersökningar för att kunna 
identifiera flyttströmmar är av central betydelse för att veta var folk vill bo.  

Övrigt 
Enligt Agge är det även viktigt att tänka på hela livscykeln för de material som används, 
det får inte vara farligt för hälsan under hanteringsfasen vid byggets gång.  Materialet 
ska också kunna återvinnas utan att kosta mycket. Riskanalyser i produktionsdelen 
måste göras eftersom det finns risker för personalen vid byggnadsplatsen. Exempel på 
risker är maskiner, höga höjder och hantering av el. NCC använder sig av speciella 
mallar för att utvärdera dessa risker. Det finns många regler som måste följas kring 
risker vid konstruktionsplatsen.  Det gäller också att tänka på att använda lämpliga 
format så att exempelvis tunga och svåra lyft av material undviks. Allt detta är viktigt 
att tänka på vid planeringen för att projektet ska gå att utföra.  
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5. Diskussion 
Allt för ofta läggs inte mycket tid ner på planeringen som är en väldigt viktig och vital 
del av projektet. Många av dagens verktyg för riskanalyser bygger på matematisk 
statistik, vilket gör att de sällan används (Dikmen m.fl. 2007). Troligtvis eftersom de 
ofta är komplexa och svåra att förstå.  

Beroende på bransch eller företag så skiljer sig förstudien åt. Jämförs de två företagen i 
vår empiriska studie framgår det att deras förstudier skiljer sig med avseende på bland 
annat syfte. Hos NCC kommer många projekt att vara föremål för diskussion/missnöje 
hos politiker, miljöorganisationer med flera. Därav blir förstudien ofta stor och 
detaljerade där exempelvis både en miljöanalys, riskanalys och detaljplan måste finnas 
med. Dessa analyser måste i så fall integreras tidigt så att de inte kommer fördröja 
projektet så att tid och kostnad överskrids eller att resultatet inte motsvarar 
förväntningarna.  

Att kunna budgetera och tidplanera för ändringar blir således en självklarhet i 
projektplanen. Rodenstedt och Winther (2004) tar upp vikten av just detta och illustrerar 
hur budget, tid och omfattning av projektet beror av varandra.  

 
  
Beroende på vilken typ av projekt det handlar om eller vilken modell som används 
måste en utvärdering göras om det ska finnas tid avsatt efter varje fas av projektet som 
en buffert eller inte (jämför NCC och Avanza Bank). Det kan alltid komma 
överklagande från de projektintressenter som finns och dessa ska få chansen att göra sig 
hörda. Om inte detta görs finns det risk att en produkt som inte uppfyller de förväntade 
resultaten kommer ut. För att minimera risken att stora ändringar sker vid dessa 
fasövergångar måste en bra kommunikation med kunden och andra intressenter redan i 
planeringsstadiet etableras.  

När detaljplanen sedan utformas bör det beaktas på vilken nivå den görs. Om 
detaljplanen dock blir för detaljerad kan det hämma valmöjligheter som eventuellt 
behöver göras när hinder uppkommer. Det är svårt att göra en detaljplan som på förhand 
alltid leder in på rätt spår när något ändras. Calhoun m.fl. (2002) diskuterar vikten av att 
effektivt kunna planera om. För det är något som aldrig kommer kunna undvikas, så fort 
en planering är gjord och projektet har påbörjats är planeringen gammal. Även om 
hinder som uppstått lyckas hanteras kan en omplanering vara nödvändig eftersom det 
kan ha påverkat andra aktiviteter. 

Genom att ta ner planeringen till de personer som i slutändan ska jobba med projektet 
kan en mer rimlig uppskattning av tid fås. Detta är inte alltid genomförbart i stora 
projekt ty deras komplexitet, men en strävan att integrera de personer som ska 

Omfattning 

Tidplan Kostnad

Figur 2. Projekttriangeln - sambandet mellan omfattning, tid och kostnad. Ändras en av dessa 
faktorer påverkas de andra. 
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genomföra arbetet i projektet bör uppnås. Nedbrytningen är viktigt för att se till att 
projektet blir utförbart. NCC och Avanza Bank upplever stora skillnader när det 
kommer till vilka faktorer som påverkar utförbarheten mellan projekten. NCC måste 
tänka mer på arbetsmiljö, fallrisker och liknande, medan Avanza Bank (liksom NCC) 
”bara” måste tänka på kompetensen hos medarbetarna. 

Om det redan i planeringen sätts principer för hur kommunikationen inom projektet ska 
genomföras kan en lyckad integration mellan alla dess deltagare leda till att risker 
snabbt kommer till ytan. Precis som i Toyotamodellen gäller det inte bara att se toppen 
på isberget utan att vara medveten om att det kan dölja mycket mer under ytan.  

Det är viktigt att ha en avstämbar planering. Är den inte det blir projektrapportering till 
liten nytta. Speciellt i stora projekt kan detta vara mycket svårt eftersom de säkerligen 
har många aktiviteter och delprocesser. Ofta finns en samordnare som även planerar alla 
aktiviteter och dylikt, här är det viktigt att veta hur dessa ska stämmas av och hur man 
beräknar resultatet av aktiviteten. Med i planeringen måste således en teknik för att 
avgöra delresultat finnas. 

Omvärldsfaktorer är något som varje företag måste vara medvetna om dock skiljer det 
sig hur de kommer påverkas av dem. Under intervjuerna fick vi uppfattningen att NCC 
är känsligare för omvärldsfaktorer som exempelvis konjunkturvågor. Troligtvis beror 
detta på att NCCs projekt oftast berör många intressenter som i sin tur är beroende på av 
hur konjunkturen är. 

