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ABSTRACT 

 

Title: Management by objectives during the production phase 

– a study in the Swedish construction industry 

 

Author: Arvid Widén 

 

Supervisors: Stefan Olander, Associate Professor, Construction 

Science, Division of Construction Management, Lund 

University 

 Behar Abdulah, Project Manager, Region House South, 

Skanska Sverige AB 

  

Examiner: Anne Landin, Professor, Construction Science, Division 

of Construction Management, Lund University 

 

Problem: – How does the work with management by objectives 

progress and implement in the projects of the case 

company?  

 – How is the attitude towards management by objectives 

and how does this differ between different roles in the 

case company?  

 – How do different mechanisms work within 

management by objectives?  

 – What are the solutions for increasing the commitment 

to management by objectives at different levels in the 

case company? 

 

Purpose: The study aims to evaluate how management by 

objectives can be improved in the production phase in the 

construction industry. 
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Method: The study has been performed as a qualitative case study 

based on three construction projects in the construction 

company Skanska Sverige AB. By interviewing 

employees with different roles in the projects as well as 

a few senior managers, different working methods and 

approaches have been evaluated. Based on the theoretical 

framework that has been developed, the interview 

material has been analysed together with the author's own 

thoughts in order to be able to answer the study's 

questions. 

 

Conclusion: The study shows that the way of working is appropriate, 

but that there is potential for improvement linked to 

devoting more time as well as focusing on the relevant 

resources and visualizing results. The working method is 

not fully implemented at present and Project Managers 

feel that there is a lack of templates, tools and ways to 

communicate the message. By giving Project Managers 

the right qualifications to succeed with management by 

objectives, the implementation would improve. 

However, it is not only enough that Project Managers 

have the right tools, as it also requires investments of time 

in the projects and a constant demand for information to 

let a culture set. The approach differs to some extent 

between the different roles and this is mainly due to the 

fact that the financial responsibility varies, the priority 

dilemma between production and administrative work is 

more obvious for Production Leaders and Production 

Managers, and that the implementation of the working 

method has not yet reached all the way down in the 

organization. There are four different mechanisms that 

affect the performance of management by objectives and 

these have an impact on the roles studied in different 

ways. Two of the mechanisms probably affect top 

managers and Project Managers to a greater extent as 

they have more overall responsibility compared to other 

roles. There are various ways to increase the commitment 

to management by objectives. For example, visual tools 

should be used more often, and follow-up should be done 

more frequently, focusing on the most relevant resources. 

By further implementing the approach, commitment is 

expected to increase. The Project Manager has the 



 

 

 

greatest responsibility for the management by objectives-

work at project level, but it is required that everyone in 

the project contributes to it being effective. 

 

Keywords: Management by objectives, target cards, construction 

production, implementation, visualization, 

communication, leadership.  
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Målstyrning under produktionsskedet – en studie i den 

svenska byggbranschen. 

 

Författare: Arvid Widén 

 

Handledare: Stefan Olander, Docent, Institutionen för 

Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, 

Lunds Universitet 

 Behar Abdulah, Projektchef, Region Hus Syd, Skanska 

Sverige AB 

  

Examinator: Anne Landin, Professor, Institutionen för 

Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, 

Lunds Universitet 

 

Problemställningar: – Hur fortskrider och implementeras målstyrningsarbetet 

i fallföretagets projekt? 

 – Hur är förhållningssättet gentemot målstyrning och hur 

skiljer sig detta mellan olika roller i fallföretaget? 

 – Hur verkar olika mekanismer inom målstyrning? 

 – Vilka är lösningarna för att öka engagemanget kring 

målstyrning på olika nivåer i fallföretaget? 

 

Syfte: Studien syftar till att utvärdera hur arbetet med 

målstyrning kan förbättras i produktionsskedet i 

byggbranschen.  

 



 

 

 

Metod: Studien har gjorts som en kvalitativ fallstudie baserat på 

tre byggprojekt i byggföretaget Skanska Sverige AB. 

Genom att intervjua anställda med olika roller i projekten 

samt ett antal högre chefer har olika arbetssätt och 

förhållningssätt kunnat utvärderas. Med bakgrund av det 

teoretiska ramverket som tagits fram har 

intervjumaterialet analyserats tillsammans med 

författarens egna tankar för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. 

