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Abstract 
The subject of this paper is the use of Earned Value Management in a sub-project of an 

infrastructure project FSK02 (Bypass Stockholm contract 02), a sub-project that is organized 

as a matrix organization. The questions are how the use of Earned Value Management in a 

sub-project of the Stockholm Bypass project works and how the use of Earned Value 

Management is affected by the matrix organization. The method used is qualitative interviews 

with eight people in a sub-project on their view of the use of Earned Value Management and 

of the organization. The result shows how Earned Value Management is implemented in the 

project and how the basis for the Earned Value Analysis is produced. Furthermore, it shows a 

number of problems with the use of Earned Value Management, which are caused by the 

matrix organization. One problem is that the matrix organization can make the structure of the 

work packages unclear. A second problem is that the matrix organization can make those 

responsible for the work packages feel left outside the project. A third problem is that there is 

an experience of difficulties to implement procedures and guidelines in the matrix 

organization. All of these problems make the reporting of fact for the Earned Value Analysis 

difficult. 
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Sammanfattning 
Ämnet för denna uppsats är användning av Earned Value Management i ett delprojekt inom 

ett infrastrukturprojekt FSK02 (Förbifart stockholm kontrakt 02), ett delprojekt som har 

organisationsstrukturen matris. Frågeställningarna avser hur användningen av Earned Value 

Management i ett delprojekt inom infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm fungerar och hur 

användningen av Earned Value Management påverkas av att delprojektet är organiserat som 

en matrisorganisation. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer med åtta personer 

inom delprojektet om deras bild av användningen av Earned Value Management och av 

organisationen. Resultatet visar hur Earned Value Management införts i projektet och hur 

underlaget för Earned Value Analysis tas fram. Vidare framgår en rad problem med 

användningen av Earned Value Management som orsakas av matrisorganisationen. 

Problemen består bland annat i att matrisorganisationen kan göra att strukturen med 

arbetspaket blir otydlig, att matrisorganisationen kan göra att de ansvariga för arbetspaketen 

inte känner gemenskap och delaktighet i planeringen, samt att det finns en upplevelse av 

svårigheter att implementera rutiner och riktlinjer. Samtliga dessa problem gör att den för 

Earned Value Management så viktiga rapporteringen får problem. 
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1. Inledning 

1.1. Problematisering 
Inom byggsektorn har det länge varit självklart att arbeta i projektform, både avseende 

bostäder och infrastruktur. Ofta förekommer dock förseningar jämfört med tidplan och 

avvikelser jämför med budget. För att komma till rätta med dessa avvikelser har det utvecklats 

flera olika metoder för projektledning och projektstyrning. 

Earned Value Management är en metod för projektstyrning som utvecklats under lång tid och 

som fått sin nuvarande form genom att det år 1998 antog en standard med 32 kriterier.1 

Metoden ger möjlighet att följa och styra ett projekt och i ett tidigt skede göra tillförlitliga 

slutkostnadsprognoser och sluttidsprognoser.2 

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och avser en 

vägförbindelse väster om Stockholm mellan de norra och södra delarna i Stockholm, närmare 

bestämt mellan E4:an vid Häggvik i norr och E4:an vid Kungens kurva i söder. 

Vägförbindelsen ska avlasta Essingeleden och Stockholms innerstad och minska sårbarheten i 

Stockholms trafiksystem. Vägen uppgår till 21 km, varav drygt 18 km går i tunnel.3 

Företaget ÅF AB är ett ingenjörs- och konsultföretag inom energi, industri och infrastruktur. 

Med omkring 7 000 medarbetare har företaget sin bas i Europa men det finns även globalt. 

Företaget arbetar med innovativa lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. ÅF AB består 

av fyra divisioner, varav ÅF Infrastructure är en av dessa fyra.4 

ÅF Infrastructure vann flera delar i upphandlingen av Förbifart Stockholm, bland annat ett 

delprojekt som kallas Förbifart Stockholm Kontrakt 02 (FSK02).5 Ett krav i Trafikverkets 

förfrågningsunderlag var att Earned Value Management skulle användas som 

projektstyrningsmetod i genomförandet. Till att börja med arbetade ÅF Infrastructure i en så 

kallad ren projektorganisation. I takt med att ÅF Infrastructures arbete med delprojektet 

1 Se ANSI/EIA 1998. 
2 Se Fleming & Koppelman 2010, s 11. 
3 Se Trafikverket 2015. 
4 Se ÅF 2015d.  
5 Se ÅF 2015b. 
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pågick övergick ÅF istället till att arbeta i en så kallad matrisorganisation. Beslutet att övergå 

till en matrisorganisation godkändes av Trafikverket. 

Det är viktigt att studera hur olika projektstyrningsmetoder används och fungerar i stora 

projekt. Det ger kunskap om till exempel vilka nackdelar och fördelar de har för 

projektgenomförandet. Denna uppsats studerar användningen av Earned Value Management i 

FSK02. 

Särskilt fokus läggs på utmaningarna med att använda Earned Value Management i 

kombination med en matrisorganisation. Enligt en expert på Earned Value Management är 

organisationsformen inte avgörande för hur Earned Value Management ska fungera. Sven 

Antvik som forskat om Earned Value Management och praktiserat metoden säger: ”Det 

viktiga i Earned Value är att hålla reda på verksamheten. Hur den är organiserad är mindre 

betydande egentligen.”6 Av 1998 års standards kriterier framgår endast att den projektledare 

som tillämpar Earned Value Management ska utse vilken delar av organisationen som ska 

utföra de olika delarna av arbetet. Det framgår inte att en eller annan organisationstyp är att 

föredra. 

1.2. Frågeställning och syfte 
Av problematiseringen framgår att ämnet för denna uppsats är användning av Earned Value 

Management i ett delprojekt i ett stort infrastrukturprojekt där delprojektet har 

organisationsformen matrisorganisation. Eftersom organisationsstruktur sällan diskuteras i 

anslutning till Earned Value Management är det intressant att undersöka vilka fördelar och 

nackdelar som matrisorganisationen får för användningen av Earned Value Management. 

Därför är frågeställningarna för detta arbete: 

- Hur fungerar användningen av Earned Value Management i delprojektet FSK02? 

- Hur påverkas användningen av Earned Value Management av att delprojektet är 

organiserat som en matrisorganisation? 

6 Intervju med Sven Antvik den 12 november 2015. 
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Syftet med frågeställningarna är att undersöka fördelar och nackdelar med matrisorganisation 

i kombination med projektstyrningsmetoden Earned Value Management. Med hjälp av dessa 

fördelar och nackdelar kan användningen av Earned Value Management utvecklas. Utifrån 

detta kan resonemang föras om hur Earned Value Management kan användas i kommande 

projekt, något som bidrar till utvecklingen av projektledning och möjligheten att driva projekt 

som bättre håller utlovad tidplan och budget.  

 9 



 

2. Teoretisk referensram 
Ämnet för denna uppsats är som sagt användningen av Earned Value Management i ett 

delprojekt i ett stort infrastrukturprojekt där delprojektet har organisationsformen 

matrisorganisation. Den teori som berörs av detta ämne är framför allt teori om Earned Value 

Management och organisationsteori. Eftersom kommunikation, i synnerhet rapportering, visar 

sig vara en viktig del av implementeringen av Earned Value Management innehåller 

teoriavsnittet en del om kommunikation. Men först lite allmänt om projektstyrning. 

2.1. Allmänt om projektstyrning 
För att veta vad projektstyrning är, är det viktigt att veta vad ett projekt är. Ordet projekt 

kommer av det latinska proiectum vilket betyder ”det framkastade”.7 Projekt betyder ett 

förslag eller en plan, men till vardags står projekt även för själva implementeringen av 

förslaget eller planen.8 Historiskt har ordet projekt använts för beskriva extraordinära 

byggnationer eller produktutveckling. 

Inom projektledningslitteraturen omfattas inte alla förslag och planer och deras 

implementering av begreppet projekt. Istället finns olika definitioner som radar upp vilka 

egenskaper som något ska ha för att det ska anses vara ett projekt. 

Det mest centrala i definitionen av ett projekt är att projektet ska lösa en engångsuppgift.9 

Detta kan också uttryckas som att projektet är unikt.10 Detta är både en fördel och en nackdel 

med projektet. Fördelen är att en engångsuppgift är mer överskådlig. Det är lättare att planera 

kostnader för engångsuppgift och det är lättare att styra en engångsuppgift. Ofta är detta själva 

orsaken till att ett projekt initieras. Det är kort sagt mindre riskfyllt att starta ett projekt än att 

bygga upp en ny avdelning i ett företag.11 Nackdelen är att det vid utförandet av en 

engångsuppgift inte är möjligt att förlita sig på erfarenheten. I en linjeorganisation är det 

möjligt genom upprepning att lära sig och att förbättra genomförandet av något. Detta är inte 

möjligt i ett projekt. Andra delar i definitionen på ett projekt kan vara att ett projekt ska ha ett 

7 Se Nationalencyklopedin 2015. 
8 Se Packendorff 2003, s 19-20. 
9 Se Packendorff 2003, s 20. 
10 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 10. 
11 Se Tonnquist 2012, s 19. 
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eller flera fastslagna mål och en eller flera fastslagna uppgifter samt tidsmässiga 

begränsningen tas med i definitionen av ett projekt.12 

Projektstyrning är det arbete som uträttas av ledaren av ett projekt för att styra projektet mot 

ett slutmål. För att effektivisera styrningen av projekt och få bättre kontroll över projektet har 

det utvecklats flera olika projektstyrningsmodeller som har till syfte att möta projektets 

svårigheter. Den grundläggande svårigheten är att vara effektiv trots att det är fråga om en 

engångsuppgift, att de tidsmässiga och ekonomiska begränsningarna inte ska vara onödigt 

begränsande, utan att tiden och resurserna ska utnyttjas på bästa sätt för att nå en så hög 

kvalitet som möjligt. 

Olika projektstyrningsmodeller har ofta olika inriktning. En vanlig inriktning är hanteringen 

av den tidsmässiga begränsningen och som exempel på system för tidsplanering kan nämnas 

användningen av Ganttscheman. Ganttscheman visar dock inte beroenden mellan olika delar 

av ett projekt och kan kompletteras med en nätplan. Critical Path Method (CPM) är ett 

exempel på en metod som finner en aktivitetsföljd som kallas den kritiska linjen i bland annat 

sådana nätplaner.13 Ytterligare andra modeller reglerar hela projektet från initiering till avslut. 

2.2. Earned Value Management 

2.2.1.  Allmänt om Earned Value Management 

Earned Value Management är en projektstyrningsmodell där det centrala begreppet är Earned 

Value. Earned Value definieras som det budgeterade värdet på det fysiska arbete som faktiskt 

uppnåtts. Kortfattat kan sägas att tanken med Earned Value Management är att Earned Value 

kan jämföras med det budgeterade värdet på det fysiska arbete som skulle ha uppnåtts och det 

faktiska värdet på det fysiska arbete som faktiskt uppnåtts. Genom en sådan jämförelse är det 

möjligt att med hjälp av den ursprungliga budgeten beräkna när projektet faktiskt kommer att 

slutföras och vad projektet faktiskt kommer att kosta. Earned Value Management kan därför 

12 Se Packendorff 2003, s 20. 
13 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 115-116. 
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ge en tidig varningssignal om projektet riskerar att spräcka tidsmässiga och ekonomiska 

ramar. En tillförlitlig varning kan ges redan när tjugo procent av projektet genomförts.14 

Grundtanken i Earned Value Management, att göra en korrekt uppföljning av det faktiska 

arbetet jämfört med det planerade arbetet, har funnits länge och Earned Value Management 

kan därför sägas ha utvecklats under många år. Det största steget mot dagens version av 

Earned Value Management var när American National Standard Institute och Electronic 

Industries Alliance år 1998 antog en standard med 32 kriterier.15 Kriterierna skulle göra 

Earned Value Management mer användbart för projektledare. En rad av begreppen inom 

Earned Value Management har översatts till svenska och Earned Value Management kallas då 

resultatvärdemetoden.16 Endast vissa begrepp är dock översatta och den amerikanska 

standarden gör dock att de engelska beteckningarna ofta används även i Sverige. I detta arbete 

används därför uteslutande de engelska beteckningarna. 

2.2.2.  ANSI/EIA:s standard 

De 32 kriterierna i standarden grupperas i fem grupper som avser olika skeden i Earned Value 

Management. Den första gruppen som består av kriterierna 1-5 är organisationskriterier. 

Dessa innefattar en bestämning av vad som ska göras, det vill säga en definition av projektet 

och en bestämning av vem som ska göra det. Ofta används en Work Breakdown Structure för 

att beskriva arbetet som ska göras, vilket sedan jämförs med en Organizational Breakdown 

Structure och dessa integreras sedan. Viktiga frågor i detta skede är att verkligen hela 

projektet kommer med i Work Breakdown Structure och att det bestäms vilka tjänster och 

varor som ska upphandlas. 

Ibland blandas begreppen Work Breakdown Structure och Organizational Breakdown 

Structure ihop på så sätt att ett projekt upprättar ett organisationsschema och kallar det Work 

Breakdown Structure.17 Det är dock viktigt att hålla isär dessa begrepp. En Work Breakdown 

Structure visar bara arbetet som ska göras, så detaljerat som behövs för effektiv planering och 

14 Se Fleming & Koppelman 2010, s 11. 
15 Se ANSI/EIA 1998. 
16 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 144. 
17 Se Fleming & Koppelman 2010, s 49. 
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kontroll av projektet. Om projektets organisation ändras så ska det inte påverka Work 

Breakdown Structure.18 

Det är standardens andra kriterium som främst styr projektets Organizational Breakdown 

Structure. Kriteriet anger att de delar av organisationens som ska utföra arbetet i projektet ska 

identifieras. Det anger också att de delar av organisationen som ska planera och kontrollera 

arbetet ska utses. Vidare anger standardens fjärde kriterium att de delar av organisationen som 

ansvar för kontrollen av indirekta kostnader ska utses. Denna del av projektet, att matcha 

arbetet som ska utföras i projektet med projektets Organizational Breakdown Structure, det 

vill säga dess organisationsschema, leder fram till en så kallad Responisbility Assignment 

Matrix.19 En sådan ansvarsmatris är ett viktigt verktyg för kommunikation och gör att man 

kan undvika att delar av projektet faller mellan stolarna.20 

Den andra gruppen av kriterier i standarden består av kriterierna 6-15 och är planerings-, 

schema- och budgetkriterier. Avgörande i detta skede är att schemalägga det arbete som ska 

göras och att identifiera olika indikatorer som kan användas för att mäta framstegen i 

projektet. Detta görs genom en Performance Measurement Baseline, en tidsfördelad budget 

som anger vad som ska göras, när det ska göras och vad det ska kosta. En del av Performance 

Measurement Baseline är så kallade Control Account Plan, kontrollenheter eller delprojekt 

som används för att mäta framstegen i projektet. Den tredje gruppen som består av kriterierna 

16-21 är redovisningskriterier som anger hur framstegen i projektet ska redovisas. 

