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The aim of the study is to understand what constitutes a successful
infrastructure project, identify success factors for infrastructure
projects and to study how companies should work with these factors to
create successful projects.
To fulfil the purpose of the thesis, a comparative case study of two
similar infrastructure projects in a consulting company is conducted.
The empirical base for the thesis is data from qualitative interviews
together with the critical incident technique.
The results show that expectations are a crucial part of what success
means in these projects and met expectations from all stakeholders is
what constitutes a successful project. This thesis identifies five
success factors which are: leadership and management, planning,
resources and resource allocation, feedback and reflection and also
cooperation and dialogue. Furthermore, the result shows that the
best way to work with these factors is by using an iterative
approach.
Finally, this study indicates that iterative practices in large
infrastructure projects is beneficial and future research should
examine how the implementation of these practices can and should be
done in practice.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Vårt samhälle bygger på fungerande infrastruktur och det är framgången i detta som
bidragit till att göra Sverige till ett av världens mest framstående länder. En grundpelare
i samhällets utveckling ligger just i förmågan att kunna bygga ut befintlig samt införliva
ny infrastruktur. På grund av den inneboende komplexiteten inom stora
infrastrukturprojekt, med grund i förändringar, osäkerhet och politik (Caldas och Gupta,
2017) är det av än större vikt att skapa kunskap om hur dessa typer av projekt kan bli
framgångsrika. Vad det är som skapar framgång i projekt har blivit en tidlös fråga och
så länge behovet av att arbeta i projekt existerar kommer detta vara av stort intresse.
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka och analysera begreppet framgång i
stora infrastrukturprojekt. Detta görs i termer av att utröna vad framgång innebär i
denna kontext, vilka framgångsfaktorer som kan identifieras följt av hur ett företag
sedan kan arbeta med dessa faktorer för att nå framgångsrika projekt.
För att kunna närma sig dessa frågor görs fallstudier av två infrastrukturprojekt.
Projekten rör två järnvägsutbyggnader där tidigare enkelspårig järnväg byggs ut till
dubbelspårig. Båda projekten har samma projekterande konsult och samma kund vilket
utgör grunden av en jämförelse projekten emellan. Det är även på denna projekterande
konsults uppdrag som detta examensarbete görs. Med projekten som verktyg för samtal
genomförs sedan intervjuer med involverade aktörer i projekten. Intervjuerna görs
utifrån tre nivåer: projekt- portfölj- och kundnivå, detta med förhoppningen om att
kunna undersöka frågan ur ett bredare perspektiv. Många respondenter har även varit
verksamma i båda projekten vilket ytterligare skapar en tyngd i samtalen. Intervjuerna
utgör det empiriska materialet för studien och analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk
som skapats för att kunna svara på studiens syfte. Ramverket består i faktorer,
processer, kriterier och förväntningar. Arbetet görs vidare utifrån ett abduktivt arbetssätt
vilket innebär att vi både utgår från befintliga teoretiska begrepp samtidigt som
ramverket skapats succesivt under arbetets gång. Intervjuerna bygger även till stor del
på den kritiska händelsebaserade tekniken vilket är ett bra förhållningssätt för att kunna
fånga upp potentiella framgångsfaktorer. Metodiken bygger på att respondenterna under
samtalen får prata utifrån viktiga händelser som inträffat i projekten och påverkat
utfallet antingen positivt eller negativt. Inför intervjuerna gjordes en litteraturstudie på
fallprojekten för att ge förståelse för projekten i sig, branschen samt företagets
arbetssätt.
Det empiriska resultatet grundar sig i tre delar vilka följer uppsatta frågeställningar.
Resultatet vittnar exempelvis om att det finns en diskrepans i hur framgång mäts i
projekt (tid, kostnad och kvalité) och vad respondenterna själva ser som framgång.
Vidare har fem stycken framgångsfaktorer kunnat identifieras: Ledarskap och styrning,
Samarbete och dialog, Feedback och reflektion, Planering samt Resurser och
resurstillsättning. Slutligen visar resultatet att arbetssättet för infrastrukturprojekt

tenderar att vara linjärt samtidigt som det finns en inbyggd problematik i att arbeta på
ett sådant sätt i den här typen av projekt. De utmaningar som är vanliga i
infrastrukturprojekt förstärks av detta linjära arbetssätt så därför föreslås en mer iterativ
modell att arbeta utifrån. Det går också att se att genom att aktivt jobba med de
identifierade framgångsfaktorerna kommer tidigare nämnd problematik istället att
mildras vilket då skapar mer framgångsrika projekt.
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Förord
Rapporten är ett resultat av ett examensarbete gjort inom civilingenjörsprogrammet
System i teknik och samhälle vid Uppsala Universitet. Arbetet har båda författarna
utfört gemensamt hos ett svenskt teknikkonsultföretag1 under våren 2018.
Det finns många som medverkat till examensarbetets slutförande. Vi vill rikta ett stort
tack till alla som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av allt från erfarenheter
av projektledning, kunskaper om järnvägsuppdrag och livsråd i stort. Vi vill framförallt
tacka våra handledare på företaget, som stöttat oss under arbetets gång, och vår
ämnesgranskare Marcus Lindahl som ständigt peppat oss att tro både oss själva och vårt
arbete.
I och med färdigställandet av det här examensarbetet sätter vi punkt för det skede i
bådas våra liv där vi kallar oss studenter. 18 år i en invaggad trygghet och våra vingar
ska nu göra oss redo att flyga fritt.

Susanna Lykken och Rebecca Norman
Uppsala, juni 2018.
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Arbetet har skett enligt viss sekretess där namn på företag, projekt och medarbetare
har anonymiserats i den här rapporten.
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Terminologi
Företaget. Det företag som är verksam projektör i de undersökta fallprojekten. Kommer
benämnas Företaget i rapporten.
Projektör. Den intressent som är ansvarig för att projektera och förse entreprenören med
dokument för att möjliggöra produktionen av uppdraget. Företaget är projektör i den här
rapporten.
Entreprenör. Den part som är ansvarig för att bygga entreprenaden vilket i de
undersökta fallprojekten är exempelvis järnvägsspår och stationsbyggnader.
Beställaren. Det företag som är verksam kund i de undersökta fallprojekten. Kommer
benämnas som Beställaren i rapporten.
Resurs. Medarbetare i uppdragen kommer benämnas resurser i denna rapport.
Uppdragsledare. Fyller funktionen som en projektledare i Företagets organisation.
Uppdragsledaren ansvarar för styrning, uppföljning, kommunikation samt
produktionsanpassning i uppdraget.
Biträdande uppdragsledare. Är uppdragsledaren behjälplig med det administrativa
arbetet och är i många fall likställd med uppdragsledaren.
Ombud. Är uppdragschef i uppdraget från Företagets håll och har framförallt en
strategisk funktion.
Projektledare. I den här rapporten är de som benämns som projektledare anställda av
Beställaren och därmed ansvariga för att projektleda uppdraget utifrån den
organisationens perspektiv.
Underkonsult. Resurser verksamma inom uppdraget utan att vara anställd i projektörens
organisation.
Tekniksamordnare. Ansvarig för informationsspridning, teknisk samordning och att
följa upp teknisk framdrift inom berörda teknikområden samt gentemot de andra
teknikblocken.
Teknikansvarig. Liknande ansvar som tekniksamordnare fast för ett enskilt
teknikområde.
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1. Inledning
Avsnittet består av en problematisering där vi redogör för studiens relevans och
kontext. Problematiseringen mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar och
avsnittet avslutas med en beskrivning av de avgränsningar som gjorts.

1.1 Problematisering
Projekt har en viktig roll i samhällets utveckling (Mišić och Radujković, 2015; Morris
och Hough, 1987) och en för samhället speciellt viktig typ av projekt är stora
infrastrukturprojekt (Caldas och Gupta, 2017). Den ökade urbaniseringen har medfört
ett ökat intresse för och arbete med stora infrastrukturprojekt, vilket gör att framgång
eller misslyckande i projekt får stor betydelse för samhällets utveckling (Mišić och
Radujković, 2015). Även själva sättet av att arbeta med projekt har sett en stor
utveckling under de senaste decennierna där ord som agil och scrum används allt mer
frekvent. En agil projektmetodik syftar till att i större utsträckning arbeta iterativt samt
att knyta ett nära samarbete med alla involverade aktörer för att därigenom kunna
minska tiden som krävs för att uppnå målet med projektet (Sutherland, 2014).
Stora infrastrukturprojekt är dock komplicerade och svåra att lyckas med (Masrum
et.al., 2015). Det beror på att projekten har en inneboende komplexitet och
kännetecknas av bland annat osäkerhet, förändringar och politiska influenser (Caldas
och Gupta, 2017). Detta påverkar projektens resultat och förståelse för hur arbetet sker i
dessa projekt är därför av vikt för att lyckas med dem (Barakat, 2009). Det finns en
uppsjö av studier kring framgång i projekt men däremot har få genomfört studier
rörande framgång i stora infrastrukturprojekt. Det är således viktigt att vidare undersöka
framgång för att leda utvecklingen mot fler lyckade infrastrukturprojekt.
Framgång i projekt studeras vanligen utifrån så kallade framgångsfaktorer, vilket är
faktorer eller aktiviteter som direkt eller indirekt leder till framgång för ett projekt eller
en verksamhet i stort (Cooke-Davies, 2002; Fortune och White, 2006). Tidigare
forskning inom området har framförallt kretsat kring att lista olika faktorer som kan
bidra till framgång i projekt. Listornas omfattning varierar från knappt 10 till över 60
faktorer men det beskrivs inte hur man bör arbeta med dem för att lyckas i projekten
(Toor och Ogunlana, 2009). Detta har identifierats som en brist i forskningen om
framgång och ett förslag är att utöver faktorerna också undersöka hur dessa faktorer
bidrar till framgång i projekt i praktiken (Barakat, 2009).
Innebörden av framgång varierar också beroende på kontext och person vilket medför
att framgång kan innebära olika saker i olika projekt (Low och Chuan, 2006). Vanligen
mäts framgång i projekt utifrån ekonomiska resultat, kvalitet och att de håller tiden
(Tonnquist, 2007) men framgång kan i många fall också mätas utifrån helt andra
parametrar (Khan, 2017). Ett exempel är Operahuset i Sydney där kostnaden gick från 7
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till 102 miljoner dollar och färdigställdes 10 år senare än planerat (Bourne, 2007). Mätt
utifrån tid och kostnad borde projektet alltså vara ett stort misslyckande men trots detta
betraktas byggnaden som en succé och har dessutom hamnat på Unescos världsarvslista.
För att studera hur framgång uppnås är det således nödvändigt att också undersöka vad
framgång innebär i den aktuella kontexten.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka och analysera framgång i stora infrastrukturprojekt,
vad som kännetecknar ett lyckat infrastrukturprojekt samt vilka faktorer och arbetssätt
som påverkar hur väl ett infrastrukturprojekt lyckas. Studien ämnar identifiera
framgångsfaktorer för infrastrukturprojekt samt att studera hur organisationer kan arbeta
med dessa faktorer för att skapa framgångsrika projekt. För att uppfylla studiens syfte
kommer en jämförande studie av två liknande infrastrukturprojekt inom ett
konsultföretag (hädanefter kallat Företaget) genomföras ingående där både mjuka och
hårda parametrar tas i beaktning. Detta leder fram till följande frågeställningar:
1) Vad innebär framgång i stora infrastrukturprojekt?
2) Vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom stora infrastrukturprojekt?
3) Hur kan företag arbeta för att nå framgång inom stora infrastrukturprojekt?

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen är avgränsad till att studera två fallprojekt för att möjliggöra en fördjupad
undersökning och förståelse av dessa. Då båda projekten är mycket omfattande finns det
inom ramen för uppsatsen inte utrymme att undersöka fler projekt på samma detaljnivå.
Studien berör framgång ur ett konsult-kund perspektiv med fokus på konsulten. Vi
behandlar alltså inte framgång ur entreprenörens, resenärernas eller samhällets
perspektiv. I det här arbetet studeras infrastruktur i form av järnväg i Sverige och andra
typer av infrastrukturprojekt tas inte i beaktning.
Intervjupersonerna väljs utifrån vilken kunskap de antas ha och också för att få en stor
spridning och en bredare bild av hur framgång uppnås i projekt. Hänsyn till ålder eller
kön tas därför inte med i valet av intervjupersoner.
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2. Bakgrund
Följande avsnitt avhandlar rubriker som ämnar ge läsaren förståelse om berörd
bransch, de organisatoriska förutsättningarna, arbetssätt hos Företaget samt en
litteraturstudie om respektive fallprojekt. Avsnittet baseras på information från interna
nätverk hos projektörsorganisationen.

2.1 Om Företaget
Företaget är ett bland flera teknikkonsultbolag inom en svensk koncern. Koncernens
samlade inriktning är samhällsbyggnad där Företagets affärsområde rör järnväg.
Verksamheten är projektorienterad där uppdragens karaktär kan beröra allt från
förstudier och utredningar till konstruktion, projektering eller projektledning. De olika
bolagen bygger på en hierarkisk organisation där varje bolag även har en egen
organisation. Det sker dock i stor utsträckning samarbeten över bolagens gränser då
uppdragen ofta är helomfattande och kräver kompetens från flera områden och bolag. I
de två fallprojekten är Företaget ägare av uppdragen men flera av resurserna kommer
från andra bolag inom koncernen.

2.2 Projektskeden vid järnvägsuppdrag
Då den typ av projekt som denna rapport bygger på är av komplex karaktär ges nedan
förklaringar av vanligt förekommande skeden för typiska järnvägsprojekt. Viktiga
begrepp relaterade till dessa förklaras även vilket vidare ämnar ge läsaren en bredare
förståelse för de undersökta projekten. Projektskedena illustreras i figur 1.

Anbud

Upphandling

Utredningsfas

Startperiod

Detaljprojektering

Produktion

Figur 1. Projektskeden vid järnvägsuppdrag
Anbudsförfrågan
En anbudsförfrågan annonseras ut av en beställare som då beskriver kravspecifikation
för uppdraget i form av exempelvis bakgrund, omfattning och förutsättningar för
uppdraget.
Anbud
En aktör som ämnar genomföra uppdraget, i form av projektering, skickar in ett anbud
till beställaren innehållande sammanställd information om hur aktören tänkt genomföra
uppdraget. Ett anbud kan innehålla; tänkt prissättningen för projektet, tilltänkta resurser,
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tidplan och liknande. Beställaren av uppdraget får in flera anbud och utvärderar dessa
utifrån vem av projektörerna som är mest lämpad att utföra uppdraget.
Upphandling
Upphandling innebär den process där valet av projektör sker. Projekt inom järnväg sker
inom ramen för lagen om offentlig upphandling där vinnaren av upphandlingen väljs
baserat på pris och uppfyllande av ställda krav.
Startperiod
Efter vunnen upphandling initieras startperioden där uppdraget gemensamt planeras av
projektören, beställaren och beroende på upphandlingsform även entreprenören.
Utredningsfas
I en utredningsfas granskar och värderar projektören systemhandlingen. I detta skede
utvärderas byggbarheten av valda lösningar och eventuella alternativa lösningar med en
lägre totalkostnad utreds.
Systemhandling
En systemhandling är den handling som innehåller det material en projektör baserar och
planerar sin projektering på. Systemhandlingen har ofta genomförts som ett tidigare
uppdrag av en annan projektör och kan exempelvis innehålla den geografiska
placeringen av den tänkta anläggningen samt en övergripande beskrivning och kalkyl
över anläggningsmodellen.
Detaljprojektering
Efter
utredningsfasen
sker
detaljprojektering
genom
upprättande
av
förfrågningsunderlag och bygghandling. Projekteringen sker vanligen i 2D men även
3D projektering förekommer.
Förfrågningsunderlag
Ett förfrågningsunderlag görs för att beställaren ska kunna upphandla en entreprenör
och innehåller de ritningar och annat material en entreprenör behöver för att kunna
planera inför ett produktionsskede. Det är i detta skede tillsammans med upprättande av
bygghandling som den faktiska projekteringen sker.
Bygghandling
En bygghandling är en komplett handling för att utföra ett arbete och innehåller
ytterligare detaljhandlingar i relation till ett förfrågningsunderlag. Bygghandlingen
innehåller förutom den geografiska placeringen av anläggningen också en detaljerad
projektering för respektive teknikområde. I och med en levererad bygghandling ska
projekteringen för uppdraget vara färdigt.
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Granskningshandling
Innan en handling kan klassas som en bygghandling eller ett förfrågningsunderlag
benämns den som en granskningshandling. En granskningshandling skickas till
beställaren av projektet för extern granskning och vid godkännande från beställare kan
handlingen stämplas om till en färdig bygghandling eller ett förfrågningsunderlag.
PM
Ett eller flera PM brukar uppstå i samband med interna och externa granskningar och
kan exempelvis innehålla förtydliganden eller kompletteringar utifrån handlingarna
samt nya krav eller missar som har gjorts under projekteringen.
Produktionsskede
Produktionsskede innefattar det skede i projektet där byggnationen sker och
entreprenören är då huvudsakligen verksam och bygger på projekterade handlingar.

Byggstöd
Under produktion ligger projektörens roll i att vara byggstöd vilket innefattar att vara
entreprenören behjälplig vid oklarheter som kan tänkas uppstå i handlingarna.
Förvaltningsdata
Upprättande av förvaltningsdata innefattar det sista skedet för projektören i ett projekt
och syftar till att sammanställa all data och alla handlingar för hur produktionen faktiskt
löpt ut. Förvaltningsdata syftar till att ge en komplett bild över anläggningen och är en
viktig förutsättning för genomförande av framtida arbeten och dess förutsättningar.
Ett uppdrag kan för en projektör bestå i alla dessa beskrivna skeden men även enbart
inkludera ett skede, exempelvis upprättande av förfrågningsunderlag. Vilka skeden och
vad som inkluderas i ett uppdrag framkommer av anbudsförfrågan.

2.3 Teknikområden
En vanlig uppdelning av teknikområdena är BEST och Anläggning. BEST innefattar de
traditionella järnvägsteknikerna Bana, El, Signal och Tele. Figur 2 illustrerar
övergripande de teknikområden som tillhör BEST samt vad de innefattar. Anläggning
innefattar de teknikområden som omger järnvägen, exempelvis broar, tunnlar och den
omgivande miljön. Vanligen inkluderar Anläggning teknikområdena Geokonstruktion
och Mark, Berganläggningar, Byggnadsverk, Vatten och Avlopp samt Kanalisation.
Figur 3 illustrerar övergripande de teknikområden vilka tillhör Anläggning samt vad de
innefattar.
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BEST

Bana

El

Banöverbyggnad
Spårgeometri
Säkerhet/föreskrifter

Elsystem
Tågdrift/elsäkerhet
El- och telesystem

Tele

Signal
Signalsäkerhetssystem

IT-tekniska system
Telefonisystem

Figur 2. Teknikområdet BEST.

Anläggning

Mark

Berganläggning

Geokonstruktion,
hydrogeologi och
miljö

Besiktning och
underhåll av
berganläggning

Byggnadsverk

VA

Kanalisation

Spårbärande
konstruktioner; bro,
stödmur, stationsbyggnad

Vatten och avlopp
Dagvattenavrinning

Rör för kabel och
ledning
Konstruktion av rör

Figur 3. Teknikområdet Anläggning.

2.4 Arbetssätt
2.4.1 Samverkansformer
Inom järnvägsprojekt kan samverkan mellan ett projekts aktörer ske på olika sätt. För de
två studerande uppdragen har samverkan i det ena projektet bestått i en
utförandeentreprenad och i det andra fallet i en samverkansentreprenad.
Den traditionellt mest vedertagna samverkansformen inom branschen är
utförandeentreprenad vilket innebär att en beställare inledningsvis upphandlar en
projektör. En entreprenör upphandlas först i ett senare skede och då på det
förfrågningsunderlag som projektören har levererat. I en utförandeentreprenad sker
dialog och planering främst mellan projektören och beställaren för uppdraget.
Samverkansentreprenad innebär istället att en entreprenör och en projektör upphandlas i
samma skede. Detta ska möjliggöra en nära dialog mellan de tre aktörerna redan från
projektstart och fortlöper sedan under projektets gång. Inom ramen för
samverkansentreprenad ligger fokus på ett nära samarbete mellan aktörerna och flertalet
gemensamma dokument upprättas, till exempel gemensamma mål- och riskbilder.
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2.4.2 Projektstyrningsmodell
Företaget arbetar utifrån en gemensam projektstyrningsmodell för genomförande av
uppdrag. Syftet med detta är att skapa ett ramverk för hur arbetet med uppdrag,
kundrelationer och kvalitetssäkring ska se ut. Utöver detta ska projektstyrningsmodellen
även bidra till smidigare samarbeten mellan de olika bolagen inom koncernen. Den
bygger på en väletablerad modell inom projektledning och har sedan modifierats för att
passa Företagets specifika verksamhet. Modellen består av fem olika steg; Initiering,
Planering, Genomförande, Kontroll och Avslut. Förklaringar finns beskrivet på
Företagets interna hemsida med ett ramverk för hur modellen bör realiseras i praktiken.