 

Slutsats: Studien visar att arbetssättet fortskrider på ett bra sätt 

men att det finns förbättringspotential kopplat till att 

bland annat avsätta mer tid, fokusera på rätt resurser och 

visualisera resultat. Arbetssättet är i dagsläget inte helt 

implementerat och projektchefer upplever att det finns en 

brist på mallar, verktyg och sätt att kommunicera 

budskapet på. Genom att ge projektchefer rätt 

förutsättningar för att lyckas med målstyrningsarbetet 

kommer implementeringen sannolikt bli bättre. Det 

räcker dock inte enbart med att projektchefer har rätt 

verktyg då det även krävs satsningar i projekten och en 

konstant efterfrågan av målstyrningsarbete för att en 

kultur ska sätta sig. Förhållningssättet skiljer sig mellan 

de olika rollerna och det beror främst på att det 

ekonomiska ansvaret varierar, prioriteringsdilemmat 

mellan produktion och administrativt arbete är tydligare 

för produktionschefer och produktionsledare samt att 

implementeringen av arbetssättet ännu inte nått hela 

vägen ner i organisationen. Det finns fyra olika 

mekanismer som påverkar prestationen i 

målstyrningsarbetet och dessa påverkar de undersökta 

rollerna på olika sätt. Två av mekanismerna påverkar 

förmodligen övergripande chefer och projektchefer i 

större utsträckning då de har mer övergripande ansvar 

jämfört med övriga roller. Det finns olika sätt att öka 

engagemanget för målstyrning på. Exempelvis bör 

visuella verktyg användas mer och uppföljning bör ske 

oftare med fokus på de mest relevanta resurserna. Genom 

att implementera arbetssättet ytterligare förväntas 

engagemanget öka. Projektchefen har det största ansvaret 

för målstyrningsarbetet på projektnivå men det krävs att 

alla i projektet bidrar för att det ska ge effekt. 
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Nyckelord: Målstyrning, målkort, byggproduktion, implementering, 

visualisering, kommunikation, ledarskap.  
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1. INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 

 

Byggbranschen har under en längre tid fått utstå kritik, bland annat genom rapporterna 

“Från byggsekt till byggsektor” (SOU, 2000:44) och “Skärpning gubbar” (SOU 

2002:115), utgivna av SOU (Statens offentliga utredningar). Dessa utredningar kritiserar 

byggbranschens brist på konkurrens och effektivitet vilket även stärks av Berger (2004) 

som menar på att effektiviteten i branschen utvecklas långsamt. Om effektiviteten varit 

lika hög 2002 som 1995 hade byggkostnaderna för flerbostadshus varit 29 % lägre 2002. 

KPI (byggnadsprisindex) har stigit markant i förhållande till KPI (konsumentprisindex) 

mellan åren 1992–2017 (SCB, u.å.). Efter 2000 startade denna trend som i princip fortsatt 

fram till 2017. Berger (2004) menar på att det är den låga effektiviteten som gett upphov 

till denna utveckling. Boverket (2014) menar däremot att denna utveckling ska tolkas med 

viss försiktighet då markpriser och betalningsvilja snarare än verklig kostnad beaktas i 

KPI.  

 

Andra förklaringar till de höga byggkostnaderna är att produktionen sker i projektform 

och mynnar ut i unika resultat vilket försvårar en standardisering av byggprocessen 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Oavsett orsaken till de höga byggkostnaderna leder det 

till högre priser på bostadsrätter och högre hyror för hyresrätter vilket påverkar slutkund. 

För samhället är detta ett stort problem då kapitalsvaga hushåll och individer kan ha svårt 

att ta sig in eller vidare på bostadsmarknaden. Det påverkar även företag då 

hyreskostnaden i attraktiva områden höjs. Vidare kan detta påverka arbetsmarknaden och 

Sveriges konkurrenskraft då expertis saknas till följd av geografiska svårigheter. Ett sätt 

att pressa ner byggkostnaderna är att höja prestationen och effektiviteten i byggbranschen. 