En viktig del i Earned Value Management är hur framstegen i projektet ska mätas. Det finns 

mängder med förslag på hur framstegen ska mätas och två populära är att använda så kallade 

milstenar eller en procentuell uppskattning. Den procentuella uppskattningen kan avse 

andelen arbete som utförts eller den tid som lagt ned. Det senare brukar kallas Level of Effort-

metoden. 

Milstensmetoden innebär att man i förväg bestämmer vilka delresultat som ska uppnås och 

sedan tillskriver milstenen en andel av budgeten. Milstensmetoden är svår att planera i 

18 Se Fleming & Koppelman 2010, s 49. 
19 Se Fleming & Koppelman 2010, s 180. 
20 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 43. 
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inledningsskedet och sedan administrera. Metoden kräver ett nära samarbete mellan de som är 

ansvariga för arbetspaketet och de som planerar arbetet.21 

Procentmetoden innebär att man vid förutbestämda tidpunkter bedömer hur stor andel av 

arbetet som slutförts under perioden. Denna subjektiva bedömning görs av personen som 

ansvarar för ett arbetspaket. Metoden är populär eftersom det är den metoden som är lättast att 

administrera av alla mätmetoder. Det finns en risk med att metoden baseras på en subjektiv 

bedömning. För att minska risken för felbedömningar finns exempel på att företag utvecklat 

skriftliga riktlinjer som anger hur framstegen ska bedömas. Ett annat alternativ är att det sätts 

ett tak som innebär att det inte är tillåtet att bedöma att till exempel mer än åttio procent är 

klart innan en viss tidpunkt.22 Milstensmetoden och procentmetoden kan också kombineras. 

Level of Effort-metoden innebär att man vid förutbestämda tidpunkter bedömer hur stor del 

av tiden som lagts ned. Denna metod används i första hand för arbete som är mer tidskänsligt 

än framstegskänsligt. Problemet med denna metod är att oavsett vilka framsteg som projektet 

egentligen har så kommer prognosen att följa budget. Detta innebär att metoden inte ska 

användas på andra arbeten. 

Även om Level of Effort-metoden inte används på andra arbeten är den som är tidskänsliga, 

så finns det en risk att det arbete som mäts med Level of Effort-metoden påverkar den totala 

prognosen. Det finns många försök att ta fram en modell för att undgå detta.23 Allmänt kan 

man säga att det finns två principiellt olika sätt att hantera detta. Det första är att beräkna hur 

stor del av det totala arbetet som bedöms enligt Level of Effort-metoden. Om det överstiger 

fem till tio procent av det totala arbetet kommer man inte att få korrekta slutprognoser. Det 

andra är att utesluta arbetet som bedöms enligt Level of Effort-metoden från Performance 

Measurement Baseline.24 

Den fjärde gruppen som består av kriterierna 22-27 är analyskriterier. Dessa handlar om att 

analysera framstegen i projektet, jämföra dessa med Performance Measurement Baseline och 

på så sätt förutsäga hur hela projektet kommer att utvecklas. Det är här det centrala begreppet 

Earned Value kommer in. Earned Value är som sagt det budgeterade värdet på det fysiska 

21 Se Fleming & Koppelman 2010, s 88. 
22 Se Fleming & Koppelman 2010, s 89-90. 
23 Se till exempel Townsend, Mazzuchi & Sarkani 2014, s 24-25. 
24 Se Fleming & Koppelman 2010, s 94-96. 
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arbete som faktiskt uppnåtts. Earned Values förhållande till det budgeterade värdet på det 

fysiska arbete som skulle ha uppnåtts kallas Schedule Performance Index. Detta index kan 

användas för att beräkna när projektet faktiskt kommer att slutföras. Earned Values 

förhållande till det faktiska värdet på det fysiska arbete som faktiskt uppnåtts kallas Cost 

Performance Index. Detta index kan användas för att beräkna vad projektet faktiskt kommer 

att kosta. Själva analysen i enlighet med Earned Value Management brukar kallas Earned 

Value Analysis. 

Kriterium 22 i standarden anger att projektledaren åtminstone månadsvis ska göra en 

jämförelse mellan det budgeterade värdet på det fysiska arbete som faktiskt uppnåtts och det 

budgeterade värdet på det fysiska arbete som skulle ha uppnåtts respektive det faktiska värdet 

på det fysiska arbete som faktiskt uppnåtts. Detta är det mest unika med Earned Value 

Management.25 

Den femte gruppen som består av kriterierna 28-32 är förändringskriterier. Det viktigaste är 

att snabbt hantera förändringar och antingen godkänna eller förkasta förändringen. Det 

snabbaste sättet att förlora förmågan att mäta projektets framsteg är att ignorera 

förändringar.26 

Förändringarna som godkänns ska inkorporeras i Performance Measurement Baseline. Alla 

förändringar av den ursprungliga baslinjen ska dokumenteras och kunna spåras tillbaka till 

den ursprungliga baslinjen. Det senare uppnås genom att inkorporera förändringarna i den 

befintliga Work Breakdown Structure.27 

2.2.3.  Fördelar och nackdelar med Earned Value Management 

Det kan ses som självklart att göra en korrekt uppföljning av det faktiska arbetet jämfört med 

det planerade arbetet att inte bara se till vad som spenderats jämfört med budget. Det finns 

också många fördelar med Earned Value Management. Vissa studier visar också att det finns 

ett samband mellan implementation av Earned Value Management och projekts framgång.28 

25 Se Fleming & Koppelman 2010, s 196. 
26 Se Fleming & Koppelman 2010, s 201. 
27 Se Fleming & Koppelman 2010, s 202. 
28 Se Marshall, Ruiz & Bredillet 2008, s 290-291. 
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Andra studier visar att kostnaden som läggs ned på att implementera Earned Value 

Management återbetalar sig i form av den ökade kontrollen över kostnader och tidsåtgång.29 

Nackdelarna med Earned Value Management kan vara att begreppen som används är många 

och okända för många projektledare och att många projektledare är oroliga för vad en korrekt 

uppföljning ska visa.30 Den främsta anledningen är nog dock att det finns så många regler och 

kriterier att ta hänsyn till. Earned Value Management är i första hand utvecklat för stora och 

komplicerade projekt. Earned Value Management är en mycket viktig komponent i styrning 

av större projekt och en hörnsten i projektledarens verktygslåda.31 För att öka tillgängligheten 

hos Earned Value Management har flera enkla versioner av Earned Value Management 

utarbetats.32 Studier visar också att mer komplicerade implementeringar av Earned Value 

Management, även om de är effektiva i återgivandet när det gäller att förutse avsteg från 

budget och tidsplan, kan lägga en för stor börda på projektledaren. Därför rekommenderas 

inte lika komplicerade implementeringar av Earned Value Management.33 

2.3. Projektorganisation 
En vanlig uppfattning inom projektledning att projekt är liktydigt med en plan och därför är 

själva planeringen och uppföljningen av planen centralt i olika projektstyrningsmodeller. De 

projektstyrningsmodeller som utvecklats är normativa. De kan sägas bestå av ett antal goda 

råd eller krav och om dessa följs tillräckligt noggrant och rationellt är det tänkt att projektet 

ska leda till framgång. 

Studier av projekt i praktiken visar dock bilden av projekt som en organisation med 

organisationers alla fel och brister.34 Genom att föra in en organisationsteoretisk aspekt i 

definitionen av projekt blir definitionen mer komplett och en sådan definition framhäver 

29 Se Hunter, Fitzgerald & Barlow 2014, s 500. 
30 Se Fleming & Koppelman 2010, s 1-4. 
31 Se Antvik 2013, s 17. 
32 Se till exempel Fleming & Koppelman 2010, s 159-167 och Antvik & Sjöholm 2007, s 41-45. 
33 Se Colin & Vanhoucke 2015, s 3174. 
34 Se Packendorff 2003, s 48. 
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projektledarens roll.35 Studier visar också att en ökning av mängden projekt gör att 

organisationer som arbetar med projekt kämpar med organisatoriska samarbetskrav.36 

2.3.1.  Skillnader mellan projekt och andra organisationer 

Projekt uppvisar de flesta av de egenskaper som kännetecknar alla organisationer, till exempel 

målsättning, arbetsfördelning, specialisering, kontroll och uppföljning. Projekt har dock också 

egenskaper som är unika. Det första är det som nämns i definitionen av projekt ovan, 

nämligen att det är fråga om en engångsuppgift. Att det är fråga om en engångsuppgift hänger 

som nämnt ihop med att projekt är tidsbegränsade. Vid en närmare granskning framkommer 

flera andra egenskaper som skiljer projekt från permanenta organisationer. En viktig skillnad 

är att målsättningarna och uppgifterna för ett projekt ofta är mer precist formulerat och mer 

avgränsade. En annan viktig skillnad är att projekt är hårdare knutna till det gemensamma 

intresset. Projektets temporära natur gör också att detta intresse är av övergående karaktär.37 

Detta fokus på en målsättning och ett gemensamt intresse får flera olika psykologiska effekter 

för individerna i ett projekt. Studier visar att så kallat medborgarbeteende, det vill säga att 

individerna i en organisation gör mer än vad som egentligen krävs, har stort inflytande i 

projekt.38 

Samtidigt som målsättningen är tydlig finns ofta en större osäkerhet hos individerna i ett 

projekt. Detta hänger bland annat samman med att projektet är en engångsuppgift. Att det är 

fråga om en engångsuppgift kan ge en osäkerhet om framtiden, en osäkerhet om den egna 

rollen och en osäkerhet med en ny social arena. Osäkerheten kan också komma av 

relationerna med en eller flera chefer och av förändringar av målsättningen. Denna osäkerhet 

riskerar att hämma produktiviteten.39 En annan skillnad mellan projekt och permanenta 

organisationer är att projekt mer sällan är en särskild juridisk enhet. Både juridiska 

företagsformer, redovisningskonventionerna och värderingsmodellerna för företag bygger på 

antagandet att företaget fortsätter som tidigare.40 Även detta kan ge en osäkerhet i ett projekt. 

35 Se Turner & Müller 2003, s 7. 
36 Se Jerbrant 2013, s 371. 
37 Se Packendorff 2003, s 59-62. 
38 Se Braun, Ferreira, & Sydow 2013, s 873-874. 
39 Se Packendorff 2003, s 100. 
40 Se Packendorff 2003, s 82-84. 

 17 

                                                 



 

För att komma till rätta med osäkerheten är det viktigt med tydliga regler i ett projekt. Regler 

och rutiner kan vara viktiga för att individer i ett projekt ska känna sig trygga. Otydliga och 

outtalade regler ger en otrygghet i projektet. Samtidigt är det viktigt att inte lägga för mycket 

energi på att förstå spelreglerna.41 

2.3.2.  Matrisorganisation 

Historiskt sett har projekt ofta handlat om att samla kompetensen från olika specialister för att 

lösa ett specifikt problem. I projektet skedde kommunikationen sedan dels direkt mellan 

specialisterna och chefen för projektet och dels mellan specialisterna och deras vanliga chefer. 

Detta skapade en organisation som grafiskt kan återges som en matris och därför kallas den 

typen av organisation matrisorganisation. 

En fördel med matrisorganisationer är att man kan ha en chef för projektet som ägnar all sin 

tid och kraft åt projektet utan att för den sakens skull anställa särskild projektpersonal. En 

annan fördel är att den raka kommunikationen mellan specialister och projektchefen bäddar 

för en flexibel organisation.42 

Den stora nackdelen med matrisorganisationer är att den personal som deltar i projektet har 

två chefer, projektchefen och funktionschefen. Detta kan leda till konflikter där frågan är om 

den anställde ska ägna sig åt projektet eller åt andra arbetsuppgifter. Från projektchefens 

synvinkel är problemet att projektchefen har fullständigt ansvar för projektet men inte 

fullständig förfoganderätt över de resurser som behövs för projektet, det vill säga personalen. 

Funktionschefen kan då upplevas som ett hinder. Från funktionschefens synvinkel kan 

projektchefens ses som konkurrent om personalen.43 Detta kan leda till motsättningar som 

skapar administrativa kostnader när cheferna ska koordinera den anställdes arbete och när den 

anställde ska kliva in och ur projektet.44 Det kan också skapa problemet att både chefer och 

anställda vid osäkerhet lägger sin tid och sitt arbete på sådant som lönar sig bäst för honom 

eller henne. Det finns få belöningssystem som främjar samarbete över 

organisationsgränserna.45 

41 Se Tonnquist 2012, s 123-124. 
42 Se Packendorff 2003, s 87. 
43 Se Tonnquist 2012, s 23. 
44 Se Packendorff 2003, s 87-88. 
45 Se Tonnquist 2012, s 23. 
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Dessa nackdelar med matrisorganisationen har gjort att olika andra organisationstyper 

utvecklats. Dessa kan anses ligga på en skala med en ren funktionsorganisation i ena änden 

och en ren projektorganisation i andra änden. Med en ren funktionsorganisation avses en 

organisation där alla uppgifter sköts i den ordinarie organisationen. Fördelarna med detta är 

kompetensen inom olika funktionella områden och förmågan till lärande.46 Med en ren 

projektorganisation avses en organisation där alla uppgifter sköts av särskilt rekryterad 

projektpersonal. Fördelarna med detta är fokus på projektets mål.47 

På denna skala mellan funktionsorganisation och projektorganisation finns tre huvudtyper av 

matrisorganisationer:48 

- Funktionell matris. I den funktionella matrisen är funktionsorganisationen stark. 