Processen från uppdragsstart till uppdragsavslut kan beskrivas genom figur 4.
Uppdraget startas först med en initiering för att sedan gå in i planering och
genomförande. Planering och genomförande återkommer i varje moment av projektet
och kan därför illustreras genom en cykel. Efter upprepade iterationer av planering och
genomförande följer uppdragets avslut. Uppdragen innehåller också kontroll av alla
projektets faser och ses som ett övergripande arbete i uppdragen som ska ske i varje del.

Planering
Kontroll

Uppdragsstart

Initiering

Avslut

Uppdragsslut

Genomförande

Figur 4. Schematisk bild över projektstyrningsmodellen.

2.4.3 ICE
Inom ett av de studerade projekten används till viss del ICE (Integrated Concurrent
Engineering). Det är en metod som på senare år börjat användas i större utsträckning
inom stora infrastrukturprojekt. Innebörden av ICE i de undersökta projekten är att
samtliga teknikområden i uppdraget inkluderas från start i ett integrerat arbete.
Identifierade problem och lösningar hanteras successivt under projektets gång och
genomförs direkt vid ICE-möten i uppdragsprocessen. Då representanter från alla
teknikområden deltar vid mötena kan deltagarna fatta beslut rörande det egna
teknikområdet och i samråd med övriga tekniker fatta beslut om och utföra exempelvis
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förändringar i utformningen som påverkar flera teknikområden. Inom ICE sker
projekteringen i 3D i vilket innebär att modellen i 3D diskuteras och utvecklas under en
interaktiv mötesform.
Fördelarna med att använda sig av ICE vid projektering är att deltagarna i uppdraget är
samlade och då kan arbeta mer effektivt med projektet vid gemensamma tillfällen. Det
öppnar upp för kommunikation, att kunna hantera frågeställningar mellan
teknikområden och kunna fatta beslut direkt vid mötet vilket förkortar tiden för
framtagning av projekterade lösningar.
2.4.4 Bedömning av projekt
För uppdragen används en incitamentsmodell som verktyg för att mäta framdriften inom
uppsatta områden under projektets gång. Dessa områden kan ses som mervärden och
bestäms av kunden i projekten och värderas sedan av kund under projektets gång.
Områden som innefattas av incitamentsmodellen är:
§ Kommunikation och samarbete
§ Tidhållning och planering
§ Kostnadsstyrning
§ Kvalitet
§ Kreativitet
§ Leveranssäkerhet

2.5 Fallprojekt
2.5.1 Introduktion av program
De undersökta infrastrukturprojekten i denna rapport innefattar två geografiskt
angränsande järnvägssträckor där syftet med uppdragen har varit att bygga ut berörda
sträckorna till dubbelspår. Båda sträckorna är en del av ett program som syftar till att
bredda spår som tidigare har varit enkelspåriga eftersom det är kapacitetsbegränsande
och därigenom har utgjort en flaskhals för tågtrafiken. Bägge uppdragen har för
Företaget inneburit ansvar för projekteringsskedet och utöver detta har Företaget agerat
som byggstöd under produktionsskedet och ansvarat för ett upprättande av
förvaltningsdata.
2.5.2 Övergripande likheter och skillnader
Bägge av de undersökta projekten har i många avseenden haft liknande förutsättningar
vid projektstart. För att tydliggöra de mest signifikanta skillnaderna och likheterna har
dessa ställts mot varandra för att göra det lättare för läsaren att få en övergripande bild
av projekten.
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Likheter mellan projekten är att de har varit geografiskt och tidsmässigt angränsande till
varandra. Bägge projekten har skett på beställning av samma kund, Beställaren, och
projekterats av samma projektör, Företaget. Organisationsmässigt har samma resurser i
stor utsträckning varit verksamma i projekten både från projektörens och kundens håll.
Vid projektstart hade projekten även ungefär samma ekonomiska omfattning.
Skillnader mellan projekten låg bland annat i samarbetsformerna. Projekt A
genomfördes med en traditionell utförandeentreprenad där en entreprenör upphandlades
under projektets gång. I Projekt B upphandlades entreprenör samtidigt som Företaget
eftersom detta projekt skedde inom ramen för en samverkansentreprenad. Entreprenören
för de två projekten har vidare varit två olika företag. Verktygen för själva
projekteringen har också skiljt sig åt där det i Projekt A projekterades i 2D och i Projekt
B i 3D. I och med att Projekt B upphandlades senare låg detta projekt teknik- och
tidsmässigt efter i relation till Projekt A. Planområdet för Projekt B har, till skillnad från
Projekt A, omfattat en sträcka där järnvägen delade sig i två grenarna vilket medförde
ett komplexare projekt eftersom två spåravstängningar behövdes ta hänsyn till under
projekterings- och produktionsskedet. I projekt A skedde det fler resursbyten i relation
till Projekt B men inom Projekt B skedde en större ekonomisk uppdragsförstoring än i
Projekt A.
2.5.3 Projekt A
Anbudsförfrågan för uppdraget kom ut i september 2014. I den ursprungliga tidsplanen
angavs att ett färdigt förfrågningsunderlag skulle levereras i juni 2015 följt av en
bygghandling i december 2015. Efter upphandlingen visade det sig att den
systemhandling som låg till grund för utredningsarbetet inte höll den kvalité som
Företaget hade förutsatt. Systemhandlingens innehåll innebar att det fanns flera
utredningspunkter som behövde analyseras och kartläggas innan projekteringen kunde
påbörjas och därav försenades den ursprungliga planeringen som fanns i uppdraget.
I februari 2015 slutade teknikansvarig för Mark och en ersättare kunde inte anställas
förrän i maj då det visade sig vara svårt att hitta en lämplig resurs. Utredningsarbetet
och projekteringen för teknikområdet Mark hade således blivit eftersatt. Ytterligare en
teknikansvarig, inom ett annat teknikområde, föll bort och även i detta fall visade sig
vara svårt att hitta en ny resurs. Projektet befann sig nu i ett skede där flera
teknikområden har blivit eftersatta i både utredning och projektering. Det eftersöktes då
fler resurser för att kunna förstärka de berörda områdena där svårigheten att finna
lämpliga resurser kvarstod.
Den första leveransen av förfrågningsunderlaget för BEST-delen levererades till
Beställaren under augusti 2015 vilket var en försening i relation till
ursprungsplaneringen. Det tillkom ytterligare projektering vilket ledde till att ytterligare
en leverans skedde i oktober, innehållande de aktuella ändringarna. En fullständig
handling levererades först under december eftersom det sedan skedde fler förseningar
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inom de eftersatta teknikområdena. Konsekvensen av dessa tillkomna förseningar blev
en ofullständig interngranskning av teknikområdet Mark vilket vidare resulterade i att
Beställaren tog beslut om att livegranska det berörda teknikområdet. En livegranskning
innebär att Beställaren och Projektören gemensamt granskar leveransen för att
tidsmässigt kunna förkorta den process som egentligen krävs för att kunna stämpla om
granskningshandlingen till ett förfrågningsunderlag. Förhoppningen var att därigenom
kunna ta igen en del av den tid som hade gått förlorad till följd av förseningarna. En
fullständig leverans av förfrågningsunderlaget skedde slutligen i början av februari 2016
vilket var en försening på sju månader utifrån den ursprungliga planeringen.
Efter leveransen skedde projekteringen i mindre skala eftersom förfrågningsunderlaget
till stor del ansågs vara färdigt och för att det angränsande uppdraget, Projekt B,
samtidigt befann sig i ett skede av mer intensiv projektering och således var i större
behov av dessa resurser. Ett nytt datum för leverans av den färdiga bygghandlingen
sattes till juni för att den upphandlade Entreprenören då skulle ha möjlighet att kunna
planera sitt arbete inför en tänkt produktionsstart i augusti 2017.
Under våren 2016 drabbades fler teknikområden av svårigheter där problematiken låg i
en utmaning att kunna förse projektet med teknikansvariga. Den resursbrist som vid
tillfället förelåg tvingade fram ytterligare förseningar i leveransen och i juni, när
leveransen av bygghandlingen slutligen skulle ske, var projekteringen av Mark
fortfarande inte färdig. För att ändå kunna leverera en fullständig handling märktes då
förfrågningsunderlaget om till en bygghandling detta trots att handlingarna för flera
teknikområden inte var tillräckligt utförliga för att kunna klassas som en bygghandling.
I dialog med Beställaren skulle en kompletterande leverans av skisser för de eftersatta
teknikområdena tillkomma, där skisserna skulle arbetas in i handlingarna i PM1 och
därigenom få fullvärdig status som bygghandling. Leveransen av PM1 skedde i
september 2016 i och med det ansågs projekteringen till stor del vara klar och det
återstående arbetet för Företaget skulle ligga i att agera byggstöd för Entreprenören
under produktionen.
I och med detta skedde ett större resursutbyte där flertalet resurser återigen gick till det
angränsande projektet för att kunna bistå i projekteringen. Det uppdagades dock att
delar av den bygghandling som hade levererats inte var byggbar. Resultatet av denna
upptäckt var att det under den resterande delen av 2016 och under 2017s första halvår
kom att levereras ytterligare sex stycken PM för att kunna komplettera den ofullständiga
handlingen där arbetsbelastningen var väldigt hög hos Företaget. Kompletteringarna
gällde då i första hand de eftersatta teknikerna men inkluderade även nya krav från
Beställaren. Under det här arbetet fanns det en väldigt kritisk tidsram där en byggbar
handling var tvungen att presenteras innan jul 2016. Detta eftersom den planerade tiden
för avstängning låg efter nyår 2016/2017 och entreprenören då måste påbörja sin
produktion. Att flytta på uppsatta tider för avstängningar för järnvägsspår är något som i
praktiken nästan inte kan göras och således fanns det inte utrymme för vidare
förseningar. Arbetsbelastningen var därför under december 2016 väldigt hög men
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byggbara handlingar kunde levereras innan jul och tågtrafiken var avstängd för
ombyggnation under januari till augusti 2017. Under denna period agerade Företaget
byggstöd samt levererade de fyra kvarvarande PM som komplement till den
ofullständiga bygghandlingen. Tågtrafiken togs åter i bruk vid den utsatta tiden trots de
stora förseningar som förekommit inom projektet. Figur 5 visar projektorganisationen
för Projekt A.

Uppdragsledare

Ombud

Bitr.
Uppdragsledare
Uppdragsadministratör
Data-samordnare

Bana TA

Fjärrstyrning

EL TA

Lågspänning

Signal TA

Kontaktledning

Landskap TA

Byggnads
verk TA

VA/LSO
TA

Mark/
Gata TA

Geoteknik TA

Kanalisation
TA

Tele

Figur 5. Organisationskarta för Projekt A
2.5.4 Projekt B
Projekt B påbörjades under april 2015 efter upphandling mellan Företaget och
Beställaren. Redan i anbudsskedet angavs tidplanen vara väldigt snäv vilket föranledde
att Beställaren valde samverkansentreprenad som samarbetsform. Förhoppningen var att
ett tydligare samarbete mellan kund, projektör och entreprenör skulle förkorta skeden i
både projekteringen och produktionen och att det därmed skulle gå att hålla de snäva
tidsramarna. En aspekt som gjorde tidsramen kritisk var att de planerade tiderna för
avstängning av järnvägsspåren låg ovanligt tidigt. En aspekt som ytterligare
komplicerade frågan var att det i detta projekt, till skillnad från Projekt A, rörde sig en
förgrening av spåren och att det därigenom fanns två avstängningar att hänsyn till.
För att planera för den kritiska tidsramen påbörjades ett planeringsarbete av etapper
under våren. Etapplaneringen syftade till att reda ut hur projektet var byggbart i termer
av vilka avstängningstider för spåren som var genomförbara. Från början låg en
totalavstängning av bägge spåren redan under sommaren 2016 vilket tidigt kunde
fastslås inte vara realiserbart. Arbetet med etapplaneringen styrde i stor utsträckning
projekteringstidsplanen eftersom den ursprungliga tidsplanen visade sig vara
ogenomförbar med de resurser som fanns till hands i projektet.
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Sommaren 2015 fastställdes sju etapper, och under augusti kunde projekteringen inledas
och ungefär samtidigt påbörjades även ICE-projektering. Under projektets gång tillkom
det successivt ny projektering, vilket berodde på att systemhandlingen inte hade hållit
tillräckligt hög kvalité. Den tillkomna projekteringen rörde främst tekniken
Byggnadsverk och eftersom den tillkomna mängden projektering blev så omfattande var
det svårt att få en tydlig slutlägesbild av projektet. Resultatet av detta blev att antalet
leveranser ökade drastiskt. Inför årsskiftet 2015/2016 hade arbetsbelastningen vuxit till
den grad att det förelåg ett behov att omforma hela projektets organisation. Det var först
i februari 2016 som samverkansentreprenaden slutligen kunde enas om en ny
etapplanering eftersom projektet successivt hade vuxit i storlek sedan projektstarten i
april 2015. I samband med den fastställda etapplaneringen gjordes en handlingslista för
att förenkla arbetet med att hålla koll på de leveranser som projekteringen nu inbegrep. I
samband med detta avvecklades ICE-projekteringen på grund av resursbrist i form av
tid, kunskap och personal. Sedan projektstart hade uppdraget nu gått från en
totalleverans (en bygghandling) till över 100 delleveranser. En anledning till den ökade
mängden leveranser låg i att entreprenören hela tiden ville bryta upp leveranserna i
mindre delar för att kunna påbörja sin produktion parallellt med projekteringen och på
så sätt hålla de uppsatta avstängningstiderna för spåren.
Tabell 1. Tabell över den etapplanering som slutligen fastställdes i februari 2016.
Etapp

Omfattning

Tidsperiod

0

Befintligt läge av järnvägen

Februari 2017

1
2

Förarbete i form av rivningsarbete. Trafikering sker på
befintliga spår.
Rivning samt nybyggnation av dubbelspår. Trafikering
sker på befintliga spår.

Februari 2017
Vår 2017

3

Totalavstängning. Ingen trafikering sker.

Sommar 2017

4

Trafikering sker på spår byggda i tidigare etapp.

Höst 2017

5

Trafikering sker på spår byggda i tidigare etapp.

December 2017

6

Trafikmässigt klar.
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Som tidigare har påpekats hade Företagets organisation kontinuerligt utökas sedan
projekteringen påbörjades och i mars anställdes därför ytterligare en tekniksamordnare
för att kunna bistå den befintliga tekniksamordnaren till följd av med den ökade
mängden projektering. Trots att etapplaneringen hade fastställts och att en lista över alla
leveranser hade upprättats, skedde det ytterligare förändringar i tidplanen genom fler
uppdelningar i delleveranser samtidigt som nya leveranser tillkom.
I juni 2016 skedde ytterligare omtag för tidsplanen då den mängd leveranser projektet
nu innefattade inte var hanterbart. Utifrån detta kom samverkansentreprenaden överens
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om att istället göra om de över 100 leveranserna till totalt fem delleveranser; leverans A,
B, C, D och E. Under hösten tillkom ytterligare några leveranser, efter önskemål från
Entreprenören och i slutändan kom det att röra om totalt cirka 10 delleveranser i
projektet.
Under tidsperioden september - oktober skedde en period av högintensiv projektering i
och med de nya omtagen för tidsplanen. Efter årsskiftet påbörjades de första
avstängningarna där etapp ett inleddes. Handling B levererades under februari och i maj
handling C vilken då inkluderade en fullständig bygghandling. Under sommaren 2017
skedde en totalavstängning av båda spåren där Företaget kunde påbörja sin roll som
byggstöd. I augusti 2017 var trafiken åter igång i och med att det första spåret åter
kunde tas i bruk efter avstängningen. Under december var inkopplingen av båda spåren
genomförd när även det senare spåret hade tagits i bruk i tid. I och med detta var
produktionen slutligen klar och det återstående arbetet för Företaget var framtagning av
förvaltningsdata. Figur 6 visar projektorganisationen för Projekt B i slutskedet av
projektet efter att omorganiseringar har skett.
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Figur 6. Organisationskarta för Projekt B

2.6 Beställarens organisation
Beställaren i de båda projekten har varit samma organisation. Beställarorganisationen
består av cirka 60 personer där samtliga arbetat på ett gemensamt platskontor nära
dubbelspårsutbyggnaden där Entreprenörens organisation även varit stationerade.
Beställarorganisationen skiljer sig till viss mån i relation till Företaget. Det finns en
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delprojektledare, vilket är motsvarigheten till Företagets uppdragsledare, som är
ansvarig för varje projekt och är den huvudsakliga part som uppdragsledaren från
Företaget kommunicerar med. Vidare finns det en projektledare som ansvarar för hela
programmet. Projektledaren kan till viss mån jämföras med Ombud hos Projektörens
organisation. Beställarorganisationen har även ett bredare och mer långsiktigt perspektiv
på projektet då de är med från initieringen av projektet och hela vägen till järnvägen tas
i bruk.

3. Teori
Detta avsnitt inleds med en genomgång av tidigare forskning inom området
framgångsfaktorer i projekt med syfte att motivera studiens vetenskapliga relevans.
Därefter kommer en beskrivning av relationen mellan framgång och förväntningar följt
av framgångskriterier och framgångsfaktorer. Avsnittet avslutas med en modell som
övergripande beskriver det teoretiska ramverket.