Det finns olika teorier för hur prestationen i byggbranschen ska kunna höjas och enligt 

Locke & Latham (2013) kan arbete med målstyrning vara en nyckel till framgång. Oavsett 

om mål tilldelas av en chef eller om de sätts i samråd mellan chef och anställda leder 

arbete med mål signifikant till en produktivitetsökning med 19 % (Locke och Latham, 

1979) och som en del av detta minskar även frånvaron för anställda samt antalet 

arbetsplatsolyckor. Jirby (1992) visar visuellt hur arbete med mål kan motivera anställda 

och förbättra produktiviteten genom ett exempel om två murare. På ett byggprojekt finns 

det en murare som tycker att den murar stenar medan den andra tycker att den bygger en 

katedral. Jirby (1992) menar på att anställda motiveras av att kunna se helhetsbilden då 

de får ökad förståelse kring varför det finns uppsatta mål. 
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1.2. Problemformulering 

 

Många företag säger sig vara målstyrda men är de verkligen det? Enligt (Svensson, 1997) 

finns det en rad inledande frågor ett företag kan ställa sig själv för att får en uppfattning 

om de är målstyrda eller ej:  

- Finns det för det första mål och är de tydliga för hela organisationen?  

- Känner alla medarbetare till dessa mål?  

- Har målen utarbetats i dialog och har de accepterats?  

- Har medarbetarna tagit till sig målen och är de villiga att arbeta mot dem?  

- Är uppsatta mål tillräckligt utmanande?  

- Finns det samstämmighet mellan vad ledningen uttalar och vad den gör i 

praktiken? 

- Tar medarbetarna personligt ansvar för resultatet av sitt arbete? 

 

Svårigheter med målstyrning i byggbranschen är att den skiljer sig från andra branscher 

på flera sätt. Exempelvis är alla byggprojekt unika (jämför tillverkningsindustrin), det 

finns flertalet moment som bara görs en gång i projektet, samordning av flertalet aktörer 

kan vara komplext samt att väntetider kan uppstå på grund av materialbrist eller 

underentreprenörer som inte levererar tillräckligt bra resultat (Hadavi & Krizek, 1993). 

 

Ett vanligt förekommande problem kopplat till målstyrning är hur chefer och överordnade 

ska motivera sina kollegor att prestera bättre vilket har förbryllat och skapat frustration i 

årtionden (Locke & Latham, 1979). I slutändan kommer motivation till att prestera inifrån 

individen i fråga vilket gör att den inte direkt kan observeras och detta skulle kunna vara 

en anledning till problemet. Normalt kan inte chefer och överordnade ändra anställdas 

personligheter utan får helt enkelt fokusera på att använda incitament för att motivera de 

anställda (Locke & Latham, 1979). 

 

1.3. Syfte och mål  

 

Studien syftar till att utvärdera hur arbetet med målstyrning kan förbättras i 

produktionsskedet i byggbranschen. Målet med studien är att kunna besvara följande 

frågeställningar:    

 



 

 

 

1. Hur fortskrider och implementeras målstyrningsarbetet i fallföretagets projekt?  

 

2. Hur är förhållningssättet gentemot målstyrning och hur skiljer sig detta mellan 

olika roller i fallföretaget? 

 

3. Hur verkar olika mekanismer inom målstyrning? 

 

4. Vilka är lösningarna för att öka engagemanget kring målstyrning på olika nivåer 

i fallföretaget? 

 

1.4. Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till att enbart undersöka tre byggprojekt i ett fallföretag. För att skapa 

en likhet i urvalet har studien även avgränsats till att fokusera på interna 

husbyggnadsprojekt som är i ungefär samma prisklass och har kommit ungefär lika långt 

i sin byggprocess. Då målkortet som målstyrningsarbetet baseras på gäller ekonomiska 

mål har studien avgränsats till att enbart fokusera på ekonomiska mål. 

 

1.5. Målgrupp 

 

Studien riktar sig till de som har ett intresse för arbeta mot mål och vill bli bättre på detta. 

Studien ger en överblick av vad målstyrning är och beskriver olika mekanismer och 

variabler som finns kopplat till arbetssättet. Med fördel arbetar personen i byggbranschen, 

då studien är baserad på denna bransch, men målstyrning används i alla branscher på något 

sätt vilket gör att även andra kan ha nytta av studien. I slutet av studien ges ett antal 

rekommendationer som ska kunna användas praktiskt ute i produktion.  