Ansvariga för genomförandet av uppgifterna i projektet är funktionscheferna. 

Projektchefen har rollen att koordinera insatserna från de olika funktionerna. 

- Balanserad matris. I den balanserade matrisen har projektchefen och funktionschefen lika 

stora befogenheter när det gäller genomförandet av uppgifterna i projektet. 

Genomförandet leds av projektchefen och funktionschefen tillsammans. 

- Projektmatris. I projektmatrisen är projektorganisationen stark. Projektchefen är ansvarig 

för genomförandet av uppgifterna i projektet. Funktionscheferna fungerar som 

underleverantörer av personal och som rådgivare inom sitt område. 

Det är dock vanligt att projekt genomförs i rena funktionsorganisationer. Bland de ovan 

uppräknade matrisorganisationerna verkar projektmatrisen vara den mest populära.49 

I litteraturen diskuteras också olika åtgärder för att komma till rätta med nackdelarna i en 

matrisorganisation. Något som lyfts fram är en mekanism som mäter matrisorganisationens 

prestation. I en undersökning bland höga chefer och chefer på mellannivå framkom att 

avsaknaden av en sådan mekanism var ett betydande hinder för en matrisorganisations 

prestation.50 

46 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 27. 
47 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 27. 
48 Se Packendorff 2003, s 88. 
49 Se Packendorff 2003, s 89. 
50 Se Sy & D’Annunzio 2005, s 45. 
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En annan åtgärd för att komma till rätta med nackdelarna i en matrisorganisation är att de 

anställda i en matrisorganisation tränas för att handskas med de utmaningar i en 

matrisorganisation som berör den anställdes organisationsnivå. Det kan till exempel vara att 

mellanchefer behöver träning och verktyg för att handskas med oklara roller och 

ansvarsområden. Detta är enligt studien ett stort problem eftersom resultaten visar att 

investeringar i sådan träning minskat sedan 1970- och 1980-talet och att 86 procent av 

deltagarna i studien angav att de inte fått någon träning allas.51 

Dessa nackdelar till trots så visar andra studier att framgången för en organisation ökar när 

den går över till en matrisorganisation. Det kan vara svårt att mäta framgången i en 

organisation vid övergången till en matrisorganisation. Den aktuella studien mätte bland annat 

tidsåtgång och årsproduktion och kompletterade detta med bland annat enkäter och 

jämförelser med andra liknande organisationer.52 

2.3.3.  Roller i en projektorganisation 

En rekommendation är att roller i en projektorganisation definieras tydligt så att fördelningen 

av ansvar och befogenhet blir tydligt.53 Detta är särskilt viktigt i en matrisorganisation, 

eftersom det i matrisorganisationer finns inbyggda komplexa ömsesidiga beroenden. Studier 

visar att chefers misstro mot matrisorganisationer till stor del beror på att de olika rollerna i 

matrisorganisationen inte är tillräckligt tydligt definierade.54 

Man kan dela in rollerna inom en organisation på olika sätt. I en grundläggande indelning kan 

man tala om fyra sorters roller, nämligen styrande roller, ledande roller, utförande roller och 

stödjande roller. 

I ett projekt är det projektägaren som har den främsta styrande rollen. Projektägaren kan vara 

ledningen i ett företag där projektet finns eller en extern beställare av projektet. Projektägaren 

styr projektet genom att sätta upp mål och tidsmässiga och ekonomiska ramar för projektet. 

En annan styrande roll har styrgruppen. Styrgruppen är projektets högsta beslutande organ. I 

51 Se Sy & D’Annunzio 2005, s 47. 
52 Se Kuprenas 2003, s 60-61. 
53 Se Tonnquist 2012, s 100. 
54 Se Goold & Campbell 2003, s 351-352. 
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styrgruppen finns projektägaren representerad. Styrgruppen tillhandahåller styrverktyg och 

projektmodeller och ställer krav på projektledaren.55 

I ett projekt är det projektledaren som har den främsta ledande rollen. Projektledaren sitter 

ofta inte med i styrgruppen. Projektledaren ska istället ta direktiv från styrgruppen och 

redovisa till styrgruppen. Projektledaren ska också leda projektgruppen. 

Liksom andra aspekter av organisationen är ledarskap en sak som ofta förbises i projekt på 

grund av det stora fokus som ligger på att lösa uppgiften och hålla tidsramen. Med starkt 

fokus på uppgiften och tidsramen kan ledarskapet bli en fråga om effektivitet och rationalitet. 

Totalt motsatt fokus kan också finnas när projektet som ovan nämnt betonar jämlikhet, 

öppenhet och förtroende. Detta öppnar för med demokratiska beslutsprocesser. Dessutom kan 

det finnas alla varianter däremellan. Man kan säga att spektrat är vidare när det gäller 

ledarskap inom projekt än inom permanenta organisationer och större ytterligheter kan 

förekomma.56 

Inom litteraturen diskuteras olika typer av projektledare. Bland annat kan det göras en 

skillnad mellan projektledare och projektsamordnare.57 Skillnaden är att projektledaren har en 

starkare roll som även innefattar bland annat att förhandla med projektägaren, bygga upp 

projektorganisationen och anställa personal. Projektsamordnaren har inte dessa 

ansvarsområden och tillsätts av projektledaren. Studier visar ett behov av en 

projektsamordnare i stora projekt.58 

Inom litteraturen finns också en omfattande diskussion om vilka egenskaper som är önskvärda 

hos en projektledare. Av dessa framgår att projektledaren har en tvådelad roll. För det första 

ska projektledaren leda personalen. Med detta avses bland annat att projektledaren ska ha 

visioner, släppa in personalen i beslutsprocessen, underlätta kommunikation och lösa 

konflikter. För det andra ska projektledaren ansvara för projektet. Med detta avses att 

projektledaren ska planera långsiktigt, upprätthålla disciplinen och kontrollera arbetet. 

55 Se Tonnquist 2012, s 26. 
56 Se Packendorff 2003, s 91. 
57 De engelska termerna är project manager och project coordinator, se Jha & Iyer 2006, s 978-979. 
58 Se Jha & Iyer 2006, s 978-979. 
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När det gäller en projektsamordnare lyfts vissa egenskaper särskilt fram. Det allra viktigaste 

anses vara färdigheter när det gäller mänskliga relationer, men även till exempel teknisk 

kunskap, aktualitet, samordningsförmåga och tron på laget är viktigt.59 

Studier visar att bra ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för projekt och att 

dåligt ledarskap är en vanlig anledning till problem i projekt.60 Det är en skillnad mellan 

egenskaperna hos projektledare i lyckade projekt och egenskaperna hos projektledare i 

misslyckade projekt.61 

Dessa fyra grupper med roller - styrande, ledande, utförande och stödjande - är bara en 

grundläggande indelning. Goold & Campbell argumenterar för att det finns behov av tydligare 

definierade roller i matrisorganisationer och presenterar en sammanställning av åtta grupper. 

Dessa definieras utifrån deras huvudsakliga ansvarsområde, deras rapporteringsskyldighet till 

högre nivåer och deras avsedda förhållande till andra grupper på samma nivå.62 

Enkelt uttryckt utvecklar Goold & Campbell de utförande och stödjande grupperna i en 

organisation. En av de åtta grupperna är ledningen och de andra sju är utförande eller 

stödjande grupper. Goold & Campbells förslag är inte begränsat till projekt, det vill säga 

temporära organisationer, men det finns ändå distinktioner som är betydelsefulla. Till exempel 

delas de utförande grupperna upp på olika sätt. Det är värt att vara medveten om att en 

utförande grupp kan delas upp utifrån vissa funktioner eller vissa detaljerade 

utförandeområden. Vidare kan det finnas utförande grupper som är mer bredtäckande och har 

mindre detaljerade utförandeområden. Det är också värt att vara medveten om att det finns 

olika slags stödjande grupper. Det kan vara fråga om grupper som står för kärnresurser, såsom 

forskning och utveckling, och som ska fokusera på kvalitet och det kan vara fråga om grupper 

som står för gemensamma tjänster, såsom lönebetalning, och som ska fokusera på att göra de 

utförande grupperna nöjda.63 

59 Se Jha & Iyer 2006, s 985. 
60 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 11-12. 
61 Se Jha & Iyer 2006, s 985. 
62 Se Goold & Campbell 2003, s 352-355. 
63 Se Goold & Campbell 2003, s 355-359. 
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2.4. Kommunikation i projekt 
Kommunikation är till skillnad från information dubbelriktad. Kommunikation handlar om att 

sändare och mottagare skickar information mellan varandra. En väl fungerande 

kommunikation är central i projekt, särskilt i projekt som organiseras som en 

matrisorganisation. Det är centralt att formulera en kommunikationsstrategi som innefattar 

mål som gäller vad varje intressent ska veta, känna och göra.64 Kommunikation är svårt i stora 

projekt med tanke på att antalet kommunikationskanaler växer proportionellt mot kvadraten 

på antalet deltagare i ett projekt.65 

Kommunikation är en del av de ruiner och regler som ställs upp i ett projekt. En studie visar 

att rutiner i projekt har olika ursprung. Huvudsakligen importeras de från deltagande 

organisationer eller så skapas de i projektet. Studien visar också att rutinerna förändras över 

tiden i projektet. Eftersom organisationen är ny och individernas roller är nya måste rutinerna 

anpassas för att fungera. Studien visar slutligen också att rutinerna inte är optimala i ett 

projekt. Eftersom ett projekt är temporärt investerar man inte fullt ut för att optimera rutinerna 

och toleransen för bristande rutiner är större i en temporär organisation som ett projekt.66 

När rutiner och regler ställs upp för att information skickas finns olika frågor som måste vara 

klarlagda. Den första frågan är vem som är avsändare, den andra frågan är vilket budskap som 

ska sändas, den tredje frågan är hur det ska sändas, den fjärde frågan är vem som är mottagare 

och den femte frågan är varför informationen skickas, det vill säga vilken effekt som ska 

uppnås.67 

När det gäller den tredje frågan, hur budskapet ska skickas, är det viktigt att budskapet 

utformas så att mottagaren tolkar det på det sätt som är avsett. Avsändarens formulerande av 

budskapet kalla kodning och mottagarens tolkning av budskapet kallas avkodning. Det kan 

också förekomma olika störningar i sändningen. För att vara säker på att kodningen och 

avkodningen fungerar och för att veta om störningar förekommit är det viktigt med 

64 Se Tonnquist 2012, s 202. 
65 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 131-132. 
66 Se Eriksson 2015, s 14-18. 
67 Se Tonnquist 2012, s 203. 
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återkoppling. Mottagarens återkoppling till avsändaren blir ett kvitto på att sändningen 

lyckats.68 

När det gäller hur budskapet ska skickas finns det flera olika kommunikationskanaler att välja 

mellan. Kommunikationen kan vara enkelriktad eller dubbelriktad. Enkelriktad 

kommunikation är ofta skriftlig och kan ske fysiskt eller elektroniskt. Exempel på skriftlig 

enkelriktad kommunikation är en anslagstavla, rapporter och nyhetsbrev. Fördelen med detta 

är att informationen kan ses av många och lever länge. Nackdelen är att den blir inaktuell, tar 

tid och är dyr. Exempel på elektronisk enkelriktad kommunikation är e-post. Fördelen med 

detta är att kommunikationen är snabb och billig. Nackdelen är att den är kortfattad. 

Dubbelriktad kommunikation kan både vara fysisk och elektronisk. Exempel på fysisk 

dubbelriktad kommunikation är möte, konferens och utbildning. Fördelen med detta är att 

kommunikationen är personlig och ger en dialog. Nackdelen är att den tar tid och är dyr. 

Exempel på elektronisk dubbelriktad information är telefonsamtal och internetkonferens. 

Fördelen med detta är kommunikationen är billig och ger en dialog. Nackdelen är att den tar 

tid och är opersonlig.69 

En intern portal i företaget eller projektet är en populär kommunikationskanal. Med en intern 

portal avses en ingång till all företagsgemensam information på intranätet. Studier visar dock 

att åttio procent av alla försök att införa en intern företagsprotal misslyckats.70 Ett problem 

vid arbete med interna portaler är att de bara når sin fulla potential med en personifiering om 

slutanvändaren är villig att fylla i information som gör personifieringen möjlig. Om en 

slutanvändare alls fyller i sådan information, så är det mycket ovanligt att den hålls 

uppdaterad. Ett annat problem är att interna portaler bygger på ett antagande om 

välfungerande samverkan mellan alla personer som lämnar information. Informationsägarskap 

och brist på incitament gör att så sällan är fallet.71 

Detta gäller både kommunikationen inom projektet, något om kan kallas intern 

kommunikation, och kommunikationen mellan projektet och omgivningen, något som kan 

kallas extern kommunikation. 

68 Se Tonnquist 2012, s 203. 
69 Se Tonnquist 2012, s 207. 
70 Se Landqvist & Hamrefors 2006, s 8. 
71 Se Landqvist & Hamrefors 2006, s 9. 
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2.4.1.  Intern kommunikation 

Behov av intern kommunikationen är särskilt viktig i projekt, eftersom projekt kännetecknas 

av ömsesidiga beroenden. I andra organisationer där uppgifter kan lösas parallellt av flera 

olika enheter är behovet av intern kommunikation mindre.72 Studier visar att ett projekts 

effektivitet är klart förknippad med mängden uppgiftsrelevant kommunikation inom 

projektet.73 

Exempel på intern kommunikation är att mål och planer ska förmedlas, resultat ska 

rapporteras, ändringar ska beslutas och dokument ska distribueras.  