3.1 Tidigare forskning
Studier rörande identifiering av framgångsfaktorer i projekt har funnits länge. Sedan
1960 har olika studier genomförts för att utforska de faktorer som kan anses avgörande
för att nå framgång i projekt (Cooke-Davies, 2002; Chan et al., 2001). Fram till idag har
flertalet studier relaterade till framgångsfaktorer genomförts inom olika sektorer som
exempelvis informationsteknologi, industri och konstruktion. Trots att många studier
har genomförts verkar det vara liten eller ingen konsensus rörande en fullständig lista av
framgångsfaktorer (Nguyen et al., 2004), vilket enligt Liu (1999) beror på att varje
projekt har olika förutsättningar och egenskaper.
Oenighet om vilka faktorer som skapar framgång beror också på olika uppfattningar om
vad framgång är, om det mäts mot effektmål eller om det mäts mot de mer traditionella
kriterierna: kostnad, tid och kvalitet. Det beror också på hur och när framgången mäts
(Cooke-Davies, 2002) dessutom kan det finnas olika målsättningar för olika intressenter
vilket gör det svårt att enas om en omfattande lista över framgångsfaktorer (Phua,
2004). Detta argument bekräftas också av Lim and Mohamed (1999) som hävdar att det
finns olika syn på projektframgång beroende på vilken nivå intressenten befinner sig. På
en högre nivå bedöms framgång utifrån huruvida effektmål har uppfyllts där
bedömningen på en lägre nivå utgår från varje enskild individs uppfattning. Det är
därför troligt att olika intressenter uppfattar projektets framgång och även
framgångsfaktorer annorlunda. Det är inte enbart framgångsfaktorerna och framgången i
projekt som saknar tydliga definitioner, Ahadzie et al. (2008) samt Jha och Iyer (2007)
riktar även kritik mot avsaknaden av konsensus kring definitionen av just
framgångskriterier. Framgångskriterier är måtten med vilka framgång eller
misslyckande för ett projekt mäts och utvärderas (Lim och Mohammed 1999).
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Olika forskare har skapat uttömmande listor över framgångsfaktorer, vilka varierar från
knappt tio till över 60 faktorer, som kan anses leda till framgång (Toor och Ogunlana,
2009). Trots att det finns omfattande forskning som listar olika framgångsfaktorer finns
det en avsaknad av studier som går in mer i detalj på hur dessa faktorer kan användas i
praktiken. Mišić och Radujković (2015), Caldas och Gupta (2017), Masrom et al.
(2015) samt Morris och Hough (1987) är exempel på några av de många författare som
listat framgångsfaktorer för stora projekt och stora infrastrukturprojekt. Faktorerna som
författarna anser leda till framgång varierar men den gemensamma nämnaren för
studierna är att faktorerna listas utan någon genomgående förklaring på hur dessa
faktorer leder till framgång. Dessutom, menar Clarke (1999), finns det väldigt lite råd
rörande hur dessa framgångsfaktorer ska användas för att hantera de problem som
uppstår inom projekt. Detta kan vidare relateras till Larsen och Meyers (1999) samt
Fortune och Whites (2006) kritik mot litteraturen kring framgångsfaktorer där de menar
tendensen är att se implementeringen av framgångsfaktorer som statisk istället för
dynamisk, vilket då utesluter att faktorerna kan studeras som en process, från faktor till
uppfyllt kriterium.
Trots den stora mängden forskning kring både framgångsfaktorer och
framgångskriterier saknas studier rörande relationen mellan faktorer och kriterier
(Westerveld, 2003; Barakat, 2009; Turner, 1994). Detta trots att det finns ett identifierat,
både praktiskt och teoretiskt, behov av att relatera projektets framgångsfaktorer med
dess framgångskriterier. Det finns ett ökat behov av modeller som kan bidra till en
framgångsrik hantering av stora komplexa projekt och många forskare menar att ett
möjligt tillvägagångssätt för att uppnå detta är genom att arbeta fram ett ramverk där
forskningen om framgångskriterier och faktorer kopplas samman (Westerveld, 2003).
Westerveld (2003) föreslår vidare att för att nå framgång i projekt behöver
verksamheten fokusera både på utfall, vilket är projektets framgångskriterier, samt
organisationen, vilket är relaterat till framgångsfaktorerna. Turner (1994) ser
kopplingen mellan framgångsfaktorer och framgångskriterier som ett omfattande
område för utveckling inom projekt. Han pekar på att det finns en uppsjö studier om
framgång i projekt utifrån framgångsfaktorer men att få studier också har behandlat hur
framgången mäts utifrån framgångskriterier. Han menar vidare att det inte går att dra
slutsatser om huruvida vissa faktorer bidrar till framgång utan att först ha definierat
kriterierna för framgång. Westerveld (2003) menar också att tidigare forskning brustit i
att den egentligen inte behandlat frågan om hur framgång bedöms och inte heller de
kriterier som används för att avgöra om ett projekt är framgångsrikt.
Barakat (2009) har sammanställt en lista med brister rörande forskning om framgång i
projekt och speciellt stora projekt inom bland annat infrastruktur. Tabell 2 visar ett urval
från Barakats (2009) lista, vilken i denna studie verkar som ett underlag för att se vart
ytterligare forskning behövs och är således också en motivering till relevansen för
denna studie
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Tabell 2. Kartläggning av tidigare forskning om framgång i stora infrastrukturprojekt
Brister rörande tidigare forskning
Ingen konsensus rörande framgångskriterier eller framgångsfaktorer
Ingen konsensus rörande definitionen av framgång
Intressenternas syn på framgångsfaktorer varierar
Framgångsfaktorer ses som statiska och studier om hur de bidrar till framgång
saknas
Framgångsfaktorer studeras inte i relation till framgångskriterier
Utifrån denna kartläggning av tidigare studier har vi uppmärksammat att det finns vissa
utvecklingsmöjligheter i forskningen rörande framgång i stora infrastrukturprojekt. För
att överbrygga de glapp som uppmärksammats anser vi att det är av vikt att inte enbart
identifiera framgångsfaktorer utan också att studera hur företag kan arbeta med
faktorerna mer konkret för att nå framgång samt att undersöka detta utifrån ett ramverk
där kriterierna för framgång också tas i beaktning. Då synen på framgång varierar är det
också av relevans för arbetet att studera hur olika aktörer ser på framgång för att få
förståelse vad framgång innebär i stora infrastrukturprojekt.

3.2 Förväntningar och kopplingen till framgång
Savindo et al. (1992) pekar på att det finns en stark relation mellan framgång i projekt
och förväntningarna från intressenterna, vilket kan innefatta projektägare, projektörer
och entreprenörer. Enligt Schibi (2014) är hantering av intressenternas förväntningar
nyckeln till framgång och Westerveld (2013) skriver att framgång kan definieras som
tillfredsställelse av alla intressenter. Nguyen et al. (2004) är inne på samma spår och
menar att ett projekts framgång bygger på uppfyllandet av vissa specifikationer som
exempelvis tid och budget i enlighet med intressenternas förväntningar. Förutom de mer
specifika kraven som exempelvis tid och budget finns det även oskrivna och outtalade
förväntningar bland intressenterna. Dessa behöver också uppnås för att projektet ska
upplevas som framgångsrikt (Chelliah och Davis, 2011).
Den upplevda framgången eller misslyckandet för ett projekt beror till stor del på de
intressenter som deltar i projektet och hur väl deras förväntningar uppfylls. När
förväntningarna inte hanteras på ett bra sätt kan även projekt som uppfyller uppsatta
kravspecifikationer upplevas som mindre framgångsrika. Om förväntningarna istället
hanteras på ett bra sätt, upplever de inblandade parterna ofta att projektets utfall är
framgångsrikt trots att det kan ha funnits flera utmaningar under projektets gång
(Mochal, 2006). Mochal (2006) beskriver vidare att konflikter i projekt sällan beror på
problemen i sig utan att det handlar om att kunden eller någon annan intressent blivit

21

överraskad av resultatet och således bör drivkraften vid arbete med intressenternas
förväntningar vara att undvika överraskningar.
Harned (2015) menar att det bästa sättet att hantera förväntningar i projekt är tidigt och
ofta. Han menar vidare att detaljerad och ihärdig kommunikation och feedback rörande
förväntningar, både i stort och i varje del av projektet, är av stor vikt för framgången.
Bristande kommunikation kan leda till att exempelvis tidsschemat spricker och
budgeten behöver kompromissas (Harned, 2015). Schibi (2014) anser att analys av
intressenterna är en avgörande faktor för att nå framgång i projekt och vetskap om
intressenternas syn på framgång underlättar hanteringen av deras förväntningar.
Information och kunskap om förväntningarna utgör sedan en bra grund för
genomförande av andra nyckelaktiviteter som exempelvis kommunikation och
utformning av projektmål (Schibi, 2014).
Framgången eller misslyckandet för ett projekt kan mätas genom skillnaden mellan det
som förväntas av ett projekt både under projektets gång och när det avslutas. I de fall då
intressenternas förväntningar vad gäller exempelvis kostnad, tid och kvalitet
överensstämmer bedöms projektet som lyckat (Project Management Institute, 2004).

3.3 Framgångskriterier
Det är nödvändigt att särskilja kriterier från faktorer (Cooke-Davies, 2002; Belassi och
Tukel, 1996; Fortune och White, 2006). Genom att identifiera framgångskriterier kan
resursallokering ske på ett effektivt sätt (Toor och Ogunlana, 2009). Konsensus rörande
framgångskriterier möjliggör också en effektiv kontroll av projektens utfall och
tillhandahåller ett ramverk för att hjälpa till att hålla koll på viktiga resultat för projektet
(Chan et al., 2001; Toor och Ogunlana, 2009).
Det finns en generell uppfattning att framgång i projekt kan bedömas utifrån kriterierna
tid, budget och kvalitet (Ebbesen och Hope, 2013). Dessa är de mest väletablerade
kriterierna och de utgör den så kallade järntriangeln, figur 7, vilket är en liksidig triangel
med tid, budget och kvalitet på varje sida (Tonnquist, 2007). Centralt för konceptet med
järntriangeln är det ömsesidiga förhållandet mellan de tre kriterierna, ökad kvalitet
kommer öka mängden tid som krävs vilket också leder till en ökning av kostnader. Åt
motsatt håll kan ett snävt tidsschema också leda till minskad kvalitet och få till följd att
kostnaderna ökar (Ebbesen och Hope, 2013).
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Figur 7. Järntriangeln.
Validiteten av triangeln har dock blivit omdiskuterad och Westerveld (2013) menar att
framgång i projekt är mer komplext än att det går att mäta utifrån kriterierna i
järntriangeln då det utgör ett alltför snävt perspektiv. Ebbesen och Hope (2013) anser att
även om dessa kriterier är viktiga kan de flytta fokus från andra viktiga faktorer som
också de kan leda till framgång. Garrett (2008) menar att de traditionella kriterierna tid,
budget och kvalitet främst är baserade på effektivitet och att fokus borde flyttas mer till
företagsorienterade resultat och kundnöjdhet. Ebbesen och Hope (2013) menar att
uppfyllandet av alla kriterier i triangeln inte alltid kan kopplas till framgång vilket
motiverar en omformulering av triangeln. Detta bekräftas också av Shenhar och Dvir
(2007) samt Turner och Bredillet (2009) som skriver att projekt som levereras i tid,
inom budget och uppfyller kvaliteten inte nödvändigtvis ses som framgångsrika av
intressenterna i projektet. Low och Chuan (2006) hävdar att den traditionella
definitionen av framgång utifrån järntriangeln inte är tillräckligt omfattande. Ett sådant
koncept för att definiera kriterier för framgång kan leda till en objektiv mätning av
projektframgång som utifrån Low och Chuan (2006), inte bara verkar svårt men också
tvetydigt. Detta beror på att uppfattningen av framgång kan skilja sig från olika
projektintressenter och individer.
Ett exempel på en utvidgning av järntriangeln kallas projektledningsdiamanten, figur 8,
och utgörs av kriterierna tid, kvalitet, scope och budget. I diamanten är förväntningar
det centrala temat och poängen är att uppmärksamma att alla intressenter i projekt har
olika förväntningar som behöver uppfyllas för att nå framgång (Ebbesen och Hope,
2013). Gianniris (2010) menar också att förväntningar är kritiska för framgång i projekt
och de utgör viktiga drivkrafter för de aktiviteter som fins i projektet. Han menar vidare
att förmågan att hantera förväntningar är viktigt vid användandet av diamanten.
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Figur 8. Projektledningsdiamanten.

3.4 Framgångsfaktorer
Nguyen et.al. (2004) menar att det finns flera fördelar med att identifiera
framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer kan bidra till att analysera orsaken till framgång
eller misslyckande i projekt (Low och Chuan, 2006). Identifiering av framgångsfaktorer
möjliggör också en effektiv fördelning av begränsade resurser som tid, arbetskraft och
budget för projektet (Chua et al., 1999). Genom att identifiera framgångsfaktorer kan
företag på ett effektivt sätt fördela resurserna i rätt riktning för att uppnå framgång
(Toor och Ogunala, 2009).
Forskningen kring framgångsfaktorer är omfattande och det finns otaliga faktorer som
kan anses leda till framgång och som är av olika relevans beroende på typen av projekt.
För att begränsa antalet faktorer och säkerställa deras relevans för studien har vi
succesivt byggt på avsnittet om framgångsfaktorer utifrån det empiriska underlaget samt
befintlig forskning. De fem faktorerna som då anses intressanta att studera närmare är:
Ledarskap och styrning, Lärande och feedback, Samarbete och dialog, Resurser och
resurstillsättning samt Planering.
3.4.1 Ledarskap och styrning
Flera författare belyser att en kompetent projektledare är en avgörande faktor för att nå
framgång i projekt (Pinto och Slevin, 1987; Spalek, 2005; Belassi och Tukel, 1996). En
kompetent projektledare ska enligt Pinto och Slevin (1987) ha bra ledaregenskaper och
vara både tekniskt och administrativt skicklig. Projektledarens ansvar ligger på att
genomföra aktiviteter såsom kommunikation, planering, tidsplan, kontroll och
återkoppling där dessa aktiviteter är viktiga faktorer för att nå framgång i projekt
(Müller och Turner, 2007). Det påtalas vidare att varje projekt är unikt och beroende på
projektets karaktär krävs det olika typer av styrning vilket medför att en projektledare
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kan vara olika lämpade för enskilda projekt. Valet av projektledare bör således vara
anpassat till vad för typ styrning respektive projekt kräver (Müller och Turner, 2007).
3.4.2 Samarbete och dialog
En annan faktor som uppmärksammats i litteraturen kring framgång i projekt, och
speciellt stora infrastrukturprojekt, är samarbete (Phua och Rowlinson, 2004; Chan et.al,
2004). Bubshait et.al (2014) menar att det inom komplexa projekt är extra viktigt med
kommunikation och samarbete för att nå framgång. Inom ramen för samarbete ingår
samarbete och kommunikation mellan olika parter i projektet och samarbete och
kommunikation mellan medarbetarna inom den egna organisationen (Phua och
Rowlinson, 2004). Ett vanligt problem inom just bygg- och infrastrukturprojekt är dock
avsaknaden av både samarbete och effektiv kommunikation vilket skapar konkurrens
snarare än partnerskap mellan avtalande parter (Chan et.al, 2004) där just relationen
mellan avtalande parter anses avgörande för huruvida stora infrastrukturprojekt blir
framgångsrika eller inte (Toor och Ogunlana, 2008). För att lyckas med samarbete och
kommunikation i projekt krävs genomgående effektiv kommunikation både internt och
externt. Förutsättningen för att uppnå detta är att alla behöver förstå målen, resultaten
och nyttan med projektet vilket således måste kommuniceras både internt och externt
(Cervone, 2014). Baker et.al (2008) är av samma åsikt och menar att nära samarbete och
goda relationer är den faktor som främst avgör om projekt upplevs som framgångsrika
eller inte.
3.4.3 Resurser och resurstillsättning
Brist på resurser i form av personal och brist på kompetenta resurser anses leda till att
projekt misslyckas (Pinto och Slevin, 1987). Liam och Mohammed (1999) samt Toor
och Ogunalan (2009) pekar på att detta även stämmer för stora bygg- och
infrastrukturprojekt. Pinto och Slevin (1987) menar att resurser många gånger tillsätts i
projektet utan att ha rätt kompetens för att kunna bidra till att projektet blir
framgångsrikt. Brist på resurser, men också oförmågan att tillsätta rätt resurser på
samtliga nivåer inom projekt, försvårar arbetet med att leverera inom tidsramen i
projektet (Toor och Ogunala, 2009) och med tillräcklig kvalitet (Belassi och Tukel,
1996). I en projektorganisation är linjechefen ansvarig för att tillsätta resurser i
projekten vilket ofta sker i samråd med projektledaren. Linjechefen ansvarar även för att
planera kompetensutvecklingen för medarbetarna och hela avdelningen. Eftersom
projekt är tidsbestämda ligger det långsiktiga ansvaret för resurserna på linjechefen som
ska ta hänsyn till detta vid tillsättning av resurser i projekten (Bredin och Söderlund,
2011). Bredin och Söderlund (2011) menar dock att det är en svår uppgift. Dels kan
resurserna redan vara låsta till andra projekt och dels kan både antalet resurser och tiden
de behövs i projektet förändras under projektets gång. Detta kan bero på att projektets
omfattning ökar och/eller att tidsramarna inte hålls. Även om projektledaren till viss del
är delaktig i tillsättningen av resurser behöver hen inte arbeta för att uppnå planerna för
kompetensutveckling hos medarbetarna. Projektledarens uppgift är istället, enligt
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Bredin och Söderlund (2011), att säkerställa att målen för projektet uppfylls med de
resurser som finns tillgängliga.
3.4.4 Feedback och lärande
Ett vanligt problem inom projekt är att projektdeltagarna misslyckas med att ta lärdom
av tidigare erfarenheter (Eppler och Schindler, 2003). Även Cooke-Davies (2002) tar
upp detta problem och menar att erfarenhetsåterföring är ett område som det, speciellt
inom stora projekt, är svårt att lyckas med. Genom att lära av tidigare erfarenheter kan
projekten kontinuerligt förbättras och således skapa lyckade projekt (Cooke- Davies,
2002). Flera författare tar också upp att framgångsfaktorer inom speciellt stora projekt
är att lära sig under projektets gång och att arbeta med feedback (Mišić och Radujković,
2015; Nguyen et.al., 2004; Fortune och White, 2006). Kontinuerlig feedback gör det
möjligt att förutse eventuella problem, införa åtgärder och säkerställa att projektet
fortlöper som det ska (Pinto och Slevin, 1987). Detta ska inte ske isolerat utan
förekomma tillsammans med andra faktorer (Pinto och Slevin, 1987). Nelson (2005)
menar att medarbetare i projekt är fast i en paradox. Å ena sidan arbetar de för hårt med
att nå bra resultat för att hinna stanna upp och reflektera över vilket sätt som är det mest
effektiva att göra saker på, å andra sidan är sådan reflektion och efterföljande lärande en
nyckel till framgångsrika projekt. Projekt i allmänhet ger inte mer än små utrymmen för
reflektion då det hela tiden kommer nya aspekter som behöver lösas och tas ställning till
(Nilsson, 2008). Howden (2016) anser att det är viktigt att avsätta tid för att
medarbetarna i projektet ska kunna stanna upp, reflektera och fundera på om de gjort
det som skulle göras och vad som blir nästa steg. Genom att redan från början inkludera
detta i tidsplanen ges alla möjlighet till reflektion och feedback vilket ökar chanserna
för framgångsrika projekt (Howden, 2016).
3.4.5 Planering
Planering är en avgörande faktor för att ett projekt ska bli lyckat (Pinto och Slevin,
1987; Phua och Rowlinson, 2004; Toor och Ogunlana, 2009). Vid planering av stora
infrastrukturprojekt är det dock inte ovanligt att det redan tidigt blir fel i planeringen där
detta leder till förseningar i tidsplanen och därigenom ökade kostnader (Flyvbjerg,
2007). För infrastrukturprojekt inom järnväg är den genomsnittliga kostnadsökningen
nästan 45 % (Flyvbjerg, 2007). För att lyckas med stora infrastrukturprojekt krävs
därför en mycket noggrann planering innan genomförandet samt en kontinuerlig
uppföljning och kontroll av uppsatt planering (Toor och Ogunlana, 2009). En bra
planering kräver tydligt definierade mål då det är svårt att uppnå önskat resultat om
projektgruppen inte vet vad de arbetar mot (Toor och Ogunlana, 2009). Det är därför
viktigt att fastställa tydliga, realistiska och identifierbara mål för alla deltagare i
projektet (Liam och Mohammed, 1999). Detta gör det möjligt för projektgruppen att
veta var de står för tillfället, hur långt de är kvar till målet, vad de behöver göra för att
uppnå målet i tid och hur de ska komma dit. När det har gjorts lämplig planering,
kontroll och tydliga mål är satta, är det lättare att uppnå projektets mål och därigenom
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uppnå framgång i projektet (Toor och Ogunlana, 2009). Då varje projekt är unikt menar
Dvir et.al (2003) att det kan vara väldigt svårt att redan i planeringsskedet veta precis
vilka aktiviteter som kommer krävas i projektet, vad det kostar och hur lång tid en
aktivitet tar. Pinto och Slevin (1987) är av samma åsikt och anser därför att planeringen
bör inkludera en felsökning för att snabbt kunna upptäcka potentiella problem. Dvir
et.al (2003) visar att planeringsfasen är den fas i projekt som har störst betydelse för
framgången och således bör ta en betydande plats i projektet. Det är också av vikt att
kunden involveras i denna fas och är delaktig från dag ett (Dvir m.fl 2003).

3.5 Sammanfattande ramverk
Figur 9 illustrerar den modell som antas kunna förklara den empiriska företeelsen.
Modellen är uppbyggd med grund i det teoretiska ramverket för studien och visar hur
det empiriska materialet kopplas till teorin i analysen.
Faktorer
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styrning
Samarbete och
dialog
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resurstillsättning
Planering
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Figur 9. Modell över ramverket.
Faktorer innehåller de framgångsfaktorer som bidrar till och är avgörande för projektets
framgång. Analytiskt kan dessa kopplas till frågeställning 2. För att nå framgång krävs
inte bara statiska faktorer utan också sätt att arbeta med dem, vilket illustreras av
Processer. Processer innefattar hur företag kan arbeta med faktorerna för att nå
framgång och är också kopplingen mellan Faktorer och Kriterier. Detta kan analytiskt
kopplas till frågeställning 3. Resultatet från Processer kan slutligen mätas genom
Kriterier vilka också utgör grunden för att kunna bedöma framgången i ett
projekt. Utifrån teori kring tidigare forskning tolkas framgång som synonymt med att
förväntningar från olika intressenter uppfylls. Förväntningar ses som en övergripande
parameter som måste uppfyllas och överensstämma mellan kund och projektör för att
kunna nå framgång. Endast när Förväntning Kund, Förväntning Projektör och Kriterier
stämmer överens kan projekt ta sig till Framgång. Detta kan analytiskt kopplas till
frågeställning 1.
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4. Metod
Metodavsnittet innehåller en genomgång av studiens förfarande. De angreppssätt och
metoder som valts för arbetet beskrivs och motiveras här för att visa på relevans för
arbetet. Utöver detta beskrivs hur urval, datainsamling samt tolkning och analys av
data har gått till.