 

1.6. Begrepp och förkortningar 

 

BÅK: Beräknad återstående kostnad. Beräknas för respektive 

resurs i samband med prognosarbetet.  

NSM:  Nya Sjukhusområdet Malmö. Samverkansprojekt mellan 

Skanska och Region Skåne. 
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PC:  Produktionschef 

Pi:  Projektingenjör 

PIV:  Projekt I Världsklass. Arbetssätt med syfte att ständigt 

förbättra sig som används i fallföretaget.   

PL:  Produktionsledare 

PrC:  Projektchef  

Projektrådet:  Grupp bestående av regionchef, operativ chef, kalkylchef 

och controller med syfte att stötta projekt i bland annat 

målstyrningsarbetet 

Resurs:  I denna studie är en resurs en konteringsresurs. Gips, 

hyrmaskiner och elkostnad är exempel på resurser. 

SPIK:  Ett digitalt ekonomi- och inköpsstyrningsverktyg som 

används i fallföretaget. Även målkortet går att beskriva här. 

ÖC:   Övergripande chef  

 

1.7. Disposition 

 

Kapitel 1 INLEDNING ger en introduktion till ämnet och dess problem samt beskriver 

studiens frågeställningar. Även avgränsningar redovisas.  

 

Kapitel 2 METOD beskriver hur studien har genomförts och vilka avvägningar som gjorts 

för att studien ska bli kvalitativ.  

 

Kapitel 3 TEORI beskriver vilka teorier som inkluderats i studien och utgör det teoretiska 

ramverket. Det handlar främst om olika teorier kring målstyrning.  

 

Kapitel 4 EMPIRI beskriver fallföretaget och data som samlats in genom intervjuer.  

 

Kapitel 5 ANALYS OCH DISKUSSION analyserar empiri med stöd av teori och 

författarens egna tankar.  

 

Kapitel 6 SLUTSATS är det avslutande kapitlet och beskriver vilka slutsatser som dras 

av studien, vilka rekommendationer som ges fallföretaget och ger förslag på vidare 

forskning.    



 

 

 

2. METOD 

 

2.1. Studiens genomförande 

 

Först och främst definierades ämnet som studien skulle behandla. Efter det definierades 

vilka problem som fanns kopplat till ämnet och frågeställningar togs fram för att avgöra 

inriktningen på studien. Avgränsningar gjordes efter det för att göra studien genomförbar 

och inte allt för bred. Författaren har ett generellt intresse för byggproduktion och ansåg 

att ämnet skulle vara ett bra komplement till utbildningen. Det framgick även under detta 

skede att det fanns förbättringspotential inom ämnet på fallföretaget vilket motiverade 

författaren. Nästa steg var att avgöra vilken metod som var lämpligast av använda för 

genomförandet av studien. En kvalitativ metod valdes då frågeställningarna i studien 

ansågs vara av karaktären att det behövde en djupare analys för att kunna besvaras. En 

kvantitativ studie var därför inte aktuell. Genom att välja att göra en fallstudie och 

intervjua anställda i fallföretaget gavs förutsättning för att kunna göra en djupare analys.  

 

Parallellt med framtagandet av metod gjordes en litteraturstudie för att kunna beskriva det 

befintliga forskningsläget. Påbörjandet av litteraturstudien gav i ett tidigt skede stöd till 

vilken metod som skulle tänkas vara rimlig samt en uppfattning om vilken typ av resultat 

studien skulle ge. Författaren inkluderade flera olika områden i litteraturstudien för att ge 

en bred teoretisk grund och byggde upp denna med flertalet källor för att öka 

trovärdigheten. Litteraturstudien, som utgör det teoretiska ramverket i studien, kretsar 

främst kring teorier om målstyrning men även teorier för kommunikation och 

implementering inkluderas. I samråd med handledare från fallföretaget valdes tre 

byggprojekt ut i en fallstudie. För att skapa en likhet i urvalet valdes framgångsrika projekt 

i samma prisklass som kommit ungefär lika långt i sin byggprocess. Ute i projekten 

intervjuades projektchefer, produktionschefer, projektingenjörer och produktionsledare 

men intervjuer hölls även med fem övergripande chefer för att kunna jämföra deras åsikter 

och förhållningssätt gentemot målstyrning med de projektanställdas. I fallstudien fick 

författaren ökad förståelse för hur målstyrningsarbetet fungerade på olika nivåer i 

fallföretaget och vilka svårigheter som fanns. I analysen analyseras de empiriska 

resultaten från fallstudien med bakgrund av litteraturstudien och författarens egna tankar 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. Det analysen kom fram till 

sammanfattades efter det i studiens slutsatser där även förslag på vidare forskning 

presenteras. 
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2.2. Vetenskaplig metodik 