Rapportering är central för projektledaren. Projektledaren måste få information om vad som är 

gjort, hur många timmar som lagts ned och vad det kostat. Projektledaren använder denna 

information för att fatta bra beslut för egen del och för att vidarebefordra informationen till 

styrgruppen som också ska fatta välinformerade beslut.74 Studier visar att det finns ett 

samband mellan kvaliteten på rapporteringen och resultatet för projektet, både när det gäller 

resultat för uppgiften, psykologiska resultat och organisationsresultat.75 

Det är inte alltid lätt att få till en väl fungerande rapportering. Ett projekt är en temporär 

organisation utan välfungerande rutiner och ett projekt är mål- och tidsfokuserad där 

individerna i större utsträckning fokuserar på att lösa problem och hålla leveranstider.76 För 

att få rapporteringen att fungera i ett projekt är det viktigt att tänka på dels att det är enkelt att 

rapportera, dels att det inte är för stora rapporteringskrav, rapporteringskrav ska bara gälla den 

information som verkligen behövs.77 Trots detta blir det snabbt mycket information som 

behöver hanteras och därför är stöd för dokument- och möteshantering en central del i 

projektverktygen.78 

En annan central del av intern kommunikation är möten. En stor del av den tid som läggs ned 

i projekt går till olika former av möten.79 Vanliga problem med möten är att det saknas 

72 Se Packendorff 2003, s 89. 
73 Se Packendorff 2003, s 90. 
74 Se Tonnquist 2012, s 208. 
75 Se Thompson, Smith & Iacovou 2007, s 202-203. 
76 Se Tonnquist 2012, s 208. 
77 Se Tonnquist 2012, s 209. 
78 Se Tonnquist 2012, s 209. 
79 Se Tonnquist 2012, s 210. 
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agenda eller syfte och tydlig struktur. Vidare dokumenteras ofta möten dåligt. Ett tips är att 

förbereda projektmöten nästan lika noga som en domstolsförhandling.80 Kallelse med 

dagordning ska distribueras i god tid innan mötet. Under mötet ska god ordning iakttas och 

inlägg ska vara kortfattade och relevanta. Efter mötet ska protokoll distribueras snabbt. Beslut 

i protokoll bör innehålla information om färdigtidpunkt och ansvarig.81 

En vanligt förekommande och rekommenderat att ha en projekttavla som visualiserar 

projektet och dessa planer och framdrift.82 Vanligt förekommande är också en digital 

projektportal i form av sociala medier eller särskilda projektverktyg. Där kan man samla och 

utbyta olika slags dokument.83 En sådan samling av dokument kan också kallas ett 

projektbibliotek. Alla medlemmar i projektgruppen bör ha tillgång till dokumenten i 

projektbiblioteket.84 

Den interna kommunikationen kan studeras både ur ett formellt och ett informellt perspektiv. 

Om fokus ligger på den formella kommunikationen studeras saker som rutiner och 

beslutshierarki. Om fokus ligger på den informella kommunikationen studeras den 

kommunikation som faktiskt sker i organisationen. Studier visar att kunskapskulturen i ett 

projekt är den i särklass viktigaste framgångsfaktorn. Det är dock inte bara sådana informella 

eller mjuka faktorer som är viktiga.85 

2.4.2.  Extern kommunikation 

Också extern kommunikation är särskilt viktigt i projekt. Som ovan nämnts kännetecknas 

projekt ofta av att de skapar en vi-anda och därmed finns det en risk för introvert avskärmning 

från omvärlden. Studier visar att avskärmningen med tiden kan innebära att 

problemlösningsförmågan minskar.86 Detta kan lösas med god extern kommunikation. De 

ansvariga för den externa kommunikationen kallas ofta gatekeepers. 

  

80 Se Tonnquist 2012, s 210. 
81 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 133-134. 
82 Se Tonnquist 2012, s 215. 
83 Se Tonnquist 2012, s 220. 
84 Se Antvik & Sjöholm 2007, s 133. 
85 Se Lindner & Wald 2011, s 887. 
86 Se Packendorff 2003, s 90. 
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3. Metod och material 

3.1. Metodval 
För att besvara denna studies frågeställning, nämligen hur användning av Earned Value 

Management i delprojektet Förbifart Stockholm Kontrakt 02 (FSK02) fungerar och hur 

användningen av Earned Value Management påverkas av att delprojektet är organiserat som 

en matrisorganisation, har jag använt mig av kvalitativa metoder. En kvalitativ studie är en 

lämplig metod när man ska undersöka människors sätt att resonera eller reagera eller särskilja 

eller urskilja varierande handlingsmönster.87 Orsaken till att jag valt en kvalitativ metod är att 

frågeställningen för arbetet bäst besvaras genom att skapa en fördjupad förståelse för 

formuleringar och beslutsfattande. 

Den huvudsakliga metoden i denna kvalitativa studie har varit kvalitativa intervjuer. Eftersom 

frågeställningen är kopplad till personers upplevelse av och åsikter om organisationen i 

delprojektet FSK02 är intervjuer en bra metod. Intervjuer är ett bra verktyg om den aktuella 

studien på kort tid ska synliggöra flera personers olika reflektioner kring det ämne som 

studeras.88 

Kvalitativa intervjuer kan se ut på många olika sätt. Man kan till exempel dela in intervjuerna 

utifrån hur standardiserade och hur strukturerade de är. Med standardisering avses i vilken 

utsträckning situationen är densamma för alla intervjuade. Med strukturering kan flera olika 

saker avses. Ofta kopplas struktureringen till olika nivåer i intervjun. En aspekt av 

strukturering är frågan hur strukturerad datainsamlingen är. Det kan ha att göra med själva 

intervjusituationen om den är informell eller formell och hur styrd den är av den som 

intervjuar. En annan aspekt av strukturering är hur strukturerade svarsalternativen är. Det har 

att göra med om de intervjuade ges svarsalternativ eller om frågorna är öppna.89 

Denna studie har en låg grad av standardisering. Genom kunskapen från tidigare intervjuer 

har intervjufrågorna och följdfrågorna ändrats mellan intervjuerna. En person i en senare 

intervju kan frågas om ett problem som en person i en tidigare intervju tagit upp. Denna studie 

87 Se Trost 2010, s 32. 
88 Se Ahrne & Svensson 2011, s 56. 
89 Se Trost 2010, s 39-42. 
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har också en låg grad av strukturering. Intervjun har inte varit strukturerad i den bemärkelsen 

att jag som intervjuare styrt den. Personerna som har intervjuats har uppmuntrats att associera 

fritt och därigenom och genom följdfrågor har olika intervjuer sett olika ut. De intervjuade har 

uppmuntrats till att själv utveckla sina svar genom uppmuntranstekniker och följdfrågor.90 

Frågorna som sådana har också varit ostrukturerade eftersom de varit öppna utan 

svarsalternativ. 

Vid sidan om denna huvudsakliga metod för att samla empiriska data har jag gjort en 

förstudie för att sätta mig in i projektet Förbifart Stockholm i allmänhet och i delprojektet 

FSK02 i synnerhet. Jag har genom ett antal förintervjuer och genom tillgång till en rad interna 

dokument om projektet kunnat bilda mig en uppfattning om hur organisationen ser ut och 

vilka regler och rutiner för till exempel kommunikation som finns i delprojektet. Detta för att 

etablera den grund som kunskapen som intervjuerna bidrar med ska fogas till.91 Förstudien 

har vid sidan om teoristudierna varit en förutsättning för att kunna ställa upp frågeområden för 

de egentliga intervjuerna. Materialet till förstudien har jag fått av min handledare på ÅF, 

Michail Mavromatis. 

3.2. Etiska ställningstaganden 
Forskning är viktigt och nödvändigt för samhället och för samhällets medlemmar och därför 

ställs ett samhälleligt forskningskrav som innebär att det ska bedrivas forskning och att denna 

ska inrikta sig på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Forskningen riskerar dock att 

kollidera med individerna som är föremål för forskning. Individer ska skyddas mot otillbörlig 

insyn i sina livsförhållanden och annan skada eller kränkning. Detta kallas 

individskyddskravet.92 

För att hitta en balans mellan det samhälleliga forskningskravet och individsskyddskravet har 

Forskningsrådet ställt upp fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om 

forskningens innehåll och syfte. Vidare ska de berörda informeras om deras roll i forskningen 

90 Se Lind & Lisper 1990. 
91 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 122. 
92 Se Vetenskapsrådet 2002, s 5. 
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och vilka villkor som gäller för deras deltagande.93 I denna studie uppfylls informationskravet 

genom att de intervjuade informerats om forskningen och deras deltagande i forskningen både 

i samband med den första kontakten och innan intervjuerna startat. 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning ska ha rätt att bestämma över 

sin medverkan. Forskaren måste inhämta undersökningsdeltagarens samtycke och den som 

medverkar ska ha rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför några negativa följer för 

honom eller henne. I sina beslut att delta eller avbryta får deltagaren inte utsättas för 

otillbörlig påverkan.94 I denna studie uppfylls samtyckeskravet genom att de intervjuade 

informerats om villkoren för deras deltagande och genom att samtycke inhämtats från alla. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om personerna som deltar i en undersökning 

ska ges största konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Alla uppgifter om personerna som deltar ska avrapporteras på ett sådant 

sätt att enskilda människor inte kan identifieras.95 I denna studie uppfylls 

konfidentialitetskravet genom att de intervjuade har avidentifierats, genom att deras riktiga 

namn och deras närmare roll i delprojektet FSK02 har utelämnats. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller för 

andra icke-vetenskapliga syften.96 I denna studie uppfylls nyttjandekravet genom att de 

transkriberade intervjuerna inte lämnas eller utlånas till någon utomstående. 

3.3. Urval 
I en kvalitativ studie är det vanligtvis ointressant med ett stort eller representativt urval. En 

målsättning är istället att få en så stor variation som möjligt. Avsikten är att det ska finnas 

variation, men att ingen person är för avvikande.97 För att nå detta kan man göra ett strategiskt 

urval. Det innebär att man först väljer ut ett antal variabler som är av betydelse och sedan 

tillskriver dessa variabler olika värden. Därefter kategoriseras de olika variablerna så att det 

93 Se Vetenskapsrådet 2002, s 7. 
94 Se Vetenskapsrådet 2002, s 9-10. 
95 Se Vetenskapsrådet 2002, s 12. 
96 Se Vetenskapsrådet 2002, s 14. 
97 Se Trost 2010, s 137. 
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skapas en så kallad egenskapsrymd.98 Egenskapsrymden är helt enkelt en uppställning av de 

olika variablerna och deras värden på ett sätt som skapar en rad celler där varje cell har en 

unik kombination av värden för de olika variablerna. Sedan är tanken att intervjua lagom stort 

antal personer från varje cell. 

Det strategiska urvalet ska ses som ett hjälpmedel för att få ett tillräckligt varierat urval i en 

kvalitativ studie. I denna studie har jag använt mig av ett strategiskt urval. När jag har studerat 

organisationen i delprojektet FSK02 har jag funnit att rollen i organisationen varit det som 

varit den ensamt avgörande variabeln. Jag anser inte att personernas andra egenskaper, såsom 

kön, ålder eller utbildning är av avgörande betydelse för deras syn på organisationen i 

projektet. De värden som jag tillskrivit denna variabel har varit de olika yrkesrollerna som 

finns i projektet. Eftersom jag bara har en variabel ser egenskapsrymden ut som i tabell 1: 

Yrkesroll Cell 

Projektledning A 

Support projektledning B 

FU-ansvarig C 

T-ansvarig D 

Projektingenjör E 

Tabell 1: Egenskapsrymd för studien. 

För varje cell har jag försökt att få tag i åtminstone en person inom delprojektet FSK02. Det 

visade sig dock att rollerna förändrat inom projektet över tiden. Detta gör att samma personer 

haft olika roller. Därmed blev fördelningen inte så enkel. 

För att hitta personer inom delprojektet FSK02 att fylla cellerna med har jag fått hjälp av min 

handledare på ÅF, Michail Mavromatis. Efter diskussion och rådgivning med honom har jag 

identifierat personer att intervjua. Urvalet har i detta skede varit delvis slumpartat eftersom 

det styrts av de resurser ÅF Infrastructure har haft tillgängliga för tillfället. 

98 Se Trost 2010, s 138. 
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Utifrån detta har de personer att intervjua i denna studie inom delprojektet FSK02 blivit 

följande: 

- Agneta, som tidigare har arbetar inom uppdragsledningen för delprojektet FSK02. 

- Bengt, som arbetar inom uppdragsledningen för delprojektet FSK02. Bengt har tidigare 

arbetat som FU-ansvarig. 

- Cecilia, som arbetar supportfunktionen för uppdragsledningen inom delprojektet FSK02. 

- Daniel, som arbetar som FU-ansvarig inom delprojektet FSK02. Daniel har även arbetat 

som bT-ansvarig och som T-ansvarig inom projektet. 

- Emma, som arbetar som FU-ansvarig inom delprojektet FSK02. Emma har även arbetat 

som projektingenjör inom projektet. 

- Fredrik, som arbetar som T-ansvarig inom delprojektet FSK02. 

- Gina, som arbetar som projektingenjör inom delprojektet FSK02. 

- Hans, som arbetar som projektingenjör inom delprojektet FSK02.  

3.4. Genomförande 
När personerna som ska intervjuas har valts ut har dessa fått en förfrågan om ett möte med 

förslag på datum, tid och rum, som sedan både intervjupersonen och jag har accepterat. I det 

första brevet har intervjupersonerna fått information om studien och om att deltagande i 

studien är frivilligt. 

Tiden har disponerats så att bara en person har intervjuats varje dag. Sedan detta har den 

intervjun bearbetats innan nästa person. Detta har gjort att jag har kunnat lära mig om frågor 

och följdfrågor inför nästa intervju och på så sätt ökat kvaliteten på nästa intervju. Hur frågan 

borde ställas istället har också varit en viktig del i denna process för att den intervjuade 

personen ska påverkas minimalt av mina egna åsikter. Detta har frångåtts vid två tillfällen då 

Daniel och Emma respektive Gina och Hans intervjuades samtidigt. Det var inte möjligt att få 

till möten med dessa under andra omständigheter. 

Intervjuerna har inletts med att jag och den intervjuade har presenterat oss för varandra. Sedan 

har jag återigen presenterat studien och påmint om att deltagandet är frivilligt och så har jag 

bett om tillåtelse att spela in intervjun med mobiltelefonen. Därefter har den intervjuade har 

fått berätta om sin roll i delprojektet FSK02 och därmed har intervjuprocessen satt igång. 
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Tiden som avsatts till varje intervju har varit en timme. I genomsnitt har femtio av dessa 

minuter gått åt till själva intervjun och tio minuter har gått till socialt samtal i början och slutet 

av mötestiden. 