4.1 Vetenskaplig ansats
Relationen mellan teori och empiri är centralt inom vetenskapligt arbete där det finns tre
olika sätt att arbeta med detta; induktion, deduktion eller abduktion. Det deduktiva
arbetssättet kännetecknas av att man utifrån begrepp och teorier drar slutsatser om det
som studeras. Befintlig teori ligger då till grund för vilken information som ska samlas
in samt hur den ska tolkas (Patel och Davidson, 2011). Det induktiva arbetssättet
innebär att ett område studeras empiriskt utan att först ha förankrat det i en vedertagen
teori för att sedan utifrån insamlade data formulera en teori som beskriver verkligheten
(Patel och Davidson, 2011).
Abduktion är en kombination av både induktion och deduktion, vilket också är det
angreppssätt som används i denna studie. Abduktion är lämpligt för vår studie då både
induktion och deduktion har visat sig vara passande och genom att kombinera dem kan
en bättre förståelse av både teori och empiri fås (Patel och Davidson, 2001). Inom
abduktion utformas en hypotes kring det aktuella ämnet, som i vår studie är
infrastrukturprojekt, baserat på befintlig teori och därefter testas hypotesen och teorin
kan utvecklas (Patel och Davidson, 2011). Genom att använda det abduktiva arbetssättet
blir arbetet mer flexibelt (Patel och Davidson, 2011) vilket i denna studie sågs som en
fördel då vi inte i förväg kunde veta precis vilken riktning arbetet skulle ta och ville vara
öppna för flera möjligheter. Vi har under arbetets gång anpassat förhållningssättet
utifrån den information som framkommit för att säkerställa metodens relevans för
arbetet samt för att skapa bra förutsättningar för bearbetning och analys av data.
Det abduktiva arbetssättet valdes då de studerade projekten är väldigt omfattande i
storlek och en övergripande uppfattning om projekten och teorier kopplade till
framgångsfaktorer behövdes inledningsvis för att upptäcka relevanta områden att
studera djupare. Utifrån detta kunde sedan potentiella begrepp och teorier utformas i ett
ramverk för att testas mot empiriska data samt utveckla teorin vidare. För att kunna
koppla studiens resultat till företagets verksamhet och samtidigt behålla den
vetenskapliga grunden anses det abduktiva perspektivet lämpligt för genomförandet av
vår studie. Med en rent induktiv studie hade kopplingen till teorin blivit för svag medan
en rent deduktiv studie hade skapat ett för stort fokus på det specifika företaget som är
centralt för arbetet.
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4.2 Kvalitativt förhållningssätt
För att studera framgång i stora infrastrukturprojekt i praktiken har ett kvalitativt
förhållningssätt använts. Ett kvalitativt förhållningssätt ger insikter om hur och varför
(Yin och Retzlaff, 2013) vilket anses passande för vår studie då vi är intresserade av att
få en bättre förståelse för hur framgång nås i den här typen av projekt och varför vissa
projekt lyckas men andra inte. Kvalitativ forskning kännetecknas bland annat av att den
beskriver förlopp och händelser utifrån åsikter och synsätt för de personer som ingår i
studien, det vill säga personer som varit delaktiga i de infrastrukturprojekt vi
undersöker. Förloppen och händelserna förklaras sedan med hjälp av existerande eller
framväxande begrepp (Yin och Retzlaff, 2013). Med ett kvalitativt arbetssätt finns
enligt Yin och Retzlaff (2013) således möjligheten att utveckla nya begrepp för att
kunna förklara olika företeelser. Det kvalitativa förhållningssättet anses därför lämpligt
att använda för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar.

4.3 Kritisk händelsebaserad teknik
Ett tillvägagångssätt som använts för att samla in data i studien baseras på den kritiska
händelsebaserade tekniken, CIT, (CIT från eng: Critical incident technique) (Flanagan,
1954). CIT-metodiken har använts för att fånga upp potentiella framgångsfaktorer och
dessutom få detaljerade beskrivningar som kan bidra till att identifiera olika arbetssätt
(Kaulio, 2003). CIT kan användas som ett förklarande verktyg för att utveckla
förståelsen för aktiviteter och processer inom ett område baserat på kritiska händelser,
vilka påverkar utfallet i termer av framgång eller misslyckande (Chell, 1998). CITmetodiken valdes då vår studie ämnar undersöka faktorer samt aktiviteter och arbetssätt
som påverkar utfallet för projekt. Kaulio (2008) har vidare använt tekniken för att
undersöka kritiska händelser specifikt inom projekt och projektledning vilket visar på
ytterligare relevans för CIT i vår studie.
Tekniken innehåller kvalitativa intervjuer där respondenten får identifiera och beskriva
händelser, hur de reagerade och varför, vilka beslut de fattade samt vilka konsekvenser
det fick för dem och företaget (Chell, 1998). Chell (1998) definierar den kritiska
händelsebaserade tekniken som;
En kvalitativ intervjuprocedur vilken underlättar undersökningen av kritiska händelser
(incidenter, processer, problem), identifierade av respondenten, sättet de hanteras på
samt utfallet i termer av uppnådda effekter.
En kritisk händelse definieras vidare av Kaulio (2008) som;
En händelse som avviker från förväntningarna. En sådan händelse kan vara antingen
negativ och resultera i ett negativt utfall, eller positiv och då resultera i att möjligheter
skapas eller i ett positivt utfall.
Chells (1998) definition av CIT och Kaulios (2008) definition av kritiska händelser
kommer ligga till grund för hur CIT appliceras på de studerade projekten i detta arbete.
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De kritiska händelserna behandlades i syfte att lyfta fram faktorer och aktiviteter som
påverkat projektens utfall. Både negativa och positiva händelser ansågs relevanta att
studera utifrån att de negativa händelserna indirekt bidrog med indikationer på viktiga
faktorer för framgång. Orsaken till händelserna samt sättet de hanteras på låg till grund
för att kartlägga hur företag kan arbete för att nå framgång i projekt.
Data har samlats in genom intervjuer utifrån ett längsgående tillvägagångssätt som
innebär att data hämtas inom samma projekt eller företag. Vi ansåg att det längsgående
tillvägagångssättet var lämpligt då detta med fördel kan användas för att identifiera
arbetssätt som kan antas vara avgörande för projektets utfall samt för att utveckla dessa
(Kaulio, 2008). Detta kan tydligt kopplas ihop med identifiering av faktorer och
arbetssätt som har avgörande inverkan på utfallet i projekt. Då projekten varit mycket
omfattande har vi tagit hjälp av CIT för att begränsa typen av händelser och hitta
fokusområden att studera närmare.
De intervjuer, eller delar av intervjuer vi genomfört inom ramarna för CIT har till stor
del varit semistrukturerade och för att utföra intervjuerna korrekt och få ut så mycket
som möjligt från dem har ett omfattande bakgrundsarbete genomförts (Chell och
Pittaway, 1998). Bakgrundsarbetet bestod av noggrann kartläggning av de utvalda
projekten utifrån tillgängliga dokument och inledande intervjuer för att få en så bra
förståelse och uppfattning om projekten som möjligt. Teorin som ligger till grund för
arbetet togs i beaktning vid utformandet av intervju-ramverket för att kunna fånga upp
intressant teman från respondenten att fördjupa intervjun inom dessa. Vi är medvetna
om att tekniken genererar ett retrospektivt perspektiv eftersom respondenten bes återge
händelser (Chell, 1998). Dock anser vi inte att det utgör något större problem då
respondenterna antas ha ett gott minne då fokus är på kritiska händelser och inte vilka
händelser som helst.

4.4 Intervjuer
Intervjuerna har bestått av frågor baserade på CIT-metodiken blandat med frågor
baserade på metodiken för kvalitativa intervjuer. Vi har valt att använda en blandning av
de båda metoderna för att säkerställa relevanta svar för studiens syfte och
frågeställningar och samtidigt ge möjlighet till respondenten att fritt diskutera de
händelser hen ansåg som kritiska (Bell, 2000). Det ramverk som legat till grund för
intervjuerna kan ses i Appendix A.
På portföljnivå har diskussionen behandlat kritiska händelser mer generellt samtidigt
som dessa intervjuer innehållit fler frågor av kvalitativ karaktär. De kvalitativa frågorna
syftade till att få data rörande framgång i projekt medan de frågorna som baseras på CIT
i större utsträckning relaterade till olika faktorer. Både de kvalitativa och CIT baserade
frågorna låg till grund för analys av hur företag kan arbete med faktorerna för att lyckas
i projekt.
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Intervjuförfarandet gick till på följande sätt. Först gavs en översiktlig introduktion
rörande syftet med intervjun över telefon eller mail. Vid intervjun förklarades återigen
syftet och tillvägagångssättet för studien för respondenten. För att få en generell bild
bads respondenten att ge en övergripande bild av företaget, projektet och kontexten.
Därefter bads hen att återberätta och beskriva kritiska händelser under projektet och
följdfrågor ställdes vid behov. Efter detta ställdes frågor rörande framgång och
förväntningar och intervjun avslutades med att respondenten erbjöds att prata fritt om
teman hen uppfattade vara av intresse för ämnet för att inte gå miste om relevant
information (Saunders et al., 2009). En sammanställning över de personer som
intervjuats finns i tabell 3
Tabell 3. Intervjupersoner
Nivå

Roll

Projekt

Kund

Delprojektledare

Projekt A

Kund

Delprojektledare

Projekt B

Kund

Projektledare

Projekt A och B

Portfölj

Teknikchef

Ej projektspecifikt

Portfölj

Ombud

Projekt A och B

Portfölj

Ombud

Projekt A och B

Portfölj

Ombud

Projekt A och B

Projekt

Teknikansvarig

Projekt A och B

Projekt

Teknikansvarig

Projekt A och B

Projekt

Teknikansvarig

Projekt A och B

Projekt

Teknikansvarig

Projekt A

Projekt

Teknikansvarig

Projekt B

Projekt

Teknikansvarig

Projekt B

Projekt

Uppdragsledare

Projekt A

Projekt

Uppdragsledare

Projekt A

Projekt

Uppdragsledare

Projekt A och B
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4.5 Urval av intervjupersoner
För att kunna gå in mer på djupet undersöks generellt fler personer vid kvantitativa än
kvalitativa studier. Vilka personer som väljs för undersökningen får därför stor
betydelse (Hartman, 2004). För att hitta personer som har relevant kunskap och kan ge
den information som eftersöks har vi använt oss av ändamålsenligt urval. Där är det
viktigt att urvalet är genomtänkt och hur urvalet ser ut beror på vilken kunskap man är
ute efter och vilka praktiska möjligheter som finns (Hartman, 2004).
Urvalet kräver att man har viss kännedom om de personer som är möjliga att intervjua
för att kunna använda en genomtänkt urvalsstrategi (Hartman, 2004). Vi har därför tagit
hjälp av en person som har god kännedom om vilka personer som besitter information
av intresse för undersökningen och har därifrån utformat en urvalsstrategi. Detta
medförde att urvalet ansågs genomtänkt och leda till sådan kunskap att
forskningsfrågorna besvaras (Hartman, 2004). Många personer har arbetat i båda
projekten vilket sågs som en fördel får vårt arbete då detta skapade en bättre grund för
jämförelse mellan projekten och således en högre trovärdighet. Genom att låta
personerna resonera och reflektera mellan de båda projekten underlättades en jämförelse
mellan projekten då data genererades från en person med två olika bilder istället för två
personer med två bilder som inte är jämförbara i samma utsträckning.
För denna studie har vi valt att genomföra intervjuer med personer på tre olika nivåer:
portfölj, projekt och beställare. Syftet var att få insikt i projekten utifrån olika
dimensioner, fånga upp potentiellt viktiga aspekter (Saunders et al., 2009) samt att få
bättre möjlighet till jämförelse mellan olika nivåer inom projekten. Då framgång är
subjektivt ville vi få in flera olika perspektiv på de studerade projekten rörande
förväntningar, framgång och vad som skapar framgång för att kunna dra trovärdiga
slutsatser från insamlade data. Intervjuer inom Portföljnivån förväntades ge kunskap om
hur företaget arbetar för framgång i projekt generellt och vad som betraktas som
lyckade projekt exempelvis i termer av ekonomisk vinst eller bibehållna kunder.
Projektnivån syftade till att ge information om kritiska händelser inom projekten samt
hur synen på framgång ser ut från detta perspektiv. Intervjuerna på kundnivå ansågs
kunna bidra med kundens upplevelse av projekten och deras syn på hur framgång nås i
projekt. Vi ansåg att kundperspektivet var viktigt att ta med då kundens uppfattning om
huruvida projektet varit framgångsrikt är av vikt.

4.6 Bearbetning och tolkning av data
Majoriteten av intervjuerna spelades in efter godkännande från respondenterna.
Inspelningen användes sedan för bearbetning och transkribering av data. Då
transkribering av intervjuer är ett omfattande arbete (Holme& Solvang, 1997) ansågs
det lämpligt att transkribera utvalda avsnitt och endast sammanfatta övriga delar. Efter
intervjuerna diskuterade och reflekterade vi över den information som framkommit för
att fånga upp viktiga aspekter och teman (Saunders et al., 2009). Det insamlade
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datamaterialet från intervjuerna ordnades så att information som kunde kategoriseras
inom samma problemområde eller behandlade liknande kritiska händelser placerades i
samma kategori. Anledningen till denna indelning var för att underlätta analysen av
materialet genom att göra det mer lättöverskådligt och komplett (Holme & Solvang,
1997). Kategoriseringen av data skapade också en struktur vilket underlättade arbetet
med tolkning och analys av materialet (Saunders et al., 2009).
De data som fåtts med hjälp av CIT tolkades och analyserades både kvantitativt och
kvalitativt. Den kvantitativa delen bidrog till att få en uppfattning om hur frekvent
förekommande olika teman varit i projekten. Ett kriterium för att händelser skulle
tillhöra ett gemensamt tema var att de skulle behandla samma typ av problem eller
händelse (Kaulio, 2008). Vi har kopplat den kvantitativa användningen till
framgångsfaktorer för att få insikt i vilka faktorer som utifrån typ och frekvens har
störst inverkan på utfallet, där utfallet är projektens resultat. För att kunna besvara
frågan rörande hur framgång nås har vi använt oss av kvalitativ tolkning och analys av
data (Hartman, 2004). Den kvalitativa tolkningen syftade till att identifiera hur företag
kan arbeta för att nå framgång och samtidigt få förståelse för vilka
förbättringsmöjligheter som finns för arbetet inom det studerade företaget. Genom att
behandla den analytiska processen i två steg har en bättre uppfattning och förståelse för
nyckelfaktorerna skapats (Kaulio, 2008).
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5. Empiriskt resultat
Under följande avsnitt redogörs för det empiriska material som framkommit under
intervjuerna. Detta görs genom att inledningsvis beskriva respondenternas syn på
framgång. I efterföljande avsnitt presenteras de framgångsfaktorer som har kunnat
identifieras följt av redogörelser för respektive faktor.

5.1 Vad är egentligen framgång?
För att undersöka framgång och vilka framgångsfaktorer som krävs för att nå dit
behöver först innebörden av framgång undersökas. Under intervjuerna lät vi
respondenterna fritt, utifrån sina egna perspektiv, förklara hur de ser på och värderar
framgång. Med grund i detta har vi under följande avsnitt sammanställt de framkomna
svaren utifrån nivåerna: portfölj, projekt och beställare. Inom projektnivån har vi valt att
göra en ytterligare uppdelning i form av uppdragsledare och teknikansvariga då det
tydligt gick att se en skillnad däremellan, detta kan ses i figur 10.