 

Det finns huvudsakligen två metoder att använda sig av vid denna typ av studie, en 

kvalitativ metod och en kvantitativ metod. En kvalitativ metod används normalt för att 

kunna göra en mer djupgående analys för att kunna besvara en studies frågeställningar 

(Bell, 2006). Analysen i en kvalitativ metod består normalt av en sammanställning av 

intervjuer, observationer och tolkningar och kompletteras med författarens egna 

kommentarer (Patel & Davidson, 2011). Jämfört med en kvalitativ metod är en kvantitativ 

metod snarare till för att “beskriva hur något är” med hjälp av statistiska metoder och 

mätningar (Bell, 2006). I denna studie valdes en kvalitativ metod då det krävdes en mer 

djupgående analys för att besvara frågeställningarna. Med en kvantitativ metod skulle 

resultaten med största sannolikhet blivit av mer beskrivande karaktär.  

 

Det finns även två huvudsakliga forskningsansatser att applicera på en studie, en deduktiv 

ansats och en induktiv ansats. En deduktiv ansats går ut på att basera studien på befintlig 

teori för att kunna förklara och hitta lösningar på ett befintligt problem (Patel & Davidson, 

2011).  Med ett deduktivt arbetssätt fungerar litteraturstudien som en ram för vilken empiri 

som ska inhämtas (Merriam, 2009). En induktiv ansats utgår inte ifrån någon teori utan 

ska istället komma fram till en teori baserat på den insamlade empirin (Patel & Davidson, 

2011). I denna studie valdes en deduktiv forskningsansats för att med hjälp av befintlig 

teori kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

2.3. Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien görs med syfte att verka som stöd när den insamlade empirin analyseras. 

Med teorier och modeller kan olika typer av fenomen förklaras (Patel & Davidson, 2011). 

I denna studie kretsar litteraturstudien främst kring teorier om målstyrningsarbete där 

Locke och Latham är framstående forskare inom området med flertalet publikationer. 

Andra teorier som inkluderats behandlar implementeringens och kommunikations 

inverkan på målstyrningsarbetet. Teorin hämtades främst från böcker och olika databaser 

som LUBsearch och Google Scholar. I processen med att hitta lämplig teori är det viktigt 

att värdera och kritiskt granska källornas trovärdighet så att studien inte bygger på plagiat 

eller falsk information (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Nyckelord som användes vid 

sökningar i databaser var exempelvis målstyrning, goal setting theory och 

implementation.  

 

 

 



 

 

 

2.4. Fallstudie 

 

I en fallstudie undersöks en begränsad grupp med syfte att ge djupgående kunskaper om 

det som undersöks (Patel & Davidson, 2011). Ett fall kan vara en individ, en organisation 

eller en situation. I en fallstudie behövs tydliga avgränsningar för att identifiera det smala 

spektrum som vill undersökas för att studien ska kunna gå på djupet (Merriam, 2009). En 

fördel med att göra en fallstudie är att det ger en bild av verkligheten och inte enbart 

grundar sig på teorier (Wallén, 1996). Slutsatserna av en fallstudie kan däremot inte antas 

vara generaliserbara då det inte finns någon statistisk säkerhet till följd av att urvalet inte 

skett slumpmässigt. Det finns olika sätt att samla in empiri på men normalt sker det genom 

intervjuer, observationer och enkäter (Patel & Davidson, 2011).  

 

I denna fallstudie valdes, i samråd med handledare på fallföretaget, tre byggprojekt i 

fallföretaget ut att fokusera på. För att skapa ett smalt spektrum i enlighet med Merriam 

(2009) valdes enbart interna husbyggnadsprojekt som var framgångsrika och hade 

kommit ungefär lika långt i sina byggprocesser. Två av projekten var bostadsprojekt och 

det tredje ett kontorsprojekt. Alla projekt var i storleksordningen 100–500 MSEK. 