Efter intervjuerna har inspelningarna transkriberats och renskrivits. Transkriberingen av 

intervjuer är en tolkande process som ger upphov till en rad praktiska och principiella frågor. 

Transkriberingen är en översättning från muntlig till skriftlig diskurs och många aspekter av 

intervjun går förlorade i översättningen.99 I detta fall har språket i intervjuerna inte varit 

avgörande och jag har valt att transkribera intervjuerna till en mer formell skriftspråklig 

karaktär. Efter transkriberingarna har transkriptionerna och inte intervjuerna utgjort min 

empiriska källa. 

Analysen av transkriptionerna har gått till så att påståenden i texten kopplats till olika teman. 

De olika tema som använts har framför allt varit generell information om projektet, projektets 

olika rollers arbetsuppgifter och ansvarsområden samt generella åsikter om organisationen 

och Earned Value Management som sådant. Detta är en form av meningskodning.100 Därefter 

har påståendena koncentrerats för att kunna jämföra uttalanden från olika respondenter. 

3.5. Metoddiskussion 
Metoden för denna studie kan kritiseras för att den inte är standardiserad och inte är 

strukturerad. Frågan kan vara i vilken utsträckning resultatet blir tillförlitligt och trovärdigt. 

Ofta används i forskningen olika begrepp för att värdera en undersökning. Med reliabilitet 

avses detsamma som tillförlitlighet. Ibland uttrycks det som att en mätning vid en tidpunkt ska 

ge samma resultat vid en förnyad mätning. Detta rymmer många aspekter och vissa av dem är 

egendomliga att applicera på kvalitativa studier.101 Två aspekter som kan appliceras på en 

kvalitativ studie är precision och objektivitet, som är kopplade till intervjuarens 

egenskaper.102 I denna studie har jag strävat efter att vara så precis och objektiv som möjligt. 

Ett annat begrepp som används för att värdera en studie är validitet. Detta uttrycks ibland som 

att studien mäter det den avser att mäta. Även detta begrepp är egendomligt att applicera på 

kvalitativa studier som den aktuella där avsikten är att undersöka hur olika personer uppfattar 

99 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 193-194. 
100 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 217-221. 
101 Se Trost 2010, s 132. 
102 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 263-264. 
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en företeelse.103 Det har anförts att validitet i kvalitativa studier kan likställas med forskarens 

hantverksskicklighet, att forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina 

resultat.104 Ytterligare ett annat begrepp är generalisering. Med det avses frågan om resultatet 

kan överföras till andra situationer.105 Denna studie är en fallstudie och den kan sägas vara en 

instrumental fallstudie som görs för att vinna insikt om mer generella frågor. Därmed anser 

jag att det är möjligt med så kallad analytisk generalisering som innebär att resultaten kan ge 

vägledning om vad som kan hända i en annan situation.106 Förbifart Stockholm är visserligen 

ett infrastrukturprojekt som är större än de flesta andra i Sverige, men min studie fokuserar på 

ett delprojekt och resultaten är intressanta för andra projekt organiserade som 

matrisorganisationer. 

En annan aspekt är att två intervjuer genomfördes med två intervjupersoner samtidigt. 

Gruppintervjuer förespråkas ibland, men i detta fall var situationen inte avsiktlig. Det finns 

vissa etiska aspekter kopplade till en sådan situation. Den första är kopplad till 

individskyddskravet. När flera personer närvarar är de inte längre anonyma i förhållande till 

varandra. Det är inte säkert att de håller på tystnadsplikten så som den som intervjuar gör. 

Den andra aspekten är att detta också kan påverka innehållet i intervjun. En person kanske 

avstår från att säga något på grund av att den andra personen får reda på detta. Ytterligare en 

aspekt är att det kan uppstå en gruppdynamik som gör att en person dominerar intervjun och 

den andra hamnar i skymundan. I denna studie har jag försökt att undvika sådan 

gruppdynamik genom att ställa frågor till båda personerna. Jag har också informerat båda 

personerna om att det som sägs är konfidentiellt och på så sätt förhoppningsvis ökat 

förtroendet för anonymiteten. 

Kvalitativa metoder bemöts ofta med misstänksamhet i jämförelse med statistik och anklagas 

för små urval.107 I denna studie har jag intervjuat åtta personer. Detta är inte ett för litet eller 

för stort antal intervjuade. Med ett större urval finns det en risk att materialet blir omfattande 

och svåröverskådligt, vilket gör att det kan vara svårt att se alla detaljer.108 

  

103 Se Trost 2010, s 133. 
104 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 266. 
105 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 280. 
106 Se Kvale & Brinkmann 2009, s 281-282. 
107 Se Trost 2010, s 34. 
108 Se Trost 2010, s 143. 
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4. Resultat 
Ämnet för denna uppsats är som sagt användning av Earned Value Management i ett 

delprojekt i ett stort infrastrukturprojekt där delprojektet har organisationsformen 

matrisorganisation. Frågeställningarna avser hur användningen av Earned Value Management 

i ett delprojekt i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm fungerar och hur användningen av 

Earned Value Management påverkas av att delprojektet är organiserat som en 

matrisorganisation. 

Resultatet, som består av studier av interna dokument men framför allt av intervjuer med 

personer som arbetar i projektet, har strukturerats i två huvudavsnitt, nämligen ett avsnitt om 

organisationen i projektet och ett avsnitt om kommunikationen i projektet. Men först lite 

allmänt om projektet Förbifart Stockholm. 

4.1. Allmänt om Förbifart Stockholm 
Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och avser en 

vägförbindelse väster om Stockholm mellan de norra och södra delarna i Stockholm, närmare 

bestämt mellan E4:an vid Häggvik i norr och E4:an vid Kungens kurva i söder. Vägen ska 

avlasta Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. 

Vägen uppgår till 21 km, varav drygt 18 km går i tunnel.109 

Förbifart Stockholm är indelat i ett antal olika kontrakt. Dessa kallas FSK (Förbifart 

Stockholm Kontrakt). Kontrakten avser olika delar av vägsträckan. Ett kontrakt, FSK02, avser 

bergtunnlarna på vägsträckan som ska projekteras. Denna studie fokuserar på FSK02, 

eftersom divisionen ÅF Infrastructure inom bolaget ÅF AB har vunnit detta kontrakt.110 

ÅF har inte ensamt ansvaret för FSK02. Kontraktet vanns tillsammans med 

teknikkonsultföretaget Scott Wilson UK. Sedan dess har Scott Wilson köpts upp av URS 

Corporation som i sin tur köpts upp av AECOM. ÅF har ett konsortieavtal med sin 

samarbetspartner som bestämmer hur stor del i projektet de båda har. ÅF ska enligt 

konsortieavtalet göra 75 procent av arbetet och AECOM ska göra 25 procent av arbetet. 

109 Se Trafikverket 2015. 
110 Se ÅF 2015c. 
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ÅF har inte till uppgift att bygga själva vägförbindelsen. Istället omfattar uppdraget i ett första 

skede projekteringen av byggandet, vilket innefattar framtagande av bygghandlingar, 

genomförandeplaner och förfrågningsunderlag till entreprenörer. I ett andra skede omfattar 

uppdraget support till entreprenörerna som genomför själva byggandet. Produktionsfasen är 

svårare att planera eftersom det inte är känt i vilken utsträckning entreprenörerna behöver 

support. 

4.2. Organisationen av FSK02 

4.2.1.  Organisationsstrukturen 

FSK02 är organiserat som en matrisorganisation111. Från början var projektet organiserat som 

ren projektorganisation. Det var när uppgiften var att förbereda projekteringen. Med tiden 

utökades antalet entreprenader och antalet personer i projektet och då skapades 

matrisorganisationen. Matrisorganisationen skapades av uppdragsledningen och godkändes av 

Trafikverket. 

FSK02 är indelat i ett antal entreprenader som kallas FSE (Förbifart Stockholm Entreprenad). 

I FSK02 finns åtta huvudsakliga entreprenader. Det är två entreprenader för Tunnel Söder, 

nämligen FSE209 Skärholmen bergtunnel och FSE210 Skärholmen arbetstunnel. FSE209 

innehåller också arbetstunnel för Sätra Varv.112 Det är två entreprenader för Tunnel Lövö, 

nämligen FSE302 Norra Lövö och FSE308 Södra Lövö. Dessa innehåller både bergtunnel och 

arbetstunnel.113 Det är fyra entreprenader för Tunnel Norr, nämligen FSE403 Johanneslund, 

FSE410 Lunda, FSE607 Akalla arbetstunnel och FSE613 Akalla bergtunnel. FSE410 

innehåller både bergtunnel och arbetstunnel.114 

Uppdelningen i entreprenader är den vertikala indelningen av matrisorganisationen. Högst 

upp i den vertikala hierarkin finns ledningsgruppen och en supportgrupp för ledningsgruppen. 

Under ledningsgruppen finns entreprenaderna och i varje entreprenad finns en ansvarig som 

kallas för FU-ansvarig, där FU står för förfrågningsunderlag. Detta eftersom varje entreprenad 

baseras på ett förfrågningsunderlag från Trafikverkets upphandling. Varje FU-ansvarig har en 

111 Se ÅF 2015a. 
112 Se ÅF 2015b, s 6. 
113 Se ÅF 2015b, s 6. 
114 Se ÅF 2015b, s 6. 
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projektingenjör som assisterar och i vissa fall en biträdande FU-ansvarig, som kallas bFU-

ansvarig. 

Den horisontella indelningen av matrisorganisationen är ett antal olika teknikområden, till 

exempel väg, miljö, geoteknik, bergteknik, el och konstruktion. Vid sidan av entreprenaderna 

finns ett antal teknikansvariga, kallade T-ansvariga, som ansvar för varsitt teknikområde. 

Den horisontella och vertikala hierarkin möts genom att det i varje entreprenad finns ett antal 

biträdande teknikansvariga, kallad bT-ansvariga. De personerna är underställda dels 

entreprenadens FU-ansvarig, dels det aktuella teknikområdets T-ansvarig. Under bT-

ansvariga finns ibland en eller flera så kallade projektörer som utför arbetet med 

projekteringen. 

Parallellt med denna organisationsstruktur, projektorganisationen, finns en så kallad 

linjeorganisation. Det är organisationen i ÅF AB bolaget som flertalet av personerna i 

projektet är anställda av. Det är chefen i linjeorganisationen som personerna i projektet 

diskuterar sin anställning med och löneförhandlar med. 

4.2.2.  Arbetspaket i organisationen 

Varje entreprenad i FSK02 är indelat i en mängd arbetspaket som kallas ATR (Aktivitet, Tid, 

Resurs). Dessa är alla ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att ett arbete som utförs i FSK02 

bara kan härledas till en ATR. 

De flesta ATR är sorterade under olika teknikområden, till exempel berg, väg och miljö. Inom 

varje teknikområde kan det finnas flera ATR indelade efter de olika projektörerna. Vissa ATR 

är inte sorterade under teknikområden utan istället kopplade till ledningen av entreprenaden, 

till exempel en ATR som heter projektledning.  

Alla ATR används för rapportering och vid rapportering kan man välja vilken nivå som 

rapporteringen avser, till exempel en specifik ATR, ett teknikområde med flera ATR eller 

hela entreprenaden. Hela entreprenaden kan sägas vara en stor övergripande ATR. 
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4.2.3.  Roller i organisationen 

Beskrivningen av organisationsstrukturen ovan beskriver kortfattat en del av de olika roller 

som finns i organisationen, det vill säga uppdragsledning, FU-ansvariga, bFU-ansvariga, 

projektingenjörer T-ansvariga, bT-ansvariga och projektörer. Vad dessa roller närmare 

innebär och vilka personer som får tillsättas i dessa roller bestäms delvis av kontraktet med 

Trafikverket. Trafikverket har i förfrågningsunderlaget ställt krav på organisationsstrukturen 

och på de personer som ska ha de olika rollerna i organisationsstrukturen. Till exempel finns 

krav på att uppdragsledningen ska kunna svenska och därför finns bara ÅF och inte AECOM 

representerade i uppdragsledningen. 

Uppdragsledningen ansvarar för att det finns rätt personer på rätt plats och tillräckliga resurser 

i de olika entreprenaderna. Bengt berättar: 

Det är svårt att leverera i tid i även om vi lyckas med det i de flesta fall. Flera av 

personerna jobbar i flera delprojekt. Kommer det något som är bråttom måste man 

prioritera om och kanske ta in fler personer. Det är hela tiden ett pussel att 

lägga.115 

De FU-ansvariga ansvarar för att rätt arbete utförs av rätt personer på rätt tid inom den egna 

entreprenaden. De FU-ansvariga själva fokuserar i beskrivningen av sin yrkesroll på ansvaret 

att leverera i tid: 

Den FU-ansvarige har i uppgift att leda FU:t (frågeunderlaget), att klara deadline, 

att leverera i tid och att se till att alla discipliner gör det de ska för att nå fram i tid. 

Man ska även få ihop alla, hjälpa till med att planera så att alla teknikområden, de 

som är beroende av varandra, levererar sina delar i tid, så att nästa teknik område 

kan fortsätta.116 

De FU-ansvariga har enligt uppdragsledningen en bra drivande roll. Däremot är de inte de 

som är insatta helt och hållet i de tekniska frågorna. 

115 Intervju med Bengt den 4 november 2015. 
116 Intervju med Emma den 17 november 2015. 
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I praktiken innebär de FU-ansvarigas arbete bland annat att samla in framstegsrapporter från 

de bT-ansvariga inom den egna entreprenaden. Den FU-ansvarige kontrollerar att rätt person 

arbetar på rätt ATR och hur många timmar som den personen har lagt på den aktuella ATR. 

Den FU-ansvarige kontrollerar att varje ATR inte gått över budget och hur framstegen ser ut. 

Sedan har de FU-ansvariga ekonomimöte med de T-ansvariga för att göra en 

slutkostnadsprognos. 