Nyckeln till framgång i ett projekt verkar inte vara att bara att kunna förutsäga alla 
risker och osäkerheter med ett projekt. Risker kan inte alltid elimineras utan det handlar 
därför om att vara medveten om att det kommer uppkomma hinder som eventuellt inte 
stötts på tidigare. Det är lätt att identifiera risker och avvikelser som är kända sedan 
tidigare men nya hinder måste också kunna hanteras på ett effektivt sätt. 
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6. Slutsatser 
Komplexiteten i projektplanering kvarstår fortfarande som den största faktorn till att 
budget och tid överskrids i projekt. Projekts planering och omfattning varierar mellan 
bransch och i sin tur företag, det existerar idag flertalet projektmodeller som alla har 
styrkor och svagheter. Kvarstår gör som en av de svåraste uppgifterna för 
projekplanerare fortfarande att få med rätt saker så att planeringen fyller ett av sina 
huvudsyften, det vill säga att få projektet utförbart inom rätt ramar för tid, kostnad och 
kvalité. 

De faktorer till överskriden budget och tid som identifierades i litteraturstudien visades 
sig i empirin vara några av de punkter som de intervjuade företagen lägger mycket vikt 
på att hantera. Nedan listas några punkter på hur de gör det. 

Praktiska perspektiv 
Dessa punkter kan vara värda att beakta och ta till sig när ett projekt ska planeras. De 
knyter an till den teori och empiri som presenterats i denna rapport och bygger i stora 
drag på hur de intervjuade företagen hantera planeringen.  Punkterna som presenteras är 
fortfarande inte lösningar för att helt lösa problem med att budget och tid överskrids 
utan är istället utformade som riktmärken. 

• Målet med förstudien är att presentera projektet så att beslut kan fattas på 
rimliga och riktiga antagande. Vad som är rimliga och riktiga antagande beror på 
bransch och företag. Omfattningen på förstudien bestäms av vilka 
projektintressenter som finns. Jämför företagsledning med politiker, 
miljöorganisationer med flera. 
 

• Planeringen och detaljplanen ska visa hur projektet ska genomföras, det blir 
således viktigt att den är utförbar och ej för komplex så att översiktlighet saknas. 
Ett steg för att få projektuppgiften utförbar kan därför vara att bryta ner den till 
alla anställda och speciellt till de som ska utföra själva uppgiften. 
 

• Ett mål under projektets gång är att kunna hantera risker effektivt. Försök till att 
identifiera alla risker är tidskrävande och svårt, varför det kan underlätta att 
koncentrera sig på de stora och vanliga hinder som ofta uppstår. Genom att 
istället vara medveten och har riktlinjer/analysmetoder för risker så kan de 
hanteras effektivt.  
 

• Ett steg mot att skapa medvetenhet kan vara genom att göra planeringen 
avstämbar i alla faser, på så vis skapas en översiktligheten av aktiviteter och 
delprocesser. Det kan annars bli svårt att avgöra om rätt saker har gjorts. 
 

• I sin tur behöver en avstämbar plan metoder för att mäta resultat av 
delprocesser/aktiviteter. Finns inga sådana är avstämbarheten till ingen nytta. 
Har dessa formulerats/utformats redan i planeringen kan tid och kunskap om 
projektet vinnas. 
 

• Omvärldsfaktorer bör beaktas så att analyser av marknaden kan genomföras. 
Exempel kan vara kundundersökningar och konjunkturer. Lagar stiftas 
kontinuerligt som företagen måste rätta sig efter.   
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ingela Sölvell för den konstruktiva kritik 
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också passa på att tacka Agge Holmqvist och Ronnie Bodinger för att de ställde upp på 
intervjuer och delade med sig av deras kunskap.  
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9.  Bilagor 

Stödfrågor till intervjuerna 
Stödfrågorna behandlar olika områden som ansetts viktiga. 

Om ofullständiga förstudier. 

1. Hur pass detaljerad förstudie görs innan det läggs upp som förslag? 
2. Ändras denna mycket efter att man fått något accepterat från högre ledning? 
3. Hur nära kontakt har ni med kunden till projektet? 

Felaktiga planeringsmetoder. 

1. Har ni någon projektmodell som ni idag använder er av? 
2. Har ni någon gång känt att ni applicerat en modell på ett projekt som inte var 

avsedd för modellen? 

Dålig projektrapportering och prestationsutvärdering. 

1. Anser du det vara svårt att samla, spåra och sprida kunskap om tidigare projekt? 
2. Anser du det vara svårt att kommunicera till alla inom projektet? 
3. Kan det vara svårt att utvärdera och ha kontroll på alla faser under ett projekts 

gång? 

Undermålig projektledning. 

1. Är det svårt att motivera personal till att arbete på udda tider? (Citybanan) 

Scopeförändringar. 

1. Händer det ofta att mål och riktning för projektet ändras? 
2. Hur ofta upplever du att beställaren ändrar innehållet i beställningen? 
3. Upplever ni ofta förseningar p.g.a. externa resursers oförmåga att leverera i tid? 

Optimism och medvetenhet. 

1. Existerar det någon form av prestige mellan era projektchefer? 
2. Upplever du att det förekommer medveten underskattning för att kunna 

presentera det bästa förslaget? Med tanke på budget osv. 

Risker och osäkerheter. 

1. Hur budgeterar ni för risker och osäkerheter? 
2. I hur stor utsträckning kommer detta påverka slutkostnaden? 

 

Kvalitetsbrister. 

1. Hur ofta får ni rätta till problem om kunden anser att kvalitén är för låg? 
 
Globala riskfaktorer (politiska, ekonomiska & legala). 
 

1. Upplever du att beslutsprocessen kan vara utdragen och byråkratisk? 
2. Hur ofta upplever du att prishöjningar (material, skatter) påverkar 

slutkostnaden? 
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