Definitionen av ett framgångsrikt projekt innebär i detta fall ekonomisk lönsamhet och 

väljs med antagandet att det går att få ut mer användbara data i dessa projekt jämfört med 

misslyckade projekt. I misslyckade projekt antas det finnas en större motsättning att 

diskutera studiens ämne då det ofta finns andra orsaker än själva målstyrningsarbetet som 

gör att målstyrningsarbetet fungerar sämre. Fallföretaget beskrivs mer ingående i Kapitel 

4.1 Beskrivning av fallföretaget. 

 

2.5. Intervjuer 

 

Intervjuer är en effektiv metod för att insamling av data om intervjuaren vill samla in 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009). Intervjuaren kan styra 

intervjun dit hen vill för att få de svar som önskas (Lantz, 1993). Det finns olika upplägg 

för intervjuer vad gäller graden av standardisering och strukturering. Graden av 

standardisering beror på hur strikt intervjuaren lägger upp intervjun med avseende på 

utformning och ordning på frågorna (Patel & Davidson, 2011). Om frågorna ställs i 

samma ordning till alla respondenter innebär det en hög standardiseringsgrad och när 

frågorna formuleras under själva intervjun och ställs i den ordning som är mest lämplig 

är standardiseringsgraden låg. Graden av strukturering beror på friheten respondenten har 

att tolka en fråga med avseende på sin egen inställning och erfarenhet (Patel & Davidson, 

2011). Med en hög struktureringsgrad har respondenten ett litet tolkningsutrymme av 

frågorna. Inhämtad data blir därmed likartad vilket gör att upplägget passar bra för 

kvantitativa undersökningar (Lantz, 1993). En låg grad av strukturering innebär att 
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respondenten fritt får tolka frågorna och svara på önskat sätt. Svaren från respondenten 

blir då ofta av en djupare karaktär vilket gör att upplägget passar bra i kvalitativa studier. 

 

I denna studie valdes en medelhög standardiseringsgrad för att respondenterna 

ursprungligen skulle få frågorna presenterade för sig på samma sätt och ordning men 

beroende på hur intervjun utvecklades skulle det vara möjligt att ställa följdfrågor samt 

ändra ordningen i vilken frågorna ställdes. Graden av strukturering var låg för att 

respondenten obehindrat skulle kunna uttrycka sin åsikt vilket förväntades göra att svaren 

blev av en djupare karaktär. Med detta intervjuupplägg förväntades författaren kunna 

samla in data som skulle hjälpa till att besvara studiens frågeställningar. Urvalet av 

respondenter utformades så att det skulle inkludera flertalet av de olika roller i 

fallföretaget som arbetade med målstyrning. Totalt genomfördes 17 intervjuer fördelat 

enligt nedan där samtliga respondenter arbetade på fallföretaget: (5 st) övergripande 

chefer, (4 st) projektchefer (3 st), produktionschefer, (2 st) projektingenjörer och (3 st) 

produktionsledare. De övergripande cheferna arbetade inte i direkt närhet till projekt utan 

hade ett mer övergripande ansvar eller ansvarade för någon stödfunktion på regional nivå. 

Övriga roller beskrivs i Kapitel 4.1 Beskrivning av fallföretaget.  

 

Samtliga projekt som fallstudien inkluderade var inom samma region vilket skulle kunna 

ge en vinklad bild av hur målstyrningsarbetet generellt var i fallföretaget. För att göra det 

insamlade intervjumaterialet så trovärdigt som möjligt var författaren därför tydlig med 

vilken metod som användes för att generera en viss typ av data samt hur slutsatserna drogs 

i enlighet med Lantz (1993). På detta sätt ges läsaren möjlighet att själv avgöra 

trovärdigheten av det insamlade materialet. Alla intervjuer gjordes anonymt för att 

respondenterna skulle ge ärliga svar och inte hålla tillbaka viktig information. Alla 

intervjuer utom en spelades in för att författaren inte skulle missa viktig information samt 

för att underlätta bearbetning av materialet i efterhand i enlighet med Patel och Davidson 

(2011).  