I utförande av sitt uppdrag har den FU-ansvarige därmed i första hand kontakt med de bT-

ansvariga som arbetar med den entreprenad som den FU-ansvarige ansvarar för. I frågor som 

är gemensamma för flera entreprenader har den FU-ansvarige istället kontakt med den T-

ansvarige för det teknikområdet. 

Vid sidan om denna ledande roll har de FU-ansvariga ett rapporteringsansvar gentemot 

kunden. De ska lämna både ekonomirapporter och teknikrapporter till kunden avseende den 

entreprenad den FU-ansvarige ansvarar för. De har också ett prognosansvar. De gör 

slutkostnadsprognoser som de lämnar till uppdragsledningen. 

De FU-ansvariga ser sig själva inte som chefer utan som ansvariga för sitt delprojekt. De 

menar att en mer korrekt benämning vore projektledare för ett delprojekt som utgörs av den 

aktuella entreprenaden. 

De FU-ansvariga arbetar inte heller ensamt. Varje FU-ansvarig har som sagt en 

projektingenjör som assisterar och i vissa fall en bFU-ansvarig. Hur arbetet delegeras till 

projektingenjören beror på vilka erfarenheter projektingenjören har och beroende på vilka 

erfarenheter den FU-ansvarige har. Till exempel berättade Daniel, som tidigare arbetat som 

bT-ansvarig och T-ansvarig, att han hade mycket hjälp av sin projektingenjör. Det var 

projektingenjören som upprättade tidsplaner och gjorde mycket av det administrativa. Emma 

berättade å andra sidan att hon ibland gav vissa uppdrag åt sin projektingenjör för att 

projektingenjören skulle utvecklas i sin roll samt växa till en ledande roll. Projektingenjören 

har också egna uppgifter. 

De T-ansvariga ansvarar för sammanhållningen i det egna tekniska området inom projektet 

mellan de olika entreprenaderna. Det innebär att de olika entreprenaderna ska se någorlunda 

lika ut när det gäller tekniska lösningar och rapporter. De T-ansvariga ansvarar även för 
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resurssättningen inom det egna tekniska området, det vill säga att det finns tillräckligt med 

personal och att personalen har tillräcklig kompetens. Den T-ansvarige tillsätter de olika bT-

ansvariga i de olika entreprenaderna. Trafikverket kommer också med krav på vilka 

erfarenheter som krävs för att få en plats som bT-ansvarig. Inom vissa tekniska områden är 

det resursbrist, vilket innebär att den T-ansvarige också får ta rollen som bT-ansvarig. Det är 

enligt Fredrik som arbetar som T-ansvarig ganska vanligt att T-ansvariga gör så och hoppar in 

där det behövs. 

I början av ett projekt är arbetet mer omfattande för den T-ansvarige. Då handlar det om att 

bygga rutiner och ta fram olika tekniker och lösningar på olika problem. I ett senare skede av 

projektet övergår den T-ansvariges arbetsuppgifter till administrativa uppgifter, som 

uppföljning, dokumenthantering och checklistor, samt till att vara support för de bT-

ansvariga. 

bT-ansvariga ansvarar för ett teknikområde inom varje entreprenad. I det ligger ett 

rapporteringsansvar gentemot den FU-ansvarige. De bT-ansvariga ska lämna 

framstegsrapporter till den FU-ansvarige. 

Även om en bT-ansvarig ansvarar för ett teknikområde inom en entreprenad är det dock i 

praktiken inte olika bT-ansvariga i de olika entreprenaderna. Istället är det flera av personerna 

som arbetar i flera entreprenader. Detta kan göra det svårt att leverera i tid och svårt att 

prioritera mellan entreprenaderna. En försening på det ena leder till en försening på det andra. 

En fördel med detta är dock att det är lättare att implementera standardiserade lösningar. Om 

en bT-ansvarig är ansvarig för flera entreprenader har han eller hon erfarenhet av ett arbete 

när han eller hon ska göra det för andra eller tredje gången. Fredrik som arbetar som T-

ansvarig berättar att han har en öppen diskussion med de bT-ansvariga om vem som ska ta 

vilket arbete och på så sätt fördelar arbetet på ett rättvist sätt. 

Projektörerna som arbetar under de bT-ansvariga har bland annat till uppgift att ta fram 

ritningar och annat som hör till det teknikområde som den bT-ansvarige ansvarar för. 

4.2.4.  Fördelar och nackdelar med organisationen 

Det finns enligt de intervjuade både fördelar och nackdelar med en matrisorganisation. En 

huvudfråga när det gäller fördelar och nackdelar med en matrisorganisation är att det finns två 
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ansvariga för arbetet. Den FU-ansvarige ansvarar för entreprenaden och den T-ansvarige 

ansvarar för det tekniska området. En person som arbetar i projektet och som är ansvarig för 

en ATR har därmed två överordnade, eller två chefer, även om de FU-ansvariga inte ser sig 

som chefer. 

Att det finns två chefer kan få två olika slags problem. Det första problemet är om båda anser 

att något ligger inom deras ansvarsområde. Då krockar de ansvariga helt enkelt. Det andra 

problemet är om ingen anser att något ligger inom deras ansvarsområde. Då hamnar en fråga 

mellan stolarna. 

De FU-ansvariga och T-ansvariga berättar själv att de i stort sett inte upplever något problem 

med ansvarsfördelningen. Rör det sig om organisatoriska frågor vänder de sig till FU-

ansvarige och rör det specifika tekniska frågor vänder de sig till den T-ansvarige. Det 

framgick dock någon gång kunde de ansvarsområdena krocka. En T-ansvarig berättar att det 

hänt att en FU-ansvarig anmärkt på att det varit resursbrist, det vill säga brist på kompetent 

personal, inom den T-ansvariges tekniska område utan att fråga den T-ansvarige om detta. Det 

är den T-ansvarige som ansvarar för att bedöma om det finns tillräckligt med kompentent 

personal för att utföra arbetet inom sitt tekniska område. 

Undersökningen visar dock att uppdragsledningen upplever att det kan uppstå problem med 

två chefer. Problemet uttrycker sig genom att personer som arbetar i projektet inte alltid vet 

vad som gäller, inte vet vem de ska vända sig till med en specifik fråga. Följden blir att 

personerna vänder sig uppdragsledningen för att de ”vet allt”, även om det egentligen kanske 

är en fråga för T-ansvariga eller FU-ansvariga. 

Agneta från uppdragsledningen menar att det finns en otydlighet i rollfördelningen mellan 

FU-ansvariga och T-ansvariga och att detta beror på att man gått från en projektorganisation 

till en matrisorganisation. Tidigare, då det inte fanns några FU-ansvariga, arbetade man 

funktionsinriktat och T-ansvariga hade även resultatansvar och ekonomiskt ansvar. Nu, när 

man inrättat matrisorganisationen, arbetar man mer produktinriktat, där varje entreprenad är 

en produkt. Därmed har resultatansvaret och det ekonomiska ansvaret flyttat till de FU-

ansvariga. 
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Bengt från uppdragsledningen menar att lösningen på problemen med två chefer är att ha 

tydliga arbetsroller och uppgifter. Fredrik som arbetar som T-ansvarig menar att lösningen är 

att ha bättre kommunikation. Innan en FU-ansvarige vidtar en viss åtgärd kan han eller hon 

dubbelkolla med den T-ansvarige och vice versa. 

En annan nackdel med matrisorganisationen, som de intervjuade tar upp, är att det kan bli 

slitningar mellan de olika ansvariga och uppdragsledningen. Att de FU-ansvariga inte är 

insatta helt och hållet i de tekniska frågorna kan innebära en belastning för 

uppdragsledningen. Det får också till resultat att mycket ansvar hamnar på de T-ansvariga 

som blir ansvariga för hela sitt teknikområde i alla entreprenader, vilket är rätt, men med 

ansvarsfördelningen menas delad ansvar. 

Tidigare fanns en individuell tidsplan för varje entreprenad inom FSK02 och då kunde det 

uppstå slitningar mellan olika FU-ansvariga. Om samma person skulle utföra arbete i flera 

olika entreprenader var frågan vad han eller hon skulle arbeta med först. Det fungerade enligt 

de FU-ansvariga lite grann som att den som var mest på plats och skrek mest fick klart sin 

entreprenad först. Nu har man istället en gemensam tidsplan för alla entreprenader. Det ger 

mer ordning och reda när det gäller att dela på resurser, till exempel personer som arbetar på 

flera entreprenader samtidigt. Dessutom ger det mer tillgång till erfarenhetsöverföring mellan 

de olika entreprenaderna, vilket fungerar mycket bra och ger gör jobbet mindre stressigt för de 

anställda i projektet. 

En annan nackdel med matrisorganisationer är enligt de intervjuade att det är svårare att 

utforma rutiner och att få med alla på en ny rutin eller ett nytt sätt att arbeta. Det finns 

dokument som beskriver rutinerna och hur man ska arbeta, men det är alldeles för mycket 

information för att kunna ta del av allt. 

En fördel med matrisorganisation är att samma lösning kan användas på olika delar av 

organisationen. Det är lättare att låna resurser mellan entreprenaderna. Vissa entreprenader 

kräver dock speciallösningar och då kan dessa standardlösningar inte användas. Det blir enligt 

de FU-ansvariga också lättare med erfarenhetsöverföring och resurshantering.  

Själva anledningen till att man gick från en ren projektorganisation till en matrisorganisation 

var för att det var lättare att ha en ansvarig för varje entreprenad. Hade man behållit en ren 
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projektorganisation skulle uppdragsledningen få ta ett större ansvar. Med en 

matrisorganisation är uppdelningen av ansvar med rimligt. Den rena projektorganisationen 

utgick från teknikområden, men när antalet entreprenader ökade gjorde matrisorganisationen 

och inrättandet av FU-ansvariga att de FU-ansvariga kunde säkerställa att varje entreprenad 

levererade det arbete som krävdes. Dessutom är de FU-ansvariga en del av en grupp. Det 

finns FU-ansvarig, bFU-ansvarig och assisterande projektingenjör. Detta innebär ytterligare 

en fördelning av ansvar och en avlastning vid sjukdom eller vid leveranstider med stor 

arbetsbelastning. 

4.3. Kommunikation inom FSK02 
Kommunikationen inom FSK02 kan diskuteras utifrån två aspekter, för det första vilka 

kommunikationskanaler som används och för det andra vilket innehåll kommunikationen har. 

4.3.1.  Kommunikationskanaler 

Den främsta kommunikationskanalen inom FSK02 är genom rapporter och andra dokument 

och därför blir olika projektportaler viktiga. Inom FSK02 finns fyra olika projektportaler för 

att samla och utbyta dokument. Projektportalen ONE är intern för ÅF och dess 

samarbetspartner. Där samlas interna dokument. Det har under projekttiden funnits tre 

versioner av ONE. Projektportalen Investera är Trafikverkets projektportal och där samlas 

officiellt godkända dokument. På projektportalen Project Wise samlas tekniska dokument. På 

projektportalen CHAOS samlas godkända slutleveranser och fullständiga 

delprojektdokument.117 

En annan central kommunikationskanal inom FSK02 är en projekttavla som kallas Pulse 

Chart. Tavlan föreställer en tabell och tabellen finns även som ett arbetsblad i Excel i 

projektportalerna. Tabellen visar de olika entreprenaderna i kolumner och teknikområden i 

rader. Syftet med tabellen är att ge en översiktsbild av resursförbrukningen och ge möjlighet 

att planera och fördela resurser mellan delprojekten.118 

I arbetsbladet i Excel har varje cell, där en entreprenad i en kolumn och ett teknikområde i en 

rad möts, bara information i form av en färgkod. Svart betyder att det finns något nytt att 

117 Se ÅF 2015b, s 21. 
118 Se ÅF 2015b, s 14. 
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rapportera. Grönt betyder att det finns tillräckligt med resurser och att det inte finns problem 

att leverera i tid. Gult betyder att det inte finns tillräckligt med resurser men att det kan gå att 

leverera i tid med övertidsarbete. Röd betyder att det finns stor brist på resurser och att det 

inte kommer att gå att leverera i tid. Blå betyder att det finns tillräckligt med resurser, men att 

det finns en risk för brist på resurser i den närmsta framtiden.119 

En annan central kommunikationskanal är naturligtvis möten. Det finns ett ganska strikt 

mötesschema i FSK02. Mötesrutinerna är till för att veta vilka som ska delta på vilka möten. 

Varje måndag morgon är det möte med uppdragsledningen och supportgruppen. På måndag 

förmiddag är det sedan möte med uppdragsledningen och de FU-ansvariga. Varannan vecka 

är det möte med uppdragsledningen, de FU-ansvariga och de T-ansvariga. 

Vid sidan om dessa kommunikationskanaler används naturligtvis kommunikation genom 

konferenser, e-post och telefon. Det finns till exempel riktlinjer för hur e-post ska utformas 

när det gäller vem ska vara mottagare, vem som ska få en kopia och hur rubriken på 

meddelandet ska utformas. 

Agneta berättar att dessa kanaler är otillräckliga. Vägarna att rapportera måste enligt henne 

göras mer lättillgängliga och användarvänliga för att rapporteringen ska ske fullt ut. Som 

exempel nämner hon att man genom mobilen ska kunna kontrollera statusen på sin ATR på 

vägen hem. 

4.3.2.  Informationsrapporter 

Med informationsrapportering avses information som ska användas som underlag vid 

utformning av andra rapporter, bygghandlingar och beslut. Informationsrapportering kan 

antingen vara specifik eller generell. 

Specifik informationsrapportering kan till exempel vara när en FU-ansvarig, som ska upprätta 

en budget för den egna entreprenaden när den går in i en ny fas, begär information om utfallet 

från andra entreprenader i samma fas. 

119 Se ÅF 2015b, s 14. 
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En annan form av specifik informationsrapportering är den dagbok som personalen inom 

vissa ATR ska skriva. Denna dagbok används sedan för att analysera framsteg i den aktuella 

ATR och om några ändringar ska vidtas. 

Generell informationsrapportering sker genom en standardrapport i form av en omfattande 

arbetsbok i Excel. Standardrapporten innehåller en mängd data från de olika entreprenaderna 

och uppdateras så snart nya data rapporteras från entreprenaderna. Standardrapporten kan 

sedan filtreras och formas efter eget önskemål. Standardrapporterna har ändrats under 

projektets gång för att göra dem enklare att förstå och filtrera. 