Projekt

Uppdragsledare

Portfölj

Beställare

Teknikansvarig

Figur 10. Nivåer under intervjuerna
5.1.1 Framgång ur ett portföljperspektiv
Inom portföljnivån innebär ett framgångsrikt projekt att Företaget levererar det kunden
önskar, på utsatt tid, med rätt kvalitet och inom bestämd budget. Respondenterna är
eniga om att dessa kriterier är viktiga för att ett projekt ska anses framgångsrikt. Det
finns däremot skilda åsikter rörande vilka av dessa kriterier som bör prioriteras högst.
Några av respondenterna menar att tid alltid är den viktigaste prioriteringen inom
järnvägsbranschen där en annan hävdar att Företagets primära uppgift är att vara den
mest respekterade konsulten i branschen och därmed att kvalitet bör prioriteras högst.
Framgång för kunden diskuteras även frekvent inom ramen för detta och respondenterna
menar att en fungerande dialog gentemot kunden, där Företaget hela tiden ska kunna
motivera förändringar under projekteringen, är viktigt. De menar också att en
förutsättning för att kunna lyckas med detta är att alla inom Företagets
projektorganisation själva vet precis vad de gör och vilka ramar de har att förhålla sig
till inom projektet. För att ett projekt ska anses framgångsrikt måste också, enligt
portföljnivån, medarbetarna ha ett hållbart arbetsliv och känna engagemang. När
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intervjuobjekten ombads att, utifrån ett drömscenario, fundera på vad framgång i projekt
innebär kretsar svaren kring helhetsperspektiv, nära dialog och samarbete gentemot
kund samt engagemang och ansvar från alla inblandade intressenter. Även att sätta upp
mål gemensamt med kund tas upp som svar på frågan.
5.1.2 Framgång ur ett projektperspektiv
Uppdragsledningen anser att ett framgångsrikt projekt ur Företagets perspektiv främst
handlar om kundrelationer; att få återkommande kunder och gå med ekonomisk vinst.
De pratar också om vikten av att leverera tillräcklig kvalitet och att göra det på utsatt
tid. Vidare menar de att tillräcklig kvalitet inte nödvändigtvis innebär den högsta
kvaliteten utan istället är den nivå på kvalitet som kunden efterfrågar. Det påtalas då hur
projektörer inom Företaget tenderar att eftersträva just högsta kvalité på handlingarna
för att de ska känna sig nöjda med sitt arbete. De berättar att kunden prioriterar tid och
kvalitet före ekonomi och att det som främst ger en missnöjd kund beror på att kvalitén
brister eller att leveranser blir försenade. En uppdragsledare berättar att ur dennes
perspektiv är ett projekt framgångsrikt när det finns en tydlighet i vad som förväntas av
varje medarbetare och alla vet vad de ska göra. En annan berättar att det är lättare att
känna engagemang när det ges information om exempelvis varför saker händer eller
varför en handling är försenad. Det är aldrig motiverande att inte kunna känna sig
delaktig eller förstå vad det är som pågår i ett projekt. Slutligen lyfts att en god
stämning och ett öppet klimat måste finnas för att ett projekt ska kunna ses som
framgångsrikt.
När vi frågar teknikansvariga vad ett lyckat projekt innebär pratar de först om detta
utifrån Företagets perspektiv och att det som då utgör ett lyckat projekt främst är att
Företaget tjänar pengar men att detta måste kombineras med kundens behov. Utöver den
ekonomiska aspekten behöver de även leverera rätt kvalitet på utsatt tid för att projektet
ska uppfattas som lyckat då det, enligt de teknikansvariga, är vad kunden ser som
framgång. De menar då att om ett projekt ses som framgångsrikt av kunden, betraktas
det även som lyckat av Företaget. Något som också tas upp är att kunden inte längre
alltid efterfrågar den bästa produkten, utan istället rätt kvalitet och inget över detta,
vilket respondenterna kopplar samman med en lägre kvalitet och minskade kostnader.
De beskriver att projektörerna i projekten många gånger vill göra en så bra produkt som
möjligt men att kunden då efterfrågar något annat, ofta med drivkraften om ett billigare
pris. För att få kunden att se projekten som framgångsrika är de av uppfattningen att de
måste jobba mer på att leverera det kunden efterfrågar och inte efter vad deras
uppfattning om vad denne efterfrågar. Vid frågan om vad de själva anser som ett lyckat
projekt, kretsar svaren från de teknikansvariga runt nära samverkan, nöjda medarbetare
och att vara eniga om vad som ska göras. Ett urval av svaren är: när kunden vet vad de
vill ha och alla är överens om vad som ska göras, när vi är överens med beställaren om
vad som ska göras och har ett nära samarbete och dialog samt när alla är nöjda och det
finns fungerande samarbete inom organisationen och mot beställaren. Inom
projektnivån poängterar respondenter att, utifrån ett personligt perspektiv, ett
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framgångsrikt projekt är då kunden inte ändrar sig under projektets gång utan är tydlig
med vad de vill ha från start.
5.1.3 Framgång ur ett beställarperspektiv
För Beställaren är en viktig del av framgång att kunna starta trafiken på utsatt tid, vilket
uppfylldes i båda fallprojekten. Respondenterna menar att tiden för trafikstart är
avgörande för dessa två projekt men för att ett projekt i sin helhet ska kunna ses som en
framgång krävs det sedan att fler parametrar uppfylls. Det räcker inte med att klara den
utsatta tiden för ibruktagande utan även andra tidsramar rörande exempelvis leveranser
måste hållas under projektet. Beställaren beskriver hur den projekterande konsulten är
anlitad som expert och därmed ska kunna svara på de frågor som ställs. De svar som
sedan ges förväntar sig Beställaren då vara rätt vilket de anser inte alltid varit fallet i
dessa projekt. Ett exempel på detta ges från Projekt A. Beställaren efterfrågar då datum
för leverans av en komplett bygghandling där denna leverans då redan är försenad.
Företaget meddelar att en fullständig bygghandling ska kunna levereras i ett närliggande
PM1 men när detta PM levereras är handlingen fortfarande inte komplett och vidare ska
det dröja nästan ett år innan en fullständig bygghandling slutligen levereras.
Konsekvensen av detta blir att de tvingas kompromissa på kvaliteten för att
entreprenören ska ha möjlighet att bygga färdigt till datumet för trafikstart. Beställaren
berättar vidare att de i detta fall inte kan se projektet som framgångsrikt utifrån
tidsaspekten. Dock menar de på att om Företaget istället hade informerat om
förseningarna från början, även om utfallet hade blivit det samma – det vill säga att en
fullständig bygghandling hade levererats ett år för sent – hade de ändå kunnat se
tidsaspekten som framgångsrik.
En bra dialog och samverkan är en parameter som Beställaren trycker på som en
förutsättning för ett projekt ska kunna anses lyckat. I projekt A och B är Beställarens
uppfattning att samarbetet med Projektören inte har fungerat som önskat vilket också är
en anledning till att projekten i sin helhet inte kan anses helt framgångsrika. Rätt
kvalitet på projekteringen och den totala kostnaden har då spelat stor roll för hur
Beställaren ser på projektens framgång. De poängterar dock att det ligger på dem som
beställare att tydligt kommunicera detta till projekterande konsult och då i termer av vad
som ska prioriteras. De menar även att de själva måste bli bättre på att just styra
projektet från start till mål. Rörande totalkostnaden förklarar Beställaren att det inte
enbart handlar om själva projekteringskostnaden utan om kostnaden för hela projektet
efter att anläggningen är i drift och där önskar de att Projektören hade haft bättre koll på
vad kostnaden faktiskt blir när man ska bygga det som har projekterats. Projekt B
beskrivs som ett misslyckande ur ett ekonomiskt perspektiv, där slutkostnaden är fyra
gånger större än vad som var budgeterat. Även projekt A har gått över budgeten
(dubbelt så stor som budgeterat). Respondenterna ombads också att fundera på vad som
är ett lyckat projekt i ett scenario där de fick önska fritt. Utöver att hålla tid, budget och
kvalitet vill de ha nära samverkan mellan alla parter och ett trevligt klimat där alla kan
trivas. Det ska finnas en känsla av att projektet genomförs tillsammans. Dessutom
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önskar de att alla får ha sin roll genom projektet och att det är tydlig vad den rollen
innebär.
5.1.4 Synen på projekten
I början av varje intervju får respondenterna överskådligt sammanfatta projektet (eller
projekten om de varit verksamma i bägge) vilket syftar till att ge en uppfattning om vad
personen i fråga anser om projektet i sin helhet. Från intern dokumentation av projekten
finns utvärderingar från Beställaren och sammanställningar av Företaget där det framgår
att Projekt B ses som framgångsrikt och Projekt A som mindre framgångsrikt.
Respondenterna beskriver under intervjuerna att projekten, på pappret, är ganska lika
där syftet är dubbelspårsutbyggnad av olika sträckor. Projekt B anses dock som mer
komplext eftersom det innehåller ett mer omfattande stationsområde samt berör två spår
och att det därigenom även finns fler avstängningar att ta hänsyn till.
Projekt A ses enligt portfölj- och kundperspektiv samt från uppdragsledningen inom
projektet, som ett mindre lyckat projekt. Ett av ombuden, som varit verksam i bägge
projekten går så långt där hen menar att projektet rent ut sagt kan ses som misslyckat.
Det finns dock respondenter som varit verksamma i Projekt A som ser projektet som
väldigt framgångsrikt, detta rörde framförallt personer som har varit verksamma inom
enskilda teknikområden. Vissa av respondenterna inom projektnivån har svårt att
särskilja projekten åt då de i många fall rör sig om samma resurser, både från Företagets
och Beställaren sida. En av respondenterna påtalar att de till och med, inom det berörda
teknikområdet, samkörde projekten som ett enskilt projekt. Projekt B ses av de flesta
respondenter som ett överlag framgångsrikt projekt och utifrån incitamensmodellen som
Beställaren fyllt i för att värdera projektet bedöms projektet som lyckat. Dock finns det
precis som i projekt A respondenter som är av en annan åsikt och menar att projektet
inte varit lika framgångsrikt och det handlar även här främst om respondenter inom
teknikområdena.
Utifrån parametern ekonomi är det Projekt B det uppdrag som vuxit mest och ändå,
enligt portföljnivån, det projektet som Beställaren är mest nöjda med. De menar att detta
beror på att man inom Projekt B tydligare har motiverat förändringar som skett och
därigenom haft ett mer proaktivt ledarskap och arbetssätt. Inom Projekt A tillkom det
mycket projektering som inte fanns med från början och då framförallt inom en enskild
teknik vilket resulterade i att projekteringen blev väldigt försenad. Det framgår tydligt
av intervjuerna att det mest kritiska datumet att ta hänsyn till var när tågtrafiken åter ska
tas i bruk efter en avstängning. Det är en tidsram som inte går att kompromissa med på
grund av att avstängningarna sätts så långt i förväg, ofta flera år innan projektet ens
startat. Tiden för trafikstart kunde i båda projekten hållas men projekteringen i Projekt
A blev så pass försenad att man beslutade att bygga på förfrågningsunderlaget då
handlingarna stämplades om till bygghandlingar. Utifrån ett beställarperspektiv tas det
upp att de var tvungna att arbeta med det material som fanns tillhanda, vilket i praktiken
var att bygga på handlingar med otillräcklig kvalité, hellre än att inte göra någonting
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alls. Skulle man stått helt passiv i det skedet fanns det ingen möjlighet att kunna starta
tågtrafiken i tid efter given avstängning. Det är här, i det tidigare nämnda PM1, som
Företaget skulle leverera kompletteringar för att bygghandlingen skulle bli byggbar.
Denna överenskommelse var något som Beställaren var nöjd med och kunde
kommunicera det med andra involverade parter i projektet. Förseningarna kom som
tidigare nämnt att fortsätta och bygghandlingen var byggbar först ett år senare. Under
intervjuerna frågar vi Beställaren, vad som skulle gjort att de varit mer nöjda med
Företaget och Projekt A. Respondenterna menar då att om Företaget hade motiverat
förseningarna hade de sett projektet som mer framgångsrikt även om utfallet hade varit
det samma. De påpekar att då hade de åtminstone vetat vilka förutsättningar de kunnat
jobba utefter. Det menar vidare att det som gjort Beställaren missnöjd är inte
förseningarna i sig utan snarare att förseningarna inte har flaggats för i tid eller inte alls.

5.2 Identifierade framgångsfaktorer
Från intervjuerna har flertalet faktorer till framgång uppmärksammats av
respondenterna. Faktorerna har kategoriserats och delats in i fem övergripande teman
vilket ses i Tabell 4. Siffrorna i tabellen visar hur många inom varje nivå som tagit upp
respektive faktor.
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Tabell 4. Framgångsfaktorer
Faktorer

Portfölj

Projekt

Beställare

Totalt

Helhetsperspektiv

4

8

3

15

Proaktivitet

3

3

3

9

Kompetent uppdragsledare

3

4

2

9

Struktur

3

5

1

9

Öppen kontinuerlig dialog

4

9

3

16

Nära samarbete

4

9

3

16

Reflektion

1

2

2

5

Kontroll och feedback

4

5

2

11

Lära av erfarenheter

3

2

1

6

Veta vad man ska göra

4

8

3

15

Planera tidigt/Sätta ramar

4

6

3

13

Rätt organisation

1

4

2

7

Förankra mål

3

3

3

9

Fungerande team

1

4

Rätt kompetens

3

2

2

7

Tillräckliga resurser

3

6

2

11

Behålla samma resurser

2

4

1

7

Ledarskap och Styrning

Samarbete och Dialog

Feedback och Reflektion

Planering

Resurser och Resurstillsättning

39

5

5.3 Arbetssätt
5.3.1 Ett linjärt arbetssätt
Från intervjuerna framkommer att Företagets arbetssätt och således också arbetssättet
för projekten till stor del är linjärt. Framförallt Projekt A har haft en tydlig linjär process
medan Projekt B har haft inslag av mer iterativa metoder i och med
samverkansentreprenaden. Den linjära processen baseras på ett logiskt och sekventiellt
genomförande där varje steg i processen ska avslutas innan nästa påbörjas. Det som är i
fokus för det linjära arbetssättet är planering, kontroll och struktur.
5.3.2 Avsaknad av tydliga processer
Det finns verktyg på Företagets interna hemsida för hur projekt ska bedrivas utifrån
olika processer men enligt respondenterna inom företagets organisation följs dessa inte
alltid i praktiken. Av vissa beskrivs exempelvis den tidigare nämnda
projektstyrningsmodellen som något man mest säger att man jobbar i men som man inte
riktigt förstår eller använder i praktiken. De menar att det inte finns något tydligt
processtänk utan att man istället jobbar utifrån hierarkier inom sitt enskilda bolag eller
teknikområde. Vidare beskrivs att de då tenderar att endast se projekten som de
handlingar en enskild resurs levererar och inte en helhetsbild av vad som ska levereras i
form av exempelvis järnväg eller tunnelbana och vad målen för projektet faktiskt är.
Respondenterna berättar att de tycker att dessa perspektiv är viktiga och motiverande
men att de tyvärr ofta glöms bort. En orsak till detta menar en av respondenterna från
portföljnivå är att de som arbetar i projekten ofta har mycket att göra och därför arbetar
på utan att fundera över vad de faktiskt håller på med och varför.
5.3.3 Projekteringsprocessen
Inom projektering finns det generellt tre olika personer som är involverade i
framtagningen av en handling; en som ritar, en som räknar och en som granskar. Att
granska en handling innebär att man ska kunna verifiera kvalitén för ritningen samt att
resultatet ligger inom ramen för det som ska projekteras. Överlag är
granskningsprocessen liknande för alla teknikområden men det framkommer under
intervjuerna att det även finns skillnader teknikområdena emellan. Inom teknikområdet
Byggnadsverk påtalas det hur det finns en extra granskningsprocess i jämförelse med de
andra teknikområdena detta för att kunna svara upp till de regelverk som finns rörande
teknikområdet. I Projekt B innebär detta att den tidplan som sattes var snäv då den inte
tagit hänsyn till granskningsprocessen för handlingar hos Byggnadsverk. En tidplan
görs av uppdragsledaren och den teknikansvarige för teknikområdet förklarar att
tidplanen då inte hade förankrats bland teknikområdena i detta projekt.
Det framkommer även att det inom teknikområdena drivs egna frågor som endast rör
respektive teknikområde och att man då tenderar att inte titta utanför sitt eget område.
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Vidare poängteras det från intervjuerna att för att kunna jobba framgångsrikt inom
sådana här komplexa projekt, är det viktigt att kunna se utanför sin egen teknik och då
framförallt i gränssnitten mellan andra teknikområden. Detta resonemang förstärks då
respektive teknikområde är beroende av varandras framdrift i projekteringen. Det finns
en prioriteringsordning där man exempelvis för att kunna sätta ut en kontaktledning
först måste ha placerat ut spåret vilket i sin tur är beroende av att dränering och andra
aspekter relaterade till teknikområdet Mark är färdigprojekterad. Inom Projekt A är det
framförallt en teknik som är väldigt problematisk, och i och med att det just rör sig om
Mark, påverkas hela projektets framdrift avsevärt. För att minimera fel och förseningar
inom teknikområdena måste därför den information som ges, vanligen på
avstämningsmöten med teknikansvariga, vara korrekt och uppdaterad annars kan
kostnaderna tendera att sticka iväg och projekteringen bli försenad.
Granskningsprocessen är tidskrävande och respondenterna berättar att det vid stressiga
perioder ofta är granskningen som får mindre uppmärksamhet och ibland prioriteras
bort. De säger att dem har krav på att granskning ska genomföras men att projektören
och beställaren tillsammans kan bestämma att använda handlingar som inte är
granskade helt enligt projektörens rutiner.

5.4 Planera och sätta ramar
5.4.1 Vikten av att planera
Inför intervjuerna gjordes en kartläggning av de två fallprojekten och det framgick att
båda projekten, och då framförallt projekt A, byggde på en bristfällig systemhandling
vars begränsade detaljnivå inte blev helt känd förrän när projekteringen väl var igång.
Att detta faktum inte uppdagades från början fick, i projekt As fall, konsekvenserna att
projekteringen redan från start blev försenad och det var då inte möjligt att följa den
tidplan som hade satts upp vid projektstart. Respondenterna förklarar att om ett projekt
startar dåligt är förutsättningarna för att det ska bli framgångsrikt små. Det verkar vara
en allmängiltig åsikt oavsett vilken nivå eller i vilken organisation (projektör eller kund)
det rör sig om. Startperioden i ett projekt sätter helt enkelt förutsättningarna för om ett
projekt ska blir framgångsrikt eller inte.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna i projekt är att det läggs ned tillräckligt med tid
vid planering och då helst, för Beställaren redan innan och för Företaget under, en
anbudsförfrågan. Detta för att verkligen kunna ge projektet så goda förutsättningar som
möjligt att exempelvis ligga i fas med uppsatt budget och tidsram samt, utifrån
Företagets perspektiv, göra kund nöjd. I dagsläget läggs endast en liten procent av
projektets tid på planeringsskedet. Ändå framkommer det att planeringsskedet är det
skede som tenderar att bli bortprioriterat i hektiska och tajta tidsscheman vilket var
fallet i de två projekten. Det finns en tendens att snabbt vilja påbörja själva arbetet med
projekteringen vilket resulterar att en ordentlig planeringen ofta inte görs. Under en
intervju ges exempel på detta i termer av projektstyrningsmodellen, där man ofta startar
projektet för snabbt och då missar på planeringen och istället går direkt till
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genomförandet, det vill säga börjar projektera. Det påtalas också hur det utan en
ordentlig genomlysning av projektet kan vara svårt att prioritera vad som är viktigast att
göra i projektet. Respondenten menar att detta även grundar sig att man under projekt
sällan har tid att stanna upp och reflektera över vad som är viktigast i stunden och liknar
det med att släcka bränder istället för att ta reda på varför bränderna från början
uppstod.
5.4.2 Förändringar
Något som framkommer från flera respondenter på olika nivåer är att förändringar inom
den här typen av projekt är väldigt vanligt och att de ofta resulterar i
uppdragsförstoringar med tillkommen projektering. De beskriver att projekten pågår
under lång tid och att det är naturligt att det sker förändringar under tiden. Både projekt
A och B har växt i omfattning och blivit två till fyra gånger dyrare än vad som sas vid
anbudsskedet. Projekt B beskrivs ha vuxit till ett annat uppdrag under projektets gång
vilket då krävde en annan organisation. Det framkommer också att förändringar
uppkommer både till följd av nya krav och önskemål men också då Företaget och
Beställaren inte förstår varandra när planeringen görs och att det därför allteftersom
tillkommer arbete. Uppdragsledare, respondenter från portfölj och kundnivå pekar på
vikten av att ha någon som ser helheten och förstår att projektens förutsättningar
förändrats samt uppfattar om de hamnar utanför de uppsatta ramarna för vad som var
tänkt.
Vid frågan om vad som gör ett projekt framgångsrikt beskrevs hur en ordentlig
genomlysning är essentiell att göra innan påbörjad projektering. Under en sådan
genomlysning ska man på detaljnivå rama in vad projektet faktiskt innebär för att
Företaget sedan ska kunna koppla det till Beställarens önskemål. På så sätt blir det
enklare under projektets gång att se huruvida något ligger inom ramen för det bestämda
eller om det istället rör sig om ett tilläggsarbete. Det påpekas vidare att ramarna för
projektet inledningsvis tenderar att vara opreciserade, det vill säga det som ges av en
systemhandling, och att detta riskerar att det finns en diskrepans i hur Företaget och
Beställaren definierar dessa ramar. Resultatet för Företaget är att det blir svårt att
leverera det Beställaren efterfrågar, detta eftersom det inte har skett en ordentlig
avstämning i startskedet rörande vad uppdraget konkret ska mynna ut i. Det framgår
även hur man, från Företagets håll, sätter stor vikt vid att göra Beställaren nöjd och att
ett lyckat projekt i stor mån bestäms av hur nöjd eller missnöjd kunden för projektet är.
En risk som dock poängteras från portföljnivå, vid frågan om ett utförligare
planeringsskede är att, om den projekterande konsulten inte vinner anbudet riskerar de
att förlora väldigt mycket pengar.
5.4.3 Tolkning av rollerna
Inom ramen för planering påtalas vikten av att alla involverade resurser i projektet vet
vad som förväntas av respektive roll. Där uppmärksammas problematiken med att hur
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en resurs väljer att tolka sin roll kan variera stort exempelvis i termer av hur operativ
eller hur detaljorienterad personen väljer att vara. Även om roller har samma titel
behöver alltså inte innebörden av en roll vara entydig. Rollen som ombud kan
exempelvis vara både väldigt strategisk eller väldigt operativ. Även en teknikansvarig
har stor frihet i att tolka sina ansvarsområden beroende på vilken bakgrund resursen har
i fråga.