 

2.6. Reliabilitet och validitet 

 

För att en studie ska uppnå ett vetenskapligt värde finns det ett antal aspekter som bör 

beaktas. Två termer som normalt används i dessa sammanhang är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet behandlar en studies pålitlighet med avseende på dess utformning. För god 

reliabilitet ska studien resultera i samma slutsatser oberoende av vem som utför den (Yin, 

2011). Inga slumpmässiga fel ska uppstå i studien oberoende av vem som utför den 

(Wallén, 1996). Validitet behandlar om det som undersökts verkligen var tänkt att 

undersökas (Patel & Davidson, 2011). I denna studie var det exempelvis viktigt att göra 

ett välarbetat intervjuunderlag så att data som samlades in skulle kunna bidra till att 

besvara studiens frågeställningar.  



 

 

 

3. TEORI 

 

3.1. Målstyrning 

 

3.1.1. Bakgrund 

Att sätta mål i projekt är viktigt för att kunna skapa en effektiv styrning mot det förväntade 

resultatet. Det är krav från projektets intressenter som ligger till grund för projektmålet. 

Med ett tydligt mål skapas motivation och samhörighet hos de inblandade i projektet då 

de vet vad som förväntas och när resultatet ska presenteras (Forsberg & Olsson, 2004). 

Målstyrning innebär kortfattat att mål anges för verksamheten som helhet och dess delar 

samt att dessa mål följs upp och styrs mot. I målstyrning bestämmer ledningen i större 

utsträckning vad som ska åstadkommas medan medarbetarna i större utsträckning får 

bestämma hur detta ska gå till (Svensson, 1997). Med en tydligare målinriktning används 

varje individs drivkrafter på ett sätt så att dess personliga mål överensstämmer med 

organisationens på kort och lång sikt. Effekterna för dem som verksamheten är till för 

sätts i centrum, handlingskraften för medarbetare ökar, ansvarsfördelning blir tydligare 

och det finns bättre underlag för prioriteringar mellan aktiviteter då sambandet mellan 

resultat och satsade resurser tydliggörs (Svensson, 1997). Några grundläggande 

förutsättningar för att målstyrning ska fungera väl är att det finns en vilja och förmåga att 

formulera tydliga mål samt att följa upp dessa. Det krävs även en dialog mellan chef och 

medarbetare för att säkerställa att målet är anpassat och därmed motiverande att arbeta 

mot (Svensson, 1997).   

 

I dialogen när mål sätts upp bör chefer lyssna på medarbetares förbättringsförslag för att 

undanröja hinder för arbete och skapa goda förutsättningar. Ett tecken på dåligt ledarskap 

är gnälliga medarbetare då risken är stor att fokus hamnar på fel och brister i systemet 

snarare än på själva arbetet (Forsberg & Olsson, 2004). Mål är en viktig faktor för att 

skapa motivation i arbetet och det är därför viktigt att låta medarbetare tycka till om och 

bli lyssnade på huruvida ett uppsatt mål är utmanande eller inte. Motivationen är som 

störst hos medarbetare när utmaningen i målet upplevs som nåbart. När mål sätts för eller 

tillsammans med medarbetare bör chefer och ledare tänka på medarbetares attityder och 

värderingar och hur dessa kommer påverka om målen känns meningsfulla och utmanande 

(Forsberg & Olsson, 2004). 

 

Under arbetets gång är det viktigt att chefen och ledaren följer upp hur arbetet går och 

huruvida målet/ målen kommer att uppnås för den anställde (Forsberg & Olsson, 2004). 

Syftet med måluppföljningssamtalet är att gemensamt utvärdera framgång, avvikelser och 
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resultatet av nedlagt arbete (Forsberg & Olsson, 2004). Anser den anställde att målet/ 

målen är tillräckligt utmanande eller behöver de justeras för att ha full effekt för den 

anställde (Forsberg & Olsson, 2004)? Målstyrning är en cyklisk process som inte har ett 

tydligt start och mål (se Figur 1). 