4.3.3.  Tidrapporter 

Med tidrapportering avses när intern och extern personal rapporterar den tid som läggs ned på 

arbete med FSK02. 

ATR används för tidrapportering av all personal, både intern och extern. Tidrapportering sker 

både internt inom ÅF i ONE och externt till Trafikverket i rapportsystemet TOJ. Allt som 

rapporteras externt ska också rapporteras internt. Därmed står varje konsult inför två frågor 

vid tidrapportering, för det första ska tidsrapporteringen ske bara internt eller internt och 

externt och för det andra vilken ATR ska rapporteringen avse.  

Det är mycket viktigt att personalen rapporterar sin tid på rätt ATP. Rapporteras tiden på fel 

ATP kan kommer utfallet att avvika från budget. Det kan också innebära att det vid 

specificerad rapportering till Trafikverket framstår som att en person lägger arbete på något 

som han eller hon inte har kompetens för. Konsulter uppmanas att fråga FU-ansvarig eller T-

ansvarig för att veta vilken ATR ett arbete ska hänföras till. Det är som tidigare nämnts den 

FU-ansvarige som ansvarar för att rätt tid på rätt ATR levereras av rätt person. Pesonalen 

uppmanas att rapportera via TOJ varje vecka. 

Tidrapproteringen är viktig för uppföljningen i enlighet med Earned Value Analysis. Varje 

anställd och varje konsult har ett pris på sin tid och därmed är det möjligt att se om en ATR 

följer budget. Dagboken som vissa ATR kräver och som nämns ovan som en specifik 

informationsrapportering är en det av tidrapporteringen. Om en budget överskrids, underlättar 

dagboken för att se vad överskridandet beror på. För en analys av Earned Value krävs dock 

även kunskap om vilka framsteg med arbetet i projektet som gjorts. 
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4.3.4.  Framstegsrapporter 

Med framstegsrapporter avses rapporter av framsteg med arbetet i projektet. Detta sker på 

olika nivåer i organisationen. Framsteg rapporteras antingen manuellt eller automatiskt. 

Med manuell framstegsrapportering avses rapportering där en ansvarig gör en bedömning av 

framstegen för en viss tid. Varje ATR har en ansvarig som ska rapportera framsteg i det 

arbetspaketet. Dessa framstegsrapporter sker ungefär en gång i veckan. Det går till så att den 

ATR-ansvarige hör med alla som arbetar med det arbetspaketet och gör en bedömning av hur 

många procent av hela arbetspaketet som utförts under den aktuella veckan. 

Detta är en bedömning som är svår att göra. Det är särskilt svårt när slutleveransen är långt 

fram i tiden. Ofta är det först när man ska leverera som man verkligen märker att arbetet snart 

är klart. Erfarenheten spelar enligt de FU-ansvariga stor roll när det gäller att korrekt 

uppskatta hur många procent av arbetet som är avklarat. Agneta som arbetat i 

uppdragsledningen upplever att det ändå fungerar bra eftersom det är relativt små ATR. Vissa 

är optimistiska och vissa är pessimistiska, men det tar ut varandra ganska bra. Agneta 

uttrycker dock en önskan om att övergå till att mäta med milstenar, men menar att man inte 

kommit dit i mognadsprocessen. 

Med automatisk framstegsrapportering avses rapportering där det förutsätts att framstegen 

sker linjärt över tid. Därför krävs ingen bedömning utan rapporteringen kan automatiseras. 

Automatisk framstegsrapportering används till exempel vid administrativt kontinuerligt 

arbete. Där är svårt att mäta framsteg och istället antas att 1/52-del av årets arbete görs varje 

vecka. 

4.3.5.  Prognosrapporter 

Med prognosrapporter avses de beräkningar av slutkostnad och sluttid som kan göras i 

enlighet med Earned Value Analysis. Sven Antvik anser att trendbeskrivning är ett bättre ord 

än prognos, eftersom ordet prognos ger intryck av att det är fråga om gissningar.120 I denna 

uppsats används dock ordet prognos, eftersom det är det ord som används av de intervjuade. 

120 Intervju med Sven Antvik den 12 november 2015. 
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En gång i månaden görs en slutkostnadsprognos och skickas av uppdragsledningen till 

Trafikverket.  
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5. Analys 
Ämnet för denna uppsats är som sagt användning av Earned Value Management i ett 

delprojekt i ett stort infrastrukturprojekt där delprojektet har organisationsformen 

matrisorganisation. Resultatet har fokuserat på hur projektet Förbifart Stockholm Kontrakt 02 

(FSK02) är organiserat och hur kommunikationen inom projektet fungerar. I analysen ser jag 

på resultatet utifrån perspektivet av Earned Value Management. Det som är av särskilt 

intresse är hur det i resultatet som är kopplat till projektets matrisorganisation påverkar 

användningen av Earned Value Management. 

Earned Value Management kan sägas ha två huvudsakliga delar, dels planeringen av 

projektet, till stor del motsvarande kriterierna 1-15 i standarden, dels genomförandet av 

projektet, till stor del motsvarande kriterierna 16-32 i standarden. Därför utgör dessa två delar 

huvudavsnitten i analysdelen. Därefter följer ett avsnitt som lyfter fram den FU-ansvariges 

roll, eftersom den FU-ansvarige i detta fall är det som skiljer matrisorganisationen från en ren 

projektorganisation. Analysen avslutas med två avsnitt som lyfter ut fördelar och nackdelar 

med en matrisorganisation när det gäller implementeringen av Earned Value Management. 

5.1. Planeringen av FSK02 
Enligt Earned Value Management är tre viktiga delar av planeringen av ett projekt skapandet 

av en Work Breakdown Structure, en Organizational Breakdown Structure och en 

Responisbility Assignment Matrix. Det är i detta skede som man bestämmer vad som ska 

göras och vem som ska göra det. 

I FSK02 består Work Breakdown Structure i stort sett av strukturen av ATR som beskrivs i 

avsnitt 4.2.2. Organizational Breakdown Structure består av det organisationsschema som 

beskrivs under avsnitt 4.2.1. Någon Responisbility Assignment Matrix verkar inte vara 

formellt upprättad. 

En intressant fråga när man ska analysera planeringen av FSK02 utifrån Earned Value 

Management är vem som ansvarar för planeringen. Vem är det som bestämmer strukturen av 

ATR och organisationsschemat. Man måste här skilja mellan den ursprungliga planeringen, 

det vill säga den planering som lagt grundstrukturen i projektet, och den kontinuerliga 
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planeringen, det vill säga den detaljplanering och den uppdatering av grundstrukturen som 

sker fortsättningsvis. 

Den ursprungliga planeringen gjordes av Trafikverkets projektledare, uppdragsledningen och 

de FU-ansvariga. De satt ihop och bestämde den övergripande strukturen för vilka 

entreprenader som skulle skapas. I vissa entreprenader kom man fram till att delar skulle 

brytas ut till egna entreprenader. Sedan delades entreprenaderna in i teknikområden och sedan 

i mindre delar, det vill säga till olika ATR. 

Den ursprungliga planeringen räcker dock inte. Agneta som har arbetat i uppdragsledningen 

och som var med vid den ursprungliga planeringen berättar att det finns en brist i den lägsta 

nivån av ATR. Dessa ATR är inte tillräckligt tydliga i sin omfattning. Detta leder till 

kontinuerliga ändringar i projektet. 

När det gäller den kontinuerliga planeringen som innefattar att bestämma vad som ska utgöra 

en ATR och vilken budget som en ATR ska få, är det oklart vilka som är med och bestämmer. 

Agneta som har arbetat i uppdragsledningen berättar: 

Planeringen av ATR är en viktig del av projektet. Agneta som jobbar i ledningen berättar 

vidare att den som är ansvarig för en ATR inte alltid har något inflytande över planeringen, 

till exempel vilken budget som sätts för ett visst arbete. Detta utgör enligt Agneta en risk: 

ATR-ansvariga tycker kanske inte att de har fått en tillräcklig budget tilldelad till 

sig och då är det inte lika motiverande att jobba i de förutsättningarna. När de får 

en budget som de inte varit med och tagit fram är det svårt att ta ansvar. Det är 

svårt att ta ansvar för en budget som man kanske delvis anser orimlig. Det jag 

menar är att man borde kunna jobba ner en budgetering hela vägen ner till 

tekniknivån. Det är ju tekniknivån som kan sätta budgeten eftersom det är de som 

vet vad som ska göras och hur lång tid det tar per personen att jobba med 

uppdraget som den får/tar emot.121 

Här märks att en uppdelning av ansvaret mellan FU-ansvariga och T-ansvariga, det vill säga 

matrisorganisationen, har betydelse i användningen av Earned Value Management. I den rena 

121 Intervju med Agneta den 18 november 2015. 
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projektorganisationen hade de T-ansvariga resultatansvar och ekonomiskt ansvar. I 

matrisorganisationen är avsikten att resultatansvar och ekonomiskt ansvar ska flytta över till 

de FU-ansvariga. Detta visar sig dock svårt, eftersom det är de T-ansvariga som vet vad som 

ska göras och vilka resurser som krävs för att det ska vara möjligt. Därför har man varit 

tvungna att lösa det hela efter bästa förmåga och tagit med de T-ansvariga i budget ansvar. 

Skulle man hålla strikt på matrisorganisationen, så skulle det kunna få två problem för 

implementeringen av Earned Value Management. För det första så skulle ATR kunna bli för 

otydliga i sin omfattning. Detta beror på att uppdragsledningen och de FU-ansvariga inte har 

den tekniska kompetens lika bra som T-ansvariga, vilket krävs för en tydlig definition av alla 

ATR. Detta skulle leda till problem med rapporteringen, bland annat eftersom det är mer 

oklart vilken ATR en anställd eller en konsult ska koppla sin tidrapportering till, vilket i sin 

tur gör att Earned Value Analysis kan bli missvisande. För det andra så skulle de ATR-

ansvariga inte känna gemenskap och delaktighet i planeringen. Detta skulle också kunna leda 

till problem med rapporteringen, eftersom de ATR-ansvariga då helt enkelt skulle slarva med 

rapporteirngen. 

5.2. Genomförandet av FSK02 
Enligt Earned Value Management är det viktigaste under genomförandet av ett projekt 

analysen av Earned Value, det så kallade resultatvärden, EVA. Detta ger en 

nulägesbeskrivning men framför allt en slutkostnadsprognos och en sluttidsprognos. Det finns 

två huvudsakliga delar i analysen som är intressanta att titta på, nämligen framtagandet av 

underlaget för analysen och genomförande av själva analysen. 

5.2.1.  Framtagandet av underlaget för analysen 

Underlaget för Earned Value Analysis består av två delar. Den första delen är tidrapporter, 

som ger det ekonomiska utfallet för projektet så långt. Den andra delen är framstegsrapporter, 

som ger vilka prestationer som utförts i projektet så långt. 

Egentligen är det inte bara tidrapporterna som ger det ekonomiska utfallet. Tidrapporterna ger 

personalkostnaderna, men det ekonomiska utfallet består även av materialkostnader. Hur 
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materialkostnaderna rapporteras framgår inte av intervjuerna i denna studie, antagligen på 

grund av att materialkostnaderna är små i förhållande till personalkostnaderna. 

Den som ansvarar för tidrapporterna är den person, intern eller extern resurs, som utför 

arbetet. Av resultatet framgår att det finns en risk med att tidrapporterna införs på fel ATR. 

Detta är ett problem eftersom det ekonomiska utfallet och därmed prognosen blir felaktig. 

Lösningen på detta problem är enligt de intervjuade att ha tydliga riktlinjer för rapportörerna 

vilken ATR arbetet avser och samt att FU-ansvariga kontrollerar vi i jämna mellan rum att det 

är rätt i systemet. 

Framstegsrapporterna ger vilka prestationer som utförts i projektet. Egentligen är det dock 

inte prestationerna i projektet utan värdet på prestationerna som är avgörande för Earned 

Value Management. Av resultatet framgår att framstegsrapporterna också ger värdet på 

prestationerna eftersom framstegsrapporterna uttrycker en andel av en ATR som har en 

fastställd budget. Man ska dock inte underskatta felkällan i detta steg. Ingen av Earned Value-

analytikerna i projektet har diskuterat detta steg men det är inte självklart. Den som 

rapporterar vilka prestationer som utförts i projektet anger detta som en andel av de totala 

prestationerna i en ATR. Det översätts sedan till en andel av värdet de totala prestationerna, 

men det är inte självklart att till exempel två tredjedelar av prestationerna motsvarar två 

tredjedelar av värdet på prestationerna. För att veta vad framstegsrapporterna i själva verket 

mäter måste de som rapporterar få tydliga instruktioner om hur rapporteringen ska ske och 

kunna värdera själva värdet av prestationen.  

Den som ska rapportera vilka framsteg som gjorts är det ATR-ansvariga. Av resultatet 

framgår att detta vanligen är bT-ansvariga. För att underlätta väljer jag att kalla de ATR-

ansvariga som medlemmar i T-gruppen. Resultatet visar nämligen att vissa ATR-ansvariga är 

projektörer som arbetar under den bT-ansvarige och att det är ganska vanligt att T-ansvariga 

hoppar in som bT-ansvariga. Den så kallade T-gruppen består därmed av projektörer, bT-

ansvariga och T-ansvariga och de har det gemensamt att de har en teknisk expertis. Detta är 

en förutsättning för att kunna bedöma framstegen. 

Det framgår av resultatet att framstegen i huvudsak rapporteras i enlighet med 

procentmetoden. Avseende vissa ATR görs dock inga manuella framstegsrapporter och där 

kan man prata om en Level of Effort-metod. De intervjuade ser detta som en fördel, eftersom 
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man slipper den svåra subjektiva bedömningen av andelen framsteg i procent. Ingen utom 

Agneta som jobbar i ledningen med Earned value management nämner nackdelarna om Level 

of Effort-metoden medför, nämligen att den minskar tillförlitligheten i prognoserna. Ingen 

nämner heller om vilka åtgärder som vidtagits för att minska nackdelarna med Level of 

Effort-metoden, det vill säga att beräkna andelen som dessa ATR utgör av det totala arbetet 

eller att utesluta dessa ATR från prognosen. 