5.5 Resursfrågan
5.5.1 Att tillsätta resurser
Ett ofta förekommande ämne under intervjuerna rör resurser. Det handlar framförallt om
tillsättning av resurser och att lyckas tillsätta rätt person på rätt plats men också om att
skapa fungerande team och att lyckas behålla samma resurser under projektets gång.
Det har i båda projekten varit en utmaning att bemanna upp hela organisationen från
start och att lyckas behålla den organisationen intakt genom hela projektet. En av
anledningarna till detta påpekas från portföljnivå vara att för få helt enkelt utbildar sig
inom vissa teknikområden och en annan orsak, som diskuteras av flera, att processen för
att tillsätta resurser idag inte fungerar optimalt.
I nuläget är det linjechefer som är ansvariga för att tillsätta resurser i projekten där
projektets uppdragsledare och ibland även teknikansvariga har möjlighet att komma
med önskemål. Trots att det formellt sett är linjechefens ansvar att tillsätta resurser vill
gärna både uppdragsledare och teknikansvariga ta större del i tillsättningen av resurser
och påverka valet av organisation i en större utsträckning. Det finns dock skillnad i
vilka resurser som dessa roller vill ska utgöra projektorganisationen. Den stora
skillnaden ligger i att uppdragsledare och teknikansvariga tenderar att välja resurser
baserat på exempelvis personkemi och tidigare erfarenheter snarare än kompetens för
det specifika projektet.
I en intervju på portföljnivå påtalas det hur uppdragsledare måste bli bättre på att
specificera vilka resurser de vill ha i ett uppdrag för att linjechefer ska kunna möta dessa
behov. Idag kan en uppdragsledare eller teknikansvarig önska en resurs i termer av en
specifik person och missar då att motivera varför resursen är lämplig för det specifika
projektet i egenskaper av erfarenheter och kompetens. Linjechefen tillsätter istället
resurser utifrån vilken funktion personen ska ha i projektet tillsammans med en mer
långsiktig strategi för att gynna verksamheten och bidra till kompetensutveckling. Dessa
två grupper väljer således resurser utifrån olika principer vilka inte alltid
överensstämmer med varandra. Det medför att det blir svårare att tillsätta personer och
speciellt personer med rätt kompetens för uppgiften. Om resurser istället önskats utifrån
den funktion personen ska ha med avseende på exempelvis kompetens, löptid och
insatstid skulle chanserna att hitta en passande person öka. Resonemanget bakom detta
beskrivs av respondenter från portföljen och är att då önskemål ges om en specifik
person och den personen inte finns tillgänglig så blir det väldigt svårt för linjechefen att
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veta vem som istället kan tänkas passa för uppgiften och det är inte säkert att någon alls
kan tillsättas. Det poängteras att linjechefer och de som önskar resurser behöver hitta
sätt att prata med varandra och därigenom förbättra förutsättningarna för att klara av att
bemanna organisationen på alla poster med rätt resurser.
Som tidigare nämnts är det inte bara tillsättning av resurser i början av projektet som är
av vikt utan också att lyckas behålla den organisationen hela vägen. Trots att det finns
tydliga rutiner för hur en överlämning ska gå till är det inte ovanligt att personer i
projekten slutar tvärt utan någon given efterträdare. Rutinen för överlämning inom
projekt är att ersättaren ska komma in i projektet minst en månad före avslut för
befintlig resurs, detta för att inte gå miste om kunskaper och erfarenheter från projektet.
Under intervjuerna påtalas att det även är svårt att behålla resurser till slutskedet av
projektet, vilket beror på att när projektet antas vara färdigprojekterat så kvarstår det i
själva verket arbete samtidigt som andra projekt konkurrerar om resurserna. Då
projekten nästan alltid involverar flera olika bolag och teknikområden krävs också att
det finns en dialog mellan de olika områdena för att kunna lösa olika uppgifter
tillsammans. En förutsättning är då att personerna i projektet vill arbeta ihop och att de
klarar av att prata med varandra. Det handlar inte i första hand om vem man arbetar med
utan alla har ett ansvar och en uppgift att hela tiden ha en god dialog med varandra
oavsett vilka personer det rör sig om.
5.5.2 Flagga i tid
En annan aspekt som lyfts fram i diskussionen kring resurssättningen är fördelen med
att tidigt veta att ett projekt är påtänkt och att uppdragsledare och teknikansvariga på så
sätt direkt kan flagga för att de inom en framtid kommer behöva resurser från vissa
områden. För att ge linjechef möjlighet att allokera sina resurser på bästa sätt behöver
de veta vilken typ av resurser som krävs och i hur stor omfattning. På portföljnivå
menar man att de ansvariga inom projekten måste ha en tydlig och kontinuerlig dialog
rörande detta med de olika enheterna inom bolagen. Ju tidigare de flaggar för projekten
desto bättre blir förutsättningarna att lyckas bemanna upp organisationen tidigt och med
rätt kompetens. En teknikansvarig berättar att så fort hen fick reda på sin roll som
teknikansvarig i Projekt A så började hen höra sig för bland tänkbara resurser och för att
på så sätt försöka låsa dem till projektet. Respondenten menar att även om det är
linjechefen som i slutändan bestämmer, så går det inte att vara passiv i sin roll och lägga
allt ansvar på linjechefen utan att det gäller att själv ta initiativ för att få en så lämplig
organisation som möjligt. En annan teknikansvarig betonar samma sak och menar att
det är bra att tidigt veta vem som ska ha rollen som teknikansvarig och att det utifrån
den förutsättningen blir lättare att veta vad som krävs av exempelvis projektörerna. En
mer administrativ teknikansvarig behöver personer som kan leda projekteringen på ett
tekniskt plan där den teknikansvarige istället ansvarar för att hålla koll på ekonomin och
framdriften av projektet. Om teknikansvarig istället har fokus på tekniken behövs
administrativt stöd för att fylla hela funktionen. Genom att arbeta proaktivt på det här
sättet ges förutsättningar för dem att tidigt säkra rätt personer på rätt plats.
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5.6 Ledarskap
5.6.1 Uppdragsledarens betydelse
Respondenter inom Företagets organisation tar upp uppdragsledningen och speciellt
uppdragsledaren som en avgörande faktor för att lyckas med ett projekt. De beskriver
hur det, när ett projekt styrs på rätt sätt, går att följa genom hela organisationen. Rollen
som uppdragsledare kan, som tidigare nämnts, tolkas olika men generellt inkluderar det
både operativt och strategiskt arbete. Inom portföljnivån är uppfattningen att det
operativa arbetet får betydligt större plats än det strategiska och ändå menar de att det är
just där, inom det strategiska arbetet, som den egentliga tyngdpunkten av en
uppdragsledarens arbete borde ligga. Ett exempel på operativt arbete för en
uppdragsledare kan vara stämma av med alla teknikansvariga i hur långt de kommit
med projektering i respektive teknik. Mycket av det operativa arbetet skulle lika väl
kunna utföras av olika stödfunktioner inom uppdragsledningen, såsom tidsplanerare,
administratör eller controller, menar respondenter ur portföljnivån. Under intervjun med
uppdragsledare från Projekt A framkommer att det är just dessa stödfunktioner som är
det första att bortprioriteras när projektet befinner sig i ett väldigt stressigt skede. Andra
ansvarsområden som ligger på uppdragsledaren att allt arbete ska ske inom ramen för
Företagets rutiner och arbetssätt rörande planering, genomförande, kontroll och avslut.
Det ligger också på uppdragsledaren att ha en kontinuerlig dialog med kund och att se
till att kundens krav och förväntningar stämmer överens med det som levereras
5.6.2 Vad är en bra uppdragsledare?
På frågan vad som kännetecknar en bra uppdragsledare är ett ofta förekommande svar
att vara strukturerad och ha full kontroll på situationen men samtidigt kunna ge
utrymme åt andra i uppdraget att komma med egna idéer och möjligheten att sätta sin
egen prägel på projektet. Inom de studerade projekten tar respondenterna upp att det har
funnits två typer av uppdragsledare. Den ena innebär en mjukare profil som inte följer
upp framdriften på detaljnivå, utan delegerar detta på teknikansvariga. Den andra rollen
innebär istället en mer styrande och detaljorienterad profil. Utifrån förutsättningarna
som de undersökta projekten bygger på framgår det hur den styrande profilen har varit
mer fördelaktig, detta då det krävs en stor mängd styrning för att få en helhetsbild av
projekten. Samtidigt poängterar respondenterna att det egentligen inte borde krävas den
graden av styrning i ett projekt, utan att en tillräcklig nivå borde vara i enlighet med den
mjukare profilen. Anledningen till att det inte borde behövas en så stark styrning är att
det ska finnas resurser i mellanled med ansvar om uppföljning och att dessa resurser
sedan ska rapportera framdriften till uppdragsledaren. Respondenterna anser dock att
det ligger på uppdragsledarens ansvar att se till att alla inom projektet känner att det
finns en tydlig struktur som följs. En god grundstruktur föds i eftermälet av bra
planering där det återigen handlar att ha en tydlig ansvarsfördelning men också en
kontinuerlig uppföljning av framfarten på projektet. Det påpekas dock hur denna
uppföljning ofta är bristande. I flera intervjuer påtalas hur det idag krävs av en
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uppdragsledare att hen gå ner på en djup detaljnivå, och därigenom ha en väldigt
operativ roll, för att projektet ska kunna bli framgångsrikt. Samtidigt beskrivs hur det
ansvar som ligger på en uppdragsledare kan ses vara oproportionerligt stort i relation till
vad som kan förväntas av en enskild resurs. Uppdragsledaren för projekt A påtalar att
varken hen eller ombudet styrde projektet på en tydlig detaljnivå vilket i efterhand hade
varit att föredra för projektets framdrift. Vidare påpekar samma uppdragsledare att hen
vid tiden hade fyra uppdrag i rollen som uppdragsledare och att det inte är optimalt för
att ha full kontroll på projektet i helhet.
Flera anser även att en bra uppdragsledare behöver ha ett helhetsperspektiv.
Teknikansvariga beskriver att deras uppgift tillsammans med projektörerna är att ha ett
stort fokus på tekniken och att det då krävs att någon kan se till den större bilden för att
få allt att fungera tillsammans. De menar också att uppdragsledaren inte nödvändigtvis
måste kunna tekniken på detaljnivå utan att ledaregenskaperna är mer prioriterade.
Samma resonemang tas även upp inom portföljnivån där de pekar på vikten av att kunna
förmedla projektets mål genom hela organisationen. Det är inte bara linjecheferna som
ska veta det slutgiltiga målet och se helheten utan varje medarbetare behöver själv se sig
själv i helheten. Respondenter från kund, projekt och portfölj tar alla upp att arbetet i
projekten idag ofta kan liknas vid ett stuprör, där alla arbetar skilt inom olika delar,
exempelvis olika teknikområden, med ett perspektiv som inte sträcker sig mycket längre
än kring det egna arbetet. De önskar istället ett bredare perspektiv för att skapa
förståelse mellan projektets olika delarna. Ett exempel som beskriver situationen är hur
man idag arbetar i silos och därmed släpper ansvaret för sitt arbete så fort det är fullföljt.
Under intervjuerna påtalas även, framförallt på portfölj- och kundnivå, att medarbetarna
idag ofta tappar den slutgiltiga målbilden, effektmålet, och vad nyttan med projektet
faktiskt är. Vidare menar de att man ofta tappar det perspektivet och att det skulle vara
väldigt motiverande för projektmedlemmarna att exempelvis åka ut och se vad som
faktiskt byggs av det arbete som de har lagt ner.

5.6.3 Styrning av projekten
Inom styrning av projekt menar respondenter från kundnivån att hur man arbetar
framgångsrikt som projektledare, framförallt handlar om att skapa tydliga ramar för
projektet. De viktigaste ramarna rör tid och budget och en av de intervjuade menar att
detta medför att projektledaren inte behöver ha detaljkoll på varje enskild del i projektet
utan kan fokusera på helheten. Vidare menar respondenten att projektledarens uppgift är
att gå ner på detaljnivå när aktiviteter i projektet börjar avvika från de uppsatta ramarna.
Det innebär att så länge delprojektledaren håller sig inom den satta ramen så får hen
arbeta fritt men så fort projektet går utanför ramen, det kan till exempel röra sig om en
försenad leverans, så behöver projektet få ett godkännande från projektledaren för att gå
vidare. Eftersom både Projekt A och Projekt B är två delprojekt inom ett större projekt
menar man att projektledarens roll ligger i att se till att det finns en likhet i hur man
jobbar i samtliga projekt och att, exempelvis kostnaden för ett projekt beräknas på
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samma sätt utifrån samma principer oavsett vem som räknar på det. Alla ska följa
samma processer, arbetssätt och rutiner och det i sin tur ska se till att de ser på saker på
samma sätt och förstår varandra.
Även utifrån ett beställarperspektiv framhålls vikten av att inte missa på effektmålet och
att projektledaren behöver vara transparent och kommunicera syftet och målet med
projektet med alla som jobbar i projektet. Det är viktigt att alla medarbetare förstår vad
de gör, vilka områden de sitter ihop med och hur de tillsammans bygger en helhet.
Respondenten menar vidare att om man inte förstår detta, är det svårt att känna ansvar
och inse vikten av det som ska levereras. Projektledaren på beställarsidan berättar att
ansvaret alltid landar hos projektledaren i slutet. Är det något som inte fungerar så
ligger det på dennes ansvar att lösa problemet. Även om det inte är projektledaren som
ska utföra själva arbetet så är det projektledaren som ska lösa problemet och se till att
allt fungerar.
De som är i ledande positioner från Beställarens och Företagets sida måste vara tydliga
och veta vart de vill för att projektet ska fungera. Beställaren tycker att det inte spelar
någon roll hur duktig den ena parten är om den andra parten inte kan föra en bra dialog,
då fungerar det ändå inte. Detta menar de ställer höga krav på personerna på ledande
positioner men samtidigt, oberoende av vem som ska arbeta med vem så har de en
skyldighet att se till att det fungerar från båda hållen. Ett sätt för att lyckas med detta
menar Beställaren är att de är tydliga i hur projektet ska bedrivas och att de redan från
start styr projektet.

5.7 Samarbete
5.7.1 Samarbete: en förutsättning?
Vid frågan gällande vad som gör ett projekt framgångsrikt, framgår att en viktig aspekt
ligger, hos respondenter anställda hos Företaget, i att göra kund nöjd där även en viktig
motivation var att jobba nära kund. Den tydligaste faktorn utifrån just Beställarens
perspektiv är att ha en bra dialog med involverade parter där respondenterna menar att
det de facto är en förutsättning för den här typen av komplexa projekt. De ser väldigt
positivt på att ha gemensamma platskontor och menar att det skapar möjligheter för en
bra dialog och ett gott samarbete. Vidare motiverar respondenterna att det skapas en helt
annan förståelse för helheten, vilka utmaningar den andra parten har och att all
information faktiskt inte går att förmedla på ett möte. Projekterande konsulter sitter
generellt inte på plats utan är verksamma på sina egna kontor skilda från projekten och
dess platskontor.
Projekt B skedde som tidigare beskrivits genom en samverkansentreprenad vilket utåt
sett skapar bättre förutsättningar för en bra dialog och samarbete mellan de tre parterna.
Varför man väljer att ha en samverkansform har ofta med en snäv tidsram att göra där
tiden inte räcker till att ta fram ett förfrågningsunderlag. Det poängteras dock tydligt,
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framförallt från Beställarens perspektiv, att en samverkan ställer större krav på
inblandade parter och att det inte nödvändigtvis behöver innebär en bra dialog.
Respondenten fortsätter och menar på att det framförallt krävs tre viktiga delar: ett
engagemang, en kontroll och ett förtroende, för att dialogen dem emellan ska kunna
fungera.
Beställaren menar att den huvudsakliga kommunikationen mot projektören ofta sker
genom uppdragsledaren. I många fall försvårar detta kommunikationen eftersom
Företagets organisation ofta är väldigt stor - ofta hundratals resurser - och bygger på en
hierarkisk struktur. Respondenterna ifrågasätter hur de som sitter längst ner och
projekterar ska kunna förstå vad de som kund efterfrågar. En förutsättning som sätter
nivån för samarbetet mellan projekterande konsult och kund är tydlighet i de problem
som respektive part står inför där det idag finns en tendens att arbeta reaktivt, vilket
tydligt poängteras, bara förvärrar situationen och relationen mellan parterna. En aspekt
som flera av respondenterna återkommer till är att man inom projekt till syvende och
sist arbetar med människor och att förståelsen inför detta är viktigt vilket sätter ett
ytterligare ljus på dialogen mellan de olika parterna och där alla parterna ska jobba mot
samma mål. Återigen påpekas vikten av att tidigt sätta en ram för hur saker och ting ska
hanteras inom projektet. Vid sådana här komplexa projekt är det svårt att förutsäga vilka
problem och utmaningar som kommer att dyka upp. Däremot kan man skapa ett
ramverk som svarar på frågan: hur jobbar vi vid problem? Där förväntningarna från
respektive part stäms av kontinuerligt.
Något som efterfrågas från respondenter från Företagets sida är en bättre relation med
kund. De tycker att det varit jobbigt, speciellt i projekt A, att det inte funnits något
riktigt partnerskap med Beställaren och att detta gjort det svårt att genomföra projekten
tillsammans. För att förklara vad de istället vill ha ges ett exempel från ett annat projekt.
I det projektet finns det en bra dialog och samarbete och de försöker skapa en
gemensam grund mellan kund och projektör vilket fungerat väldigt bra.
5.7.2 Samverkan och ICE
En typ av samarbete inom projekt är som tidigare nämnts samverkansentreprenad.
Samverkansformen som fanns i projekt B ses av respondenterna som något positivt. De
ser flera fördelar med samverkansentreprenaden där ett urval är att det är lättare att
upptäcka problem, problem kan lösas lättare och snabbare samt att det bidrar till en
bättre överblick över teknikområden. De menar vidare att den här samverkansformen
medför att problem som ofta missas när teknikområden arbetar isolerat istället kan
upptäckas i god tid. I samverkansentreprenaden i Projekt B användes också en
gemensam BIM-modell där arbetet periodvis inkluderade ICE. Respondenterna berättar
att tanken med detta var väldigt bra men att det i praktiken var lite svårt då inte alla har
kunskaper för att projektera i 3D samtidigt som de tekniska gränssnitten inte var
optimalt för samarbete. För att detta istället ska fungera menar de att det behöver finnas
gemensamma plattformar att arbeta i och alla måste kunna arbeta i dem. De lyfter också
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fram att en central del i detta är att det behöver finnas en god dialog och öppenhet
mellan teknikområden där varje person också kan se utanför sitt eget område. Tanken är
att modellen är levande och hela tiden förändras vilket gör att de behöver arbeta med
kontinuerligt med samgranskning vilket kräver ett gott samarbete.

5.8 Tid för reflektion
Från intervjuerna framkommer det att de två fallprojekten ofta hade ett snävt tidsschema
och att det periodvis var väldigt intensivt. Respondenter på projektnivå vittnar om att
detta får till följd att de inte finns utrymme för att stanna upp och fundera på om rätt
saker prioriteras i ett projekt. De berättar att när det blir mycket att göra är det svårt att
se sammanhanget och fokus hamnar hela tiden på nya småfrågor som behöver lösas. De
berättar att det i sådana här perioder är lätt att missa att något blir fel då helhetsbilden
försvinner bakom mer akuta små problem som då ständigt dyker upp. När det tittar på
projekten i efterhand berättar dem att det i vissa fall hade varit bättre att stanna upp och
börja om från början och inte bara plåstra om såren i efterhand i form av olika PM med
korrigeringar. De borde ha satt upp rutiner för hur de ska jobba istället för att låta
projekteringen fortgå utan riktigt veta vart de faktiskt är på väg. Ett exempel från
projekt A är att trots att man inom Företaget inte visste vad som efterfrågades av
Beställaren så fortsatte man med leveranserna. Dessa leveranser uppfyllde sedan inte
kraven men vid försök att åtgärda detta så visste man inte vad som behövde göras.
Portföljnivån är av samma åsikt och menar att få resurser inom projekt tar sig tid att
fundera och reflektera. De tar sig inte tid att fundera på om rätt saker görs inom
projektet eller reflekterar över vad som faktiskt behöver göras. Reflektion lyfts här upp
som en av de viktigaste faktorerna till framgångsrika projekt och att detta är något som
Företaget generellt behöver bli bättre på. De menar att genom att stanna upp och
reflektera över situationen kan bland annat grundorsaken till flera problem identifieras.
Det medför att de många små problemen kan minskas avsevärt och tid kan frigöras till
att andra uppgifter. Det handla till stor del om att arbeta smart och effektivt och fundera
över vad som faktiskt är viktigt och vad som ska prioriteras och inte.
Även Beställaren påpekar vikten av reflektion och menar att en viktig aspekt för att
skapa lyckade projekt är att ibland under projektet kunna backa tillbaka och just
reflektera. Det fungerar inte att ha en agenda full med aktiviteter som sträcker sig över
hela tagen utan det måste finnas utrymme där det extra utrymmet kan användas för att
prata med någon annan, göra studiebesök eller få nya perspektiv. De pekar på att det är
lätt att fastna i sin rådande situation och menar att lite avbrott och distans kan hjälpa för
att faktiskt kunna lösa den eventuella problematik som finns. Slutligen anses att de
måste finnas tid för reflektion men att det i dagsläget finns en tendens att inte skapa
utrymme för just detta.
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6. Analys och diskussion
I detta avsnitt diskuteras först innebörden av framgång och hur detta relateras till
förväntningar. Det fortsätter med en genomgång av de identifierade
framgångsfaktorerna och slutligen analyseras hur företag bör arbeta för att nå
framgång i stora infrastrukturprojekt.