Figur 1. Principskiss av målstyrningsprocessen (Forsberg & Olsson, 2004) 

 

I en studie av Locke och Latham (1991) jämfördes effekten av tydliga och svåra mål med 

effekten av att enbart “göra sitt bästa” som en övergripande inställning för anställda. I 

studien som gjordes mellan 1960 och 1989 fann de att i 183 av 201 fall var prestationen 

bättre när det fanns svåra och tydliga mål jämfört mellansvåra mål, lätta mål och när de 

anställda skulle “göra sitt bästa” förutsatt att det från början fanns ett engagemang att 

uppnå målen (Locke & Latham, 1991). Anledningen till detta är att folk inte gör sitt bästa 

när de blir ombedda att “göra sitt bästa” då det finns flera olika acceptansnivåer för 

prestationen beroende på vem som är referens. Det finns ingen extern definition av vad 

prestationen förväntas generera vilket skapar olika förväntningar. Däremot leder inte ett 

tydligt mål till en hög prestation av sig självt då ett tydligt mål kan ha olika svårighetsgrad 

samt ha olika förutsättningar för att lyckas, såsom behov av en viss kompetens eller ett 

visst ledarskap (Locke & Latham, 2002).  

 

Earley, Connolly och Ekegren (1989) visade däremot i en studie att när människor får 

komplexa arbetsuppgifter kan en uppmuntran om att de ska “göra sitt bästa” ibland leda 

till bättre strategier jämfört med att sätta specifika och svåra prestationsmål. Detta beror 

på att människor blir så pass angelägna att lyckas när de har prestationsmål vilket gör att 

de gör enkla misstag i framtagandet av strategi och därmed misslyckas med att hitta en 

effektiv strategi. Detta kan skapa prestationsångest vilket är negativt. För att motverka 

detta kan specifika utmanande lärandemål sättas genom att exempelvis hitta ett visst antal 



 

 

 

olika strategier som skulle fungera för att lösa en uppgift (Winters & Latham, 1996). 

Vidare fann Earley et al. (1989) att när människor fått lära sig strategier är de som får 

högpresterande mål mer benägna att använda sig av dessa strategier jämfört med 

människor som får andra typer av mål vilket gör att de med högpresterande mål presterar 

bättre. Dock leder högpresterande mål till sämre prestation om strategin som används inte 

är anpassad för uppgiften jämfört med om målet varit enkelt att nå (Audia, Locke & Smith, 

2000; Earley & Perry, 1987).  

 

I en studie av Carrier, Hensey and Popovich (1986) som undersökte ett anläggningsprojekt 

i USA, med fokus på målstyrning, förbättrades produktiviteten överlag med 24 %. 

Framgångsfaktorer i det projektet var närvaron av senior ledning, att gemensamma mål 

för hela arbetslaget sattes, effektiv mätning av prestation, feedback på utfört arbete samt 

involvering av medarbetare på alla nivåer i organisationen (Carrier et al., 1986). Det bör 

dock förtydligas att en högre produktivitet inte alltid leder till lägre byggkostnader.  

 

3.1.2. Mekanismer inom målstyrning 

Arbete med mål kan påverka en prestation genom fyra mekanismer (Locke & Latham, 

2002). Den första mekanismen innebär att mål gör så att fokus skiftas från aktiviteter som 

inte hjälper till att uppnå målen till aktiviteter som gör det. Denna effekt sker både 

kognitivt och beteendemässigt. I en studie av Rothkopf och Billington (1979) visade det 

sig att studenter med specifika mål för sitt lärande presterade bättre än studenter utan 

specifika mål. I en studie av Locke och Bryan (1969) visade det sig att människor som 

var i sin upplärningsperiod för att lära sig att köra bil, och fick feedback inom flera 

områden, enbart förbättrade sin prestation inom de områdena de satte upp mål för. Den 

andra mekanismen kopplat till mål är att det har en energigivande inverkan på människor 

och att en hög målsättning leder till större ansträngning jämfört med lågt ställda mål. Detta 

visas exempelvis i studier där uppgiften har en direkt koppling till fysisk aktivitet, såsom 

att använda en motionscykel eller roddmaskin (Bandura & Cervone, 1983). 

 

Mekanism tre handlar om att mål påverkar uthålligheten hos individer. När människor 

kan kontrollera sin egen tid och välja själva hur de vill lägga upp arbetet med en uppgift 

visar det sig att högt ställda mål förlänger