En annan del av ansvaret för att ta fram underlaget för analysen är kontrollen av att 

rapporterna stämmer. Kontrollen handlar bland annat om att arbetet utförts på rätt ATR. Det 

är de FU-ansvariga som ansvarar för kontrollen. Även här är det relevant att prata om FU-

gruppen istället. Den FU-ansvarige bistås ibland av en bFU-ansvarig och alltid av en 

projektingenjör och arbetsfördelningen mellan den FU-ansvarige och projektingenjören 

verkar variera. Den så kallade FU-gruppen består därmed av projektingenjörer, FU-ansvariga 

och bFU-ansvariga. 

5.2.2.  Genomförandet av analysen 

Genomförandet av analysen i enlighet med Earned Value Management är egentligen bara en 

del av åtgärderna som utförs med anledning av underlaget för analysen. Om analysen i 

enlighet med Earned Value Management görs på en högre nivå i projektet, så görs det också 

en bedömning för varje ATR, en bedömning av om en aktuell ATR håller budgeten och 

tidsplanen. Underlaget för denna bedömning är även uppgifterna på den projekttavla som 

kallas Pulse Chart. Det är lite oklart vem som ansvarar för att flagga för att en ATR riskerar 

att inte hålla budgeten och tidsplanen, men det framgår att det är medlemmar ur T-gruppen. 

Att en ATR riskerar att inte hålla budgeten eller tidsplanen kan nämligen sägas vara en fråga 

om personalresurser och det är den T-ansvarige som ansvarar för att det finns tillräckliga 

personalresurser i en ATR. Fredrik som är T-ansvarig påperkar också att det hänt att en FU-

ansvarig flaggat för resursbrist utan att först höra med den T-ansvarige. 

Den som gör analysen i enlighet med Earned Value Management är Projekt controlers. Det är 

den FU-ansvarige som ansvarar för resultatet i sin entreprenad. Analysen används sedan för 

återkoppling och för nya beslut om en ATR och projektet. 
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5.3. De FU-ansvarigas roll i matrisorganisationen 
Som framgår av analysen ovan sker det på flera områden en ansvarsfördelning mellan T-

gruppen och FU-gruppen. Det framgår av resultatet att denna ansvarsfördelning ibland leder 

till konflikt i form av krockar eller i form av att frågor hamnar mellan stolarna. 

Dessa problem beror i slutänden på matrisorganisationen. Innan matrisorganisationen infördes 

fanns inte FU-gruppen. Allt ansvar som de FU-ansvariga har låg då på de T-ansvariga och på 

uppdragsledningen. Det framgår dock av resultatet att de FU-ansvariga är viktiga. De kom till 

för att avlasta uppdragsledningen och det uppfattas dessutom som viktigt att de FU-ansvariga 

egentligen är en del av en grupp. Så stor anses arbetsbelastningen på de FU-ansvariga vara. 

En reflektion avseende detta är Trafikverket noga specificerat de olika rollerna i 

organisationen, men inte specificerat att organisationen ska vara en matrisorganisation. 

Matrisorganisationen bildades istället av ÅF och AECOM och godkändes av Trafikverket. 

Kanske är det så att rollen som FU-ansvarig inte är lika välutvecklad och genomarbetad som 

de andra rollerna i organisationen. 

Resultatet visar också att rollerna i vissa fall upplevs som otydliga vilket gör att ansvar 

hamnar mellan stolarna. Detta får till följd att arbetsbelastningen ökar för uppdragsledningen. 

När något är oklart vänder sig personer till uppdragsledningen som sedan får skicka frågan 

vidare till rätt person. 

Av resultatet framgår att båda dessa problem enligt de intervjuade kan lösas med tydligare 

rutiner och riktlinjer. Den T-ansvarige Fredrik anger också att bättre kommunikation mellan 

de T-ansvariga och de FU-ansvariga är en lösning. 

Man kan dra slutsatsen att den aktuella matrisorganisationen är en projektmatris, vilket enligt 

den teoretiska bakgrunden också är den mest populära. Det är de FU-ansvariga som ansvarar 

för genomförandet av uppgifterna. De FU-ansvariga har resultatansvar och ekonomiskt 

ansvar. De T-ansvariga kan sägas fungera som underleverantörer av personal och som 

rådgivare inom sitt område. 
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5.4. Fördelar med en matrisorganisation 
Av resultatet framgår att de intervjuade anser att den stora fördelen med matrisorganisationen 

är möjligheterna till resursfördelning och erfarenhetsfördelning. Det är värt att tydliggöra vad 

som egentligen avses med detta. Skulle projektet drivit med en ren projektorganisation skulle 

fortfarande alla resurser funnits i alla delar. Den bT-ansvarige som nu har erfarenhet när han 

eller hon utför ett arbete för tredje gången skulle ha samma erfarenhet när han eller hon utför 

arbetet i en ren projektorganisation. 

Istället är det en effektivare tidfördelning som avses som den stora fördelen. Bengt som sitter i 

uppdragsledningen berättar om svårigheterna att hitta personal och att det är ett pussel. 

Svårigheten beror mycket på att behovet av personal varierar under projektets gång. Genom 

att dela upp projektet i olika delprojekt är det möjligt att flytta personal inom projektet mellan 

de olika delprojekten istället för att ta in externa resurser vid arbetstoppar. 

Den andra stora fördelen med en matrisorganisation, som bara uppdragsledningen lyfter fram, 

är en arbetsfördelning. Arbetsbelastningen på FU-grupperna är stor och detta arbete skulle 

annars ha utförts av de T-ansvariga och av uppdragsledningen. I och med ett större projekt 

skulle dessutom detta arbete bli för stort. Cecilia som arbetar som support för 

uppdragsledningen berättar att uppdragsledningen inte skulle kunna hålla koll på alla ATR i 

ett så stort projekt. 

5.5. Nackdelar med en matrisorganisation 
Det framgår alltså att de främsta problemen med matrisorganisationen är rollfördelningen 

mellan FU-gruppen och T-gruppen. Lösningen på dessa problem anges vara bättre riktlinjer 

och bättre kommunikation. Fler riktlinjer och mer kommunikation riskerar dock att ge ett 

informationsöverflöde. 

Det finns också en två aspekter av matrisorganisationen som motverkar varandra. Av den 

teoretiska bakgrunden framgår att en matrisorganisation innebär att antalet 

kommunikationsvägar och mängden kommunikation ökar och av resultatet framgår att det är 

svårare att implementera rutiner och riktlinjer i en matrisorganisation. Det större 
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informationsflödet kräver fler rutiner och riktlinjer men det är just rutiner och riktlinjer som är 

svårt att få att fungera i en matrisorganisation. 

En reflektion avseende detta är dock att uppgiften att det är svårare att implementera rutiner 

och riktlinjer till viss del kan bero på att projektet är en temporär organisation och att det inte 

finns inarbetade rutiner och riktlinjer, utan att allt måste uppfinnas på nytt. Det märks till 

exempel genom att den interna projektportalen ONE finns i tre versioner och genom att 

standardrapporten ändrats flera gånger för att göra dem enklare att förstå och filtrera. Att 

kommunikationskanaler och dokument förbättras och förnyas hela tiden är positivt, men det är 

också ett tecken på att det finns ett utrymme till förbättringar. Det kan upplevas som svårt att 

utforma och implementera rutiner och riktlinjer, när det till stor del handlar om att det finns 

många och nya riktlinjer. 
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6. Diskussion 
Ämnet för denna uppsats är som sagt användning av Earned Value Management i ett 

delprojekt i ett stort infrastrukturprojekt där delprojektet har organisationsformen 

matrisorganisation. Frågeställningarna avser hur användningen av Earned Value Management 

i ett delprojekt i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm fungerar och hur användningen av 

Earned Value Management påverkas av att delprojektet är organiserat som en 

matrisorganisation. 

Den första av dessa frågor, har besvarats genom information om planeringen av projektet. Av 

detta har framgått hur en struktur av ATR har utgjort projektets Work Breakdown Structure 

och hur en matrisorganisation har utgjort Organizational Breakdown Structure. Den första 

frågan har också besvarats med information om genomförandet av projektet. Det har framgått 

hur underlaget för en Earned Value Analysis har tagits fram, hur analysen har gått till och hur 

resultatet av analysen har återkopplats till planeringen av ATR-strukturen. 

Den andra av frågeställningarna, har besvarats genom att lyfta fram olika problem med 

användningen av Earned Value Management som orsakas av matrisorganisationen. 

Det som normalt lyfts fram som fördelar och nackdelar med en matrisorganisation, det vill 

säga en effektivare resursfördelning som främsta fördel och konflikter mellan projektchef och 

funktionschef som främsta nackdel, verkar inte ha något direkt inflytande på 

implementeringen av Earned Value Management. En annan fördel som lyfts fram är att en 

projektchef som tar ett annat ansvar och en ledande roll för projektet. Inte heller detta verkar 

kopplas till Earned Value Management. 

Istället är det i rapporteringen som det märks tydligast påverkan på Earned Value 

Management. Det första problemet är att matrisorganisationen kan göra att ATR-strukturen 

blir otydlig, vilket leder till problem med rapporteringen. Det andra problemet är att 

matrisorganisationen kan göra att de ATR-ansvariga inte känner gemenskap och delaktighet i 

planeringen, vilket också leder till problem med rapporteringen. Det tredje problemet är att 

det finns en upplevelse av svårigheter att implementera rutiner och riktlinjer, vilket också 

leder till problem med rapporteringen, eftersom en välfungerande rapportering bygger på att 

rutiner och riktlinjer följs. Till detta ska det också läggas att behovet av rapportering är större i 
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en matrisorganisation, eftersom antalet kommunikationsvägar ökar. Det samlade svaret på 

frågan hur implementeringen påverkas av att projektet är organiserat som en 

matrisorganisation är därför att den för Earned Value Management så viktiga rapporteringen 

får problem. När man studerar Earned Value Management framgår också hur beroende 

prognoserna är av fungerande rapportering och hur sårbar metoden därmed blir. 

En fråga som väckts under arbetet med uppsatsen är hur god kunskapen är om Earned Value 

Management i organisationen. För det första kan man fråga sig hur god kunskapen är bland de 

som direkt arbetar med analysen. Frågan väcks av det som de intervjuade säger om 

autorapporteringen av framsteg. Bara Agneta som arbetat i uppdragsledningen tar upp 

autorapporteringen som ett problem. Som exempel kan nämnas Cecilia som arbetar som 

support för uppdragsledningen som sa att Earned Value Analysis hade stor betydelse vid 

uppföljningen av en autorapporterad ATR. I själva verket är sådan uppföljd inte kopplad till 

Earned Value Management eftersom man bara jämför budgeten med kostnader utan att se till 

värdet på prestationerna som utförts. Inte heller diskuterade någon vilka åtgärder som skulle 

vidtas för att de autorapporterade ATR inte skulle göra hela prognoserna missvisande. 

En andra fråga om kunskapen om Earned Value Management är vilken kunskap som finns 

längre ned i organisationen. Emma som är FU-ansvarig berättade att hon upplevde det som en 

nackdel att de som arbetade med projektet inte hade ”kontakt med projektet”122. Med det 

menade hon att de inte hade kunskap om Earned Value Analysis, inte brydde sig så mycket 

om tiden och inte visste vikten av teamwork i Earned value sammanhang. De som arbetar som 

projektörer i projektet får ofta bara veta vilket arbete som ska göras och vilken tid de olika 

arbetsuppgifterna får ta. Däremot får de inte veta helheten, de får inte veta varför det är viktigt 

att göra något snabbare eller att dra ut på tiden. 

I samband med detta berättade Sven Antvik om vikten av återkoppling. Genom att återkoppla 

resultatet av prognoserna till personerna som står för underlaget förstår de att det har 

rapporterat rätt och vikten av att rapportera rätt. Agneta som arbetat i uppdragsledningen 

berättar om ett system med både piska och morot för att de ATR-ansvariga ska få 

återkoppling om sin prestation. 

122 Intervju med Emma den 17 november 2015. 
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En intressant aspekt av detta är att Trafikverket ställts som krav att projektet ska analyseras 

med Earned Value Management och man har omfattande krav om kunskap och erfarenhet hos 

de som arbetar i projektet, men det finns inget krav på kunskap om Earned Value 

Management. Agneta som arbetat i uppdragsledningen jämför med andra länder där det finns 

krav på utbildning i Earned Value Management. Detta skulle enligt Agneta också driva 

användandet av Earned Value Management framåt. Om de ställdes krav på kunskap skulle 

fler utbilda sig och använda sig av metoden. 

En lärdom av denna studie är att organisationen är viktig för många aspekter av 

projektstyrningen. I detta fall var det organisationens påverkan på rapporteringen som fick 

störst påverkan på projektstyrningen genom Earned Value Management. En annan lärdom är 

att en matrisorganisation ställer större krav på kommunikation. Ytterligare en lärdom är 

betydelsen av att den metod för projektstyrning som används är etablerad i hela 

organisationen till exempel genom utbildning. 

En begränsning i denna studie är att området varit mycket omfattande. Det har visat sig att 

ämnet hur användningen av Earned Value Management påverkas i ett delprojekt i ett stort 

infrastrukturprojekt där delprojektet har organisationsformen matrisorganisation är stort. Trots 

att frågorna anpassats under intervjuseriens gång och jag grävt djupare in i problematiken så 

kvarstår känslan att jag inte fullt ut nått botten när det gäller till exempel vilka 

ansvarsområden som olika personer har. Många aspekter av problematiken berörs endast 

översiktligt. En annan begränsning i detta är att studien i stort sett bara baserats på intervjuer. 

För framtida studier rekommenderar jag att titta på ett mindre område, till exempel hur de 

lägsta nivåerna av ATR bestäms eller hur bedömningen av framsteg i ATR går till samt att 

använda intervjuer i kombination med annat material. Att även använda till exempel riktlinjer 

om hur framsteg ska bedömas och exempel på hur framsteg har bedömts och hur detta sedan 

har påverkat Earned Value Analysis. 
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