6.1 Framgång och förväntningar
Ebbesen och Hope (2013) menar att projekt generellt bedöms utifrån kriterierna tid,
kostnad och kvalitet vilket också varit fallet i de studerade projekten. Uppfyllandet av
dessa kriterier har tagits upp inom alla nivåer när vi frågat vad ett framgångsrikt projekt
är och det visar på att dessa kriterier utgör grunden för att värdera ett projekts framgång
eller misslyckande. Företagets dokumentation från projekten visar dock att projekten
faktiskt bedöms utifrån ytterligare kriterier men de kriterier som enligt respondenterna
från Företaget framförallt mäts för att avgöra framgång är tid, kostnad och kvalitet.
Beställaren lyfter däremot fram att det finns fler kriterier som de menar ska uppfyllas
för att ett projekt ska anses lyckat, så som bra samarbete och engagemang. Då
Beställaren till stor del styr vilka kriterier som ska användas för att bedöma projekten är
det kanske inte överraskande att det är just beställaren som pekar på kriterier utöver tid,
kostnad och kvalitet. Även om de kriterier som bedöms finns dokumenterade så verkar
det inte vara förankrade inom hela projektorganisationen och det finns en olikhet i hur
viktiga de anses vara. Detta kan därför jämföras med outtalade eller oskrivna
förväntningar som enligt Chelliah och Davis (2011) också behöver uppfyllas för att ett
projekt ska upplevas som framgångsrikt. Det framkom också andra kriterier i
diskussionen kring vad som ses som framgång ur medarbetarnas egna perspektiv och
om de fick önska fritt. Detta var fallet inom både Beställarens och Företagets
organisation. Istället för tid, kostnad och kvalitet var nära samarbete, helhetsperspektiv
och engagemang i fokus. Vi anser därför att det finns anledning att se över vad som bör
värderas i ett projekt för att avgöra huruvida det varit lyckat eller inte. Ovan nämnda
kriterier illustreras i figur 11.
Engagemang

Helhet

Kostnad

Samarbete

Kvalitét

Tid

Figur 11. Till vänster. Vad respondenterna anser att framgång mäts utifrån idag.
Till höger. Vad respondenterna önskar att framgång mäts utifrån.
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Mochal (2006) beskriver att framgången i ett projekt beror på om intressenternas
förväntningar uppfylls och att ett projekt kan ses som lyckat trots att vissa kriterier inte
uppfylls, detta på grund av väl hanterade förväntningar. Inom de studerade projekten
innebär detta att projekten skulle kunna ses som framgångsrikt även om inte alla
kriterier är uppfyllda. Så är fallet med projekt B som trots att kostnaden nästan
fyrdubblats är det projektet som betraktas som det mest framgångsrika av de två. Detta
indikerar att det måste finnas något annat än enbart uppfyllandet av kriterierna tid,
kvalitet och kostnad som spelar roll när framgång för projekt bedöms. Detta styrker vårt
antagande att framgång är synonymt med att förväntningar från intressenterna
överensstämmer och att det inte i första hand är uppfyllandet av specifika kriterier som
avgör huruvida ett projekt anses lyckat eller inte.
Studien har visat att ett proaktivt arbete där förändringar motiveras tydligt och i god tid
är en anledning till att Beställaren ser ett projekt som lyckat trots att det inte genomförts
helt i enlighet med planen. Omvänt är det som verkligen gör Beställaren missnöjd och
således medför att de inte ser projektet som lyckat när de får reda på förändring sent
eller inte alls. Det verkar som både Företaget och Beställaren är av uppfattningen att de
flesta förändringar går att få igenom bara det motiveras och flaggas för i god tid. Detta
stämmer med Mochals (2006) påstående att konflikter i projekt uppstår ur oväntade
resultat och inte i själva problemet i sig. En drivkraft för att uppnå framgång bör därför
vara att arbeta för att förväntningar från intressenterna överensstämmer under hela
projektet.
Ett bra sätt att hantera förväntningar är enligt Harned (2015) genom frekvent
kommunikation och feedback rörande förväntningarna under projektets gång. Detta kan
inom projekten identifieras som den påpekade vikten av att tidigt sätta tydliga ramar för
både projektets innehåll och hur de ska arbeta vid problem, där förväntningarna från
respektive part stäms av kontinuerligt. Det kan också ses i att uppdragsledaren ska ha
kontinuerlig dialog med kunden och se till att krav och förväntningar stämmer överens
med det som levereras. Ett annat sätt att hantera förväntningar som identifierats i
studien uttrycker sig i form av att försöka uppnå en likhet i hur arbetet sker och skapa en
förståelse för varandra. Även ambitionen att sätta upp tydliga ramar för projektet tolkas
som ett sätt att skapa förutsättningar för att lättare få förväntningar som
överensstämmer.
Vi kan dra slutsatsen att kriterierna i den klassiska järntriangeln bör utvidgas till att
också innefatta förväntningar som en övergripande parameter då studien har visat att det
den upplevda framgången i projekt utgörs av mer än uppfyllandet av kriterierna tid,
kvalitet och kostnad. Kanske kan man dra det längre och påstå att det inte är kriterierna i
sig, oberoende av vilka kriterier som mäts, som avgör framgången utan att det är graden
av uppfyllda förväntningar som avgör. Vi anser, precis som Project management
institute (2004) att framgången i ett projekt innebär att förväntningarna uppfylls och att
graden av framgång bestäms av skillnaden mellan det som förväntas och det som
51

observeras. Det finns också anledning att se över om det är kriterierna tid, kostnad och
kvalitet som är de som bäst värderar framgång eller om det finns andra mer passande,
men detta återkommer vi till senare i analysen.

6.2 Planering
Dvir et. al (2003) menar att planeringsfasen är det skede som i störst utsträckning
påverkar ett projekts utfall i termer av framgång. Respondenterna är överens i frågan
och menar att planeringens omfattning sätter förutsättningarna för huruvida ett projekt
blir framgångsrikt eller inte. Något som visat sig är att projekt av den här karaktären
tenderar att bygga på otillräckliga underlag i form av systemhandlingar. I de två
fallprojekten går det att se hur statusen på bygghandlingen kartläggs först i ett senare
skede i projektet vilket får konsekvenserna att stora mängder arbete tillkommer under
projektets gång för att kunna kompensera detaljnivån inledningsvis. Flyvbjerg (2007)
påtalar denna problematik i infrastrukturprojekt och menar att detta i sin tur resulterar i
förseningar i tidsplanen och därigenom ökade kostnader vilket varit utfallet i de bägge
undersökta projekten. I slutändan har detta även inneburit att kvalitetsaspekten har blivit
påverkad då man varit tvungen att sänka på kvalitén på handlingarna för att tågen ska
kunna starta på utsatt tid. En av anledningarna grundar sig i att en ej tillräcklig planering
eller ordentlig genomlysning av systemhandlingen görs inledningsvis i projektet som då
kan kartlägga dess omfattning.
Vikten av att sätta förutsättningarna för projektet tidigt för att på så sätt veta vad som
ligger inom ramen för projektet och vad som faktiskt kommer att krävas för att nå
projektets slutmål i termer av tid, kostnad och kvalitet har påpekats. Det innebär, vilket
även uttrycks av Toor och Ogunlana (2009), att en förutsättning för att kunna uppnå
framgångsrika projekt är att projektorganisationen själva vet vad som förväntas av
respektive roll och vilka ramar de har att förhålla sig till inom projektet. Det är därför
viktigt att fastställa tydliga, realistiska och identifierbara mål i ett tidigt skede av
projektet. Ramarna för projekt tenderar dock att vara opreciserade inledningsvis vilket
innebär att det finns en diskrepans i hur projektets olika aktörer definierar satta ramar.
Resultatet blir då att det blir svårt att leverera det som efterfrågas i projektet eftersom
det inte finns en förståelse för vad efterfrågan konkret innebär. Detta då det inte skett en
ordentlig avstämning i hur projektet ska kunna utmynna i uppsatt slutmål där slutmålet i
de två undersökta projekten varit ibruktagande av tågtrafiken.
Inramningen av projektet ska ske i planeringsskedet för att sedan kontinuerligt stämmas
av under projektets gång för att se om man ligger inom ramen för det bestämda eller om
det rör sig om ett tilläggsarbete. Om avvikelser upptäcks kan dessa således åtgärdas
tidigare än vad som exempelvis varit fallet i de undersökta projekten vilket långsiktigt
sparar kostnader och tid. Om en tydlig inramning av projektet uteblir är det svårt att
kunna återkoppla och följa upp framdrift under projektets gång eftersom det inte finns
något tydligt att förhålla sig till. Detta stämmer överens med Toor och Ogunlana (2009)
resonemang om att det både krävs en noggrann planering innan genomförandet samt en
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kontinuerlig uppföljning och kontroll av uppsatt planering. Det påpekas även hur
projektorganisationen tenderar att vara så ivriga att påbörja projektet att
planeringsskedet blir lidande. Resultatet blir att det är svårt att både följa upp och
upptäcka avvikelser i projektet vilket leder till stora uppdragsförstorningar vilket varit
fallen i de två fallprojekten.
Dvir et. al (2003) menar att finns stora svårigheter i att planera sådana här komplexa
projekt i detalj då det alltid sker förändringar och respondenterna påtalar att det inte går
att i förväg förutspå vilka exakta aktiviteter som kommer krävas, vad dessa kostar eller
hur lång tid en aktivitet tar. Det som däremot går att planera för är arbetssätten att
hantera situationer på och problematik som kan uppstå. Under planeringsskedet ska inte
enbart ramar och arbetssätt för den interna organisationen sättas utan även gentemot
andra aktörer inom projektet såg som exempelvis kunden. I ett sådant skede ska
aktörerna kunna fastställa hur man inom ramen för projektet hanterar förändringar och
även stämma av vilka förväntningar som finns. Ett sådant arbete skulle förebygga den
problematik som påtalats i att specifikationerna för projekten tenderar att vara
opreciserade vilket gör att nya krav från exempelvis beställaren tillkommer under
projekteringens gång. En kartläggning skulle således innebära att man inom projektet
kan hitta och rama in eventuella oklarheter som finns.
En mer noggrann planering genom att tydligt rama in förutsättningar för projektet
skapar möjligheter till mindre avvikelser och därigenom minskade kostnader långsiktigt
i projektet. Det möjliggör även för resurser inom projektet att arbeta mer proaktivt då
det finns tydliga förväntningar och det lättare går att se om något avviker från det
planerade. Detta skulle även göra att projekten ses som mer framgångsrika då det
framkommit hur olika aktörer skulle sett mer positivt på samma utfall om förändringar
inom ramen för projekteringen istället hade motiverats och flaggats för tidigare.

6.3 Feedback och reflektion
Nelson (2005) påtalar att det finns en paradox inom projekt där resurser tenderar att
arbeta så intensivt med utstakade uppgifter att utrymme för reflektion uteblir där
reflektion anses vara en viktig faktor för att nå framgång i projekt. I de undersökta
fallen exemplifieras detta i hur man inom ramen för ett av projekten, på grund av den
tidspress som föreligger, inte ges utrymme till att stanna upp och stämma av i termer av
vad som är mest prioriterat i stunden eller över vilket sätt som är det mest effektiva sätt
att utföra arbetet på. I efterhand påtalas att det bästa för projektets framgång hade varit
att ge utrymme för en sådan reflektion men att det är sällan, om nästan aldrig, en sådan
aspekt är prioriterad i ett pressat skede. Det påtalas av respondenter framförallt inom
protföljnivån hur reflektion kan ses som den enskilt största framgångsfaktorn samtidigt
som det idag inte praktiseras i projekten vilket resulterar i att man löser de problem som
uppstår i stunden istället för att angripa kärnan till att problemen uppstår från första
början. Vidare går det att påstå att en anledning till detta är att det från början saknas
både processer och incitament till att utföra ett arbete på ett önskat sätt.
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Kunskapsåterföring förutsätter processer i termer av kontinuerlig återkoppling, något
som i dagsläget inte i praktiken prioriteras i Företagets arbetssätt.
Arbetssättet idag innebär att projektorganisationen ofta befinner sig i ett så pass pressat
läge att det finns väldigt lite tid för återkoppling och många vittnar om att de inte förstår
vare sig vad deras arbete i projektet innebär eller varför det utförs. Howden (2016)
påtalar denna problematik och vikten av att faktiskt avsätta tid för att resurserna i
projekt ska kunna stanna upp och reflektera. Detta för att kunna fundera över vilket
nästa steg som är av störst nytta för projektet. Resultatet av en bristande återkoppling
och kunskapsåterföring går att se i de arbetssätt som järnvägsprojekt bygger på. Idag
bygger projekten på en linjär modell vilket försvårar förutsättningarna för ett sådant
arbetssätt där man idag, istället för att se det som en kontinuerlig iterativ process, ser på
projektskedena som linjära delsteg mot en slutprodukt. En djupare analys samt
förklaring rörande detta kommer att presenteras i ett senare avsnitt i analysen.
I den här typen av projekt är det av extra vikt att kontinuerligt arbeta med feedback och
att där reflektera över det som gjorts inom ramen för projektet (Fortune och White,
2006). Studien visar på att det snarare är reflektion än lärande som i första hand är en
faktor till framgång inom den här karaktären av projekt och reflektionen bör ses som
grunden till lärande. Infrastrukturprojekt pågår under ett så långt tidsspann där både
skeden och teknikområden i projekten är så pass nära kopplade till varandra att om en
del blir fel i en del kan en stor del av utfört arbete behövas göras om. Det är därför
viktigt att stanna upp och se att det arbete som utförs gör på rätt sätt och att
projektorganisationen förstår vad syftet med det man gör faktiskt är. I längden kommer
projektet med ett sådant arbetssätt att tjäna in ekonomiska utgifter då det kommer
förebygga att fel etableras i projektet då man kontinuerligt kommer stämma av att
projektet är på rätt spår. I praktiken innebär detta att när fel eller förändringar
uppmärksammas kommer man inte längre behöva gå tillbaka och göra om samtidigt
som också andra teknikområden slipper göra om sitt arbete utifrån förändringar i ett
annat teknikområde.

6.4 Samarbete och dialog
Samarbete och dialog är en faktor som anses leda till framgång inom stora
infrastrukturprojekt (Phua och Rowlinson, 2004; Chan et.al, 2004) och denna faktor har
också identifierats inom de två projekten. En anledning till att denna faktor är
framträdande inom den här typen av projekt antas vara de många olika avdelningar som
behöver arbeta tillsammans för att få ihop en fungerande helhet. I denna studie har ett
bra samarbete både inom Företaget och mot Beställaren visat sig vara en faktor till
framgång, vilket stämmer överens med Phua och Rowlinsons (2004)
resonemang. Detta kan förstås genom att jämföra de båda projekten, deras utfall och
arbetssätt. Det projektet som anses lyckat har haft ett närmare samarbete och dialog
både internt och mot Beställaren vilket har setts som en bidragande faktor till ett
framgångsrikt utfall av respondenterna. I det projekt som anses mindre framgångsrikt
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var samarbetet inte lika framträdande, teknikområdena arbetade isolerat och olika
avdelningar kunde ses som öar utan någon vidare koppling mellan dem. Respondenter
från projekt A saknade även ett partnerskap mellan projektören och beställaren och
upplevde att det var mer, ”vi mot dem”, än en ambition att arbeta tillsammans. Detta är i
linje med det Chan et.al (2004) skriver om att samarbete ofta saknas i den här typen av
projekt vilket leder till konkurrens snarare än partnerskap.
De isolerade arbetet i Projekt A visade sig försvåra att förstå helheten vilket uttrycktes
genom att de som arbetade i projektet inte hade kunskap om målen och nyttan med det.
Att förstå målen och nyttan är dock enligt Cervone (2014) en förutsättning för att
upprätthålla ett effektivt samarbete och dialog. Detta blir något av en paradox då
uteblivet samarbete skapar isolerade öar vilket medför att man missar på målen och
nyttan, men det är just förståelse för målen och nyttan som ger förutsättningen för
samarbete.
Ytterligare förutsättningar för samarbete och dialog kan identifieras utifrån de
undersökta projekten. Respondenterna påpekar att det måste finnas en förståelse även
för andra teknikområden än sina egna och också plattformar mellan avdelningar som
öppnar upp för arbete tillsammans i bland annat gemensamma modeller. ICEmetodiken, vilken inkluderar 3D-modeller som använts i delar av Projekt B är ett bra
exempel på detta. ICE öppnar upp för samarbete mellan olika teknikområden och
genom att se alla delar tillsammans i en 3D-modell ökar också förståelsen för hur alla
delar i kopplas samman och bildar en helhet. En annan förutsättning är att personerna i
projektet ska hitta sätt att prata med varandra och det måste således finnas en vilja att
arbeta tillsammans.
En intressant aspekt är att de flesta respondenter tog upp nära samarbete och dialog vid
diskussion kring vad framgång är. Detta visar på att det finns en drivkraft till ökat
samarbete och att de också ses som en avgörande faktor för ett projekts framgång. Det
indikerar att framgång för komplexa projekt med många olika delar som måste fungera
tillsammans i stor utsträckning bygger på ett gott samarbete.
Vi kan nu se att faktorn samarbete och dialog i praktiken innebär ett nära samarbete
både internt och mot kund. Detta sker genom att alla i projektet har ett bredare
perspektiv och ser utanför det egna området och i och med detta kan förstå målen och
nyttan med det som görs. Det innebär också att skapa kopplingar mellan olika
teknikområden så att isolerade öar, vilka försvårar samarbete, kan undvikas. En sådan
koppling kan ske genom en gemensam teknisk plattform för att arbeta tillsammans i en
och samma (3D) modell. För att förbättra samarbetet och dialogen föreslås en fortsatt
utveckling och implementering av ICE-metodiken i projekten
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6.5 Ledarskap och styrning
Det som benämns projektledare i teori blir i vårt fall uppdragsledare från Företaget då vi
framförallt tittar på framgång ur Företagets perspektiv. Precis som i tidigare forskning
har uppdragsledaren i vår studie visat sig ha en stor betydelse för hur lyckat ett projekt
blir. Flera författare (Pinto och Slevin, 1987; Spalek, 2005; Belassi och Tukel, 1996) tar
upp att en kompetent projektledare är viktig men går inte in närmare på vad en
kompetent projektledare innebär. Utifrån vår studie anser vi att en kompetent
uppdragsledare har och kan kommunicera ett helhetsperspektiv, är strukturerad och
arbetar proaktivt.
En förståelse för projektets helhet, hur olika delar beror av varandra samt vad som krävs
för att nå målen, påverkar enligt respondenterna projektets utfall. Ansvaret för att
förmedla helheten ligger inom företagets organisation på uppdragsledaren. För dessa
projekt innebär det att sätta tydliga ramar för vad varje person i projektet ska göra,
stämma av och se vart de är och hur de går vidare för att nå målen samt att inkludera
medarbetarna och informera om varför det exempelvis blir förändringar. Som nämnts i
föregående avsnitt om samarbete handlar det också om att förmedla målen och nyttan
med projektet. För att uppdragsledaren ska kunna göra detta krävs att hen själv har en
god förståelse för projektets helhet. Speciellt i Projekt A krävdes mer styrning och
struktur för att förmedla helheten genom organisationen, vilket bottnade i att det var
uppdelat i olika öar och lite kontakt fanns mellan dessa. Tydlig struktur innebär i de
studerade projekten att uppdragsledaren tydliggör vem som gör vad samt ser till att alla
vet vad de ska göra, vart de är och hur de tar sig vidare till målet. Vi kan således se att
en tydlig struktur är nära kopplat till ett helhetsperspektiv.
Det är främst uppdragsledaren som har kontakt med kunden i projekten och vi har sett
att en parameter för framgång är att kunden får sina förväntningar uppfyllda. Det är
således en förutsättning att uppdragsledaren arbetar proaktivt, speciellt i relationen mot
kunden. Det proaktiva arbetet innebär att uppdragsledaren meddelar kunden direkt om
något som kan påverka projektet dyker upp eller om potentiella problem upptäcks. Det
innebär också att flagga i tidigt för om leveranser inte kan levereras i tid med rätt
kvalitet eller om det tillkommer extra projektering.
Det framkommer att en uppdragsledare har många krav som ska uppfyllas för att ses
som kompetent och kunna leda ett projekt till framgång. För att uppdragsledaren ska ges
möjlighet att lägga fokus på det som anses leda till framgång krävs främst strategiskt
arbete. Vi föreslår därför precis som en av respondenterna att uppdragsledaren i större
utsträckning ska delegera ut det operativa arbetet och i huvudsak arbeta med det
strategiska. Detta kan också ses som att använda resurserna på ett mer effektivt sätt
vilket också påverkar framgången för ett projekt.
Müller och Turner (2007) pekar på att olika projekt kräver olika typer av styrning och
att projektledare bör väljas utifrån vilken styrning projektet kräver. Detta verkar stämma
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även i vår undersökning. Utförandeentreprenaden (Projekt A) har haft en mer uppdelad
organisation där varje del arbetar utan större inblandning från andra delar. Arbetssättet
är också uppbyggt på ett sådant sätt att det lätt blir isolerade öar då processen i princip
är linjär där en leverans eller del i projektet ”släpps över kanten” när det är klart utan
vidare återkoppling. Det öppnar upp för att leveranserna kan innehålla fel som inte
upptäcks förrän långt senare och då måste arbetet backa tillbaka. Detta antas ställa höga
krav på uppdragsledaren gällande styrningen och det krävs hård styrning för att få ihop
och kommunicera en helhet. Det kräver också mer kontroll på detaljnivå för att se att
varje leverans faktiskt är korrekt utifrån de krav som ställts. Samverkansentreprenaden
(Projekt B) å andra sidan öppnar upp för ett mer iterativt arbetssätt där större krav på
varje enskild individ finns för att samarbetet ska fungera. I samverkansentreprenaden är
det också lättare att upptäcka felen som då ofta kan lösas snabbt. Det krävs därför
mindre kontroll från uppdragsledaren men ställer högre krav på individen i denna
samverkansform. Utifrån detta anser vi att starkare styrning krävs för att lyckas med
utförandeentreprenad och att en mjukare styrning lämpar sig för
samverkansentreprenad.

6.6 Resurser och resurstillsättning
Brist på resurser i form av personer och en oförmåga att tillsätta lämpliga resurser är ett
problem som försvårar framgången i projekt (Toor och Ogunlana, 2008). Detta uttrycks
i de studerade projekten genom brist på resurser inom speciellt teknikområdet Mark
men också genom att resurser tillsätts utifrån olika mål och intressen. Detta leder enligt
Toor och Ogunlana (2008) samt Belassi och Tukel (1996) till bristande kvalitet och
förseningar vilket också kan identifieras inom de två projekten. Det är ingen
överraskning att det blir förseningar om det inte finns resurser att utföra arbetet med
men det har framkommit att resurser från olika teknikområden har olika stor betydelse
under projektens faser. Resurser från teknikområde Mark behöver exempelvis vara med
tidigt i projekteringen då de lägger grunden för vad de andra teknikområdena har att
utgå ifrån i deras projektering. Det påverkar således projektet om det är brist på resurser
inom Mark tidigt i projekteringen vilket var fallet i Projekt A, där också stora
förseningar uppstod. Ett annat exempel är att det är en fördel att ha en person med stor
erfarenhet och kunskap i projektets planeringsfas, både för att det är svårt att lyckas med
planeringen och för att det är en viktig fas som visat sig påverka hela projektets utfall.
Att kvaliteten tenderar att brista på grund av resurssättningen kan i dessa projekt
kopplas till en problematik rörande tillsättning av resurser med rätt kompetens för
uppgiften. Problematiken bottnar i att det finns olika principer för att tillsätta resurser
och uppdragsledaren och linjechefen har olika mål med resurserna, vilket också har
identifierats som ett problem av Bredin och Söderlund (2001). Detta har visat sig
försvåra tillsättningen vilket i vissa fall resulterat i att resurser inte kunnat uppfylla den
tänkta funktionen och således har det påverkat kvaliteten. Kvaliteten påverkas alltså av
att det finns olika mål och intressen vilket kan kopplas ihop med vikten av att se hela
bilden och inte bara sin egen del samt vikten av att ha ett gediget samarbete mellan olika
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bolag, avdelningar och personer. Ett rimligt antagande är utifrån detta att resursfrågan
påverkas av att Företagets koncern det är uppdelat i olika bolag och att organisationen är
hierarkisk. Problemet med tillsättningen av resurser hade antagligen mildrats om det
funnits ett mer etablerat samarbete mellan de olika bolagen och en organisationsstruktur
som öppnar upp för enklare dialog mellan alla olika nivåer och roller.
Studien har visat på att det kan vara svårt att hålla kvar resurser genom hela projektet
och att en faktor till framgång är att lyckas med detta. Detta är i linje med det Bredin
och Söderlund (2011) skriver om att projektet kan hålla på längre än förväntat och
resurserna går då över till andra projekt. Inom stora infrastrukturprojekt förstärks dock
detta problem då projekten ofta pågår under lång tid och byte av vissa resurser blir
oundvikligt. Det är såklart önskvärt att få behålla alla resurser men i fallet då de trots
allt behöver bytas ut är det viktigt att det finns fungerande rutiner för överlämningen.
Företaget har en rutin för hur överlämningen ska gå till men de berättar också att det
inte är ovanligt att detta inte följs. För att lyckas med överlämningen behöver den nya
resursen få möjlighet att sätta sig in i projektet och uppgiften i god tid vilket innebär att
resursbytet måste meddelas i god tid, vilket enligt rutinen är minst en månad innan. Vi
anser att det är en förutsättning att projektledaren och linjechefen har en kontinuerlig
dialog för att kunna stämma av läget med resurserna och snabbt kunna fånga upp
eventuella förändringar.
Att både hitta tillräckligt med resurser och att hitta sätt att tillsätta rätt resurser visar sig
påverka framgången i stora infrastrukturprojekt. För att lyckas med tillsättningen krävs
att uppdragsledare och linjechefer har ett bra samarbete och kontinuerlig dialog. Något
som försvårar tillsättningen, speciellt i projektorganisationer, är att det är konkurrens
om resurserna. För att mildra det problemet behöver det finns ett samarbete mellan olika
bolag, avdelningar och roller.

6.7 Framgångsfaktorer som ett sätt att uppfylla förväntningar
Efter att ha gått igenom de identifierade framgångsfaktorerna insåg vi att mycket av det
som utgör faktorerna hjälper till att uppfylla intressenternas förväntningar. Det tyder på
att framgångsfaktorer istället skulle kunna betraktas som förväntningsfaktorer, då
framgång i stor utsträckning verkar handla om just uppfyllande av förväntningar. Från
avsnittet om faktorn Planering gjordes tolkningen att tydliga ramar kring hur arbetet i
projekt ska ske är ett sätt att skapa förutsättningar för att få överensstämmande
förväntningar. Samarbete och dialog samt Feedback och reflektion kan ses som sätt
säkerställa att förväntningarna hos intressenterna är på samma nivå. Att lyckas med
faktorn Ledarskap och styrning innebär att överraskningar kan undvikas genom
proaktivt arbete samt att alla jobbar mot samma mål genom ett helhetsperspektiv.
Slutligen visar faktorn Resurser och resurstillsättning att bland annat kvaliteten
påverkas av denna faktor vilket också kan kopplas ihop med förväntningar. För att
uppnå förväntningarna hos kunden krävs tillräcklig kvalitet.
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Som tidigare nämnts finns det anledning att fundera över om det är kriterierna tid,
kostnad och kvalitet som är det mest lämpliga kriterierna att mäta och värdera framgång
med. Utifrån det som framkommit i denna studie anser vi att figur 12 innehåller
lämpliga kriterier för att mäta och värdera framgång med i stora infrastrukturprojekt. I
figur 12 ingår också parametern förväntningar som också visat sig vara avgörande för
att uppnå framgångsrika projekt.

Tid

Helhet

Samarbete
Förväntningar

Kostnad

Kvalitét

Engagemang

Figur 12. Vår modell över framgångskriterier

6.8 Ett linjärt arbetssätt
Vi har kunnat identifiera att den projektmodell som Företaget jobbar efter är linjär.
Modellen beror även av den struktur som järnvägsprojekt traditionellt är uppbyggda
enligt där projekt följer ett linjärt flödesschema. De nackdelar som påtalas är att denna
typ av linjära modell medför är att den inte är anpassad för förändringar. När en
förändring sker måste den gå igenom flera skeden, ibland redan från start, då det inte
finns någon återkoppling mellan de olika skedena. Inom infrastrukturprojekt är det även
vedertaget att uppdragsförstoringar snarare är regel än undantag vilket kan ses på det
ekonomiska utfallet i det två undersökta projekten. Således bygger Företaget sitt
arbetssätt på en modell som inte kan hantera förändringar samtidigt som de projekt som
Företaget åtar sig bygger på just förändringar och uppdragsförstoringar.
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Figur 13. Den linjära modellen som används idag
Den sagda praktiken inom Företaget visar dock på interna arbetssätt vilka inkluderar ett
mer iterativt arbetssätt, man kan exempelvis titta på projektstyrningsmodellen, där det
finns en tydlig iterativ sekvens för återkoppling innan nästa steg kan påbörjas. Dock har
vi kunnat fastställa att den sagda praktiken skiljer sig från den gjorda. Det har även gått
att fastslå att kravspecifikationen initialt i projekt tenderar att vara undermålig och att
detta inte uppmärksammas förrän i ett senare skede i projektet. Detta skapar problem i
en linjär modell eftersom projektet inledningsvis bygger på oklara förutsättningar som
ofta inte upptäcks förrän i exempelvis förfrågningsunderlaget. Detta kan i värsta fall
resultera i att man tvingas gå tillbaka till ett tidigare projektskede eftersom det saknas
återkopplingsfunktioner mellan de olika skedena. Den modell som projekten bygger på
är således inte optimal gällande den här typen av projekt och bäddar för både
förseningar och ökade kostnader vilket varit utfallen i de båda undersökta fallen. Vi kan
med den linjära processen som verktyg tillsammans med tidigare gjorda analyser av
valda framgångsfaktorer identifiera hur flertalet av de problem som uppmärksammat
faktiskt förstärks av den här projektmodellen.
Inom Planering har vi sett hur det föreligger stora svårigheter att göra en heltäckande
planering för den här typen av komplexa projekt eftersom projekten oftast innehåller
förändringar. Fokus borde istället ligga på att sätta upp de ramverk som gäller för
projektet, hur olika intressenter ska förhålla sig till dessa samt planera för hur man ska
agera när olika situationer uppstår. Det är även av vikt att lägga en större mängd
resurser i detta skede då underlagen för projekten tenderar att vara otillräckliga och för
att den linjära modellen ska fungera krävs en gedigen planering för att projektet ska ha
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möjlighet att ses som framgångsrikt. Det går inte heller att enbart lägga ner tid på
planeringen i början av projektet och sen gå in i genomförandet utan det bör utöver detta
ske en kontinuerlig planering där planering ses som en mer iterativ process. Detta hade
även mildrat den problematik som funnits i de undersökta projekten. Hade Företaget
jobbat mer enligt den sagda praktiken, så som den kontinuerliga kontrollprocessen i
projektstyrningsmodellen, så hade problematiken troligtvis varit mindre.
Inom Feedback och reflektion går det att se hur ett mer iterativt arbete med återkoppling
leder till framgång i projekten. Projekt som istället saknar återkoppling ställer höga krav
på en tydlig planering och en specifik kravspecifikation för vad projektet ämnar mynna
ut i vilket inte varit fallen i de undersökta projekten. Resultatet blir att man inom projekt
hamnar på fel spår och gör fel saker. Vi kan se hur detta kan kopplas till en bristande
planering och när felen blir för stora måste man börja om från början då det saknas
återkoppling i projektet.
Den linjära modellen innebär en uppdelad process där varje fas är isolerad och saknar en
tydlig återkoppling däremellan. Angående Samarbete och dialog kan vi se att det inom
den här typen av projekt finns olika enheter, exempelvis teknikområden, som är
beroende av varandra. Detta kräver att det finns en tydlighet i vad som man inom
respektive enhet förväntar sig av varandra. Det måste hela tiden ske återkoppling för att
snabbt fånga upp förändrade förutsättningar inom teknikområden så att tilläggsarbetet
kan minimeras. Ett sådant arbetssätt försvåras i en linjär modell där problematiken även
förstärks av den hierarkiska organisationsstruktur som Företaget bygger på där varje
enskilt bolag i koncernen i första hand verkar för sin enskilda vinning. Samma
problematik kan ses inom de respektive teknikområdena där man tenderar att ha ett för
snävt synsätt och enbart tittar inom sin egna sfär istället för att se till projektet som
helhet. Resultatet av detta blir att resurser efter genomförd projektering tenderar att
släppa ansvaret istället för att jobba tillsammans över de utstakade gränserna och både
dela på ansvaret och se helheten i hela projektet.
Slutligen kan vi studera faktorn Ledarskap och styrning i termer av ett linjärt arbetssätt.
Idag krävs en väldigt stark styrning för projekten med avseende på exempelvis kontroll
eftersom det inte finns något tydligt ramverk, planering eller återkoppling att förhålla
sig till. Det ställs idag väldigt stora krav på en uppdragsledare och om fel typ av
styrning används kan det påverka hela projektet negativt. De arbetsuppgifter som idag
ligger på en enskild resurs är inte anpassade för så här komplexa projekt.
Uppdragsledaren arbetsuppgifter försvåras av en linjär modell då det exempelvis är
svårare att ha en helhetsbild när projekt är linjära. Projekten blir även uppdelade i
sekvenser vilket då gör det svårt att se helheten i vad som krävs i projekten just nu.
Vår slutsats är således att stor del av den problematik som går att utröna i undersökta
projekt har sin grund i ett linjärt arbetssätt. Vi tror därför att man bör titta och fördjupa
sig i om det går att jobba mer agilt med en del iterativa modeller som de i praktiken
ändå tvingats göra i Projekt B i och med att samverkansformen har ställt krav på både
61

samarbete och återkoppling redan från start. Vi kan även se att Företaget inte arbetar
enligt de modeller som de påstår sig jobba med och att om de däremot skulle göra det,
och jobba mer iterativt, så skulle problemen som föreligger vara mindre. En viktig
åtgärd blir således att gå från det arbetssätt vilket beskrivs av figur 13 till en mer iterativ
process som visas i figur 14. I praktiken jobbar Företaget fortfarande efter en stark linjär
modell där processer av mer iterativ eller agil karaktär skulle mildra den problematik
som finns och skapa mer framgångsrika projekt i praktiken.

Initiering

Planering

Genomförande

Kontroll

Avslut

Figur 14. Iterativ modell med kontinuerlig återkoppling.
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7. Slutsatser
I följande avsnitt redogörs för uppsatsens slutsatser genom att besvara de uppsatta
frågeställningarna.

7.1 Vad innebär framgång i stora infrastrukturprojekt?
I denna studie har vi kommit fram till att kriterierna i den klassiska järntriangeln bör
utvidgas till att också innefatta förväntningar som en övergripande parameter då studien
har visat att den upplevda framgången i projekt utgörs av mer än uppfyllandet av
kriterierna tid, kvalitet och kostnad. Vi anser att framgången i ett projekt innebär att
förväntningarna uppfylls och att graden av framgång bestäms av skillnaden mellan det
som förväntas och det som observeras. Det finns också anledning att se över om det är
kriterierna tid, kostnad och kvalitet som är de som bäst värderar framgång eller om
kriterierna helhet, engagemang och samarbete bör adderas.

7.2 Vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom stora
infrastrukturprojekt?
De framgångsfaktorer som identifierats för stora infrastrukturprojekt är Planering,
Resurser och Resurstillsättning, Samarbete och dialog, Feedback och Reflektion samt
Ledarskap och styrning. Dessa faktorer anses vidare vara bidragande till att uppfylla
förväntningarna inom projektet vilket således leder till framgång.

7.3 Hur kan företag arbeta för att nå framgång inom stora
infrastrukturprojekt?
För att nå framgång i stora infrastrukturprojekt behövs implementering av mer iterativa
modeller och arbetssätt, där samverkansformen och ICE- metodiken är bra exempel på
detta. Vi har sett att ett linjärt arbetssätt förstärker många av de utmaningar som finns i
den här typen av projekt men genom att arbeta mer iterativt och agilt kan dessa istället
mildras och bidra till att skapa framgångsrika projekt.
Mer konkret har arbetet visat att framgång inom Företaget kan uppnås genom att:
§ arbeta med iterativa processer och återkoppling.
§ ha ett nära samarbete både internt och mot beställaren genom att ha ett
helhetsperspektiv och gemensamma plattformar för samarbete. Fortsatt
utveckling av ICE-metodiken ses således som positivt.
§ öka tiden som läggs på planeringen i startskedet för att kunna göra en
systematisk analys av systemhandlingen och kontinuerligt följa upp denna.
Planeringen ska också innehålla ett ramverk för hur man arbetar vid problem
eller förändringar.
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§
§

§
§

linjechefen och uppdragsledaren har ett fungerande samarbete vid tillsättning av
resurser i projekten.
uppdragsledaren förstår och förmedlar helheten samt arbetar proaktivt i
relationen mot kund. Uppdragsledaren bör vidare fokusera på det strategiska
arbetet.
uppdragsledaren har en starkare styrning vid utförandeentreprenad och en
mjukare styrning vid samverkansentreprenad.
lägga in tid för reflektion genom att addera ett steg i den iterativa delen av
projektstyrningsmodellen så detta sker kontinuerligt.
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8. Förslag till vidare forskning
Arbetet har visat att en lösning för att uppnå framgång är att implementera ett mer agilt
arbetssätt. Nästa steg vilket ligger utanför detta arbete blir att gå igenom hur en mer agil
projektmodell skulle se ut för Företaget. Det är vår systemiska lösning men det har inte
varit möjligt inom ramen för detta examensarbete att gå in på hur den modellen skulle
kunna implementeras. Denna studie kan betraktas som en förstudie och motivering för
att djupare studera agila metoder och arbetssätt, deras koppling till framgång och hur de
skulle implementeras i praktiken inom stora infrastrukturprojekt.
Då denna studie endast undersökt två projekt vore det också intressant att testa de
identifierade faktorerna på andra projekt inom infrastruktur för att se om dessa går att
applicera även där.
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Appendix A – Ramverk för intervjuer
Introduktion
Syftet med exjobbet: Framgång i projekt, framgångsfaktorer, två fall projekt
Agenda: Först diskutera din roll i projektet och så får du möjlighet att beskriva projektet
övergripande utifrån din uppfattning. Sen vill vi gärna diskutera de händelser som du
anser påverkat utfallet (antingen negativt eller positivt). Avslutningsvis tänkte vi prata
lite om hur du ser på framgång i projekt och vad du tror leder till framgångsrika projekt.
Sekretess och inspelning av intervju: Vi kommer inte skriva ut namn eller göra citat från
intervjun i vårt arbete. Får vi spela in intervjun?
Del 1 - CIT
Berätta gärna lite om din roll i projekten. Vilka arbetsuppgifter du haft osv.
•

När kom du in i projektet? Har din roll förändrats?

Du får gärna beskriva projekten lite kortfattat/övergripande innan vi går in mer på
detaljerna
•

Beskriv kort/övergripande din uppfattning av projektet

Ge exempel på 3 - 5 kritiska händelser i projektet.
•

Vad berodde händelsen på? Vad ledde fram till den situationen?

•

Hur hanterades den? Hur bör den hanteras?

•

Vad fick den för konsekvenser?

•

Kopplat till en händelse. Vad hade du förväntat dig? Vad gör att du ser denna
som negativ och vad skulle behövts för att det inte skulle bli så här?

•

Vad krävs för att bägaren att rinna över? (Exempelvis hur mycket får tidsplanen
gå över innan man blir missnöjd på riktigt?

Del 2 - Framgång
Beskriv hur framgång är individuellt. Ge exempel såsom budget, kvalité, personlig
utveckling och liknande.
Hur ser du på framgång i projekt? Vad ska vara uppfyllt för att det ska räknas som
framgångsrikt?
•

Hur prioriterar man dessa? (Projektkriterier)

•

I en drömvärld, vad tycker du man ska bedöma som framgång i ett projekt? Och
varför?

•

Vad tror du kunden ser som framgång eller misslyckande?

Vad tror du är viktiga faktorer/aspekter för att lyckas i projekt?
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•

Finns det något du anser att man kan göra bättre i framtida projekt?

Är det något annat du känner att du vill ta upp inom de här områdena vi diskuterat?
Något du tycker är intressant och vill lyfta fram lite mer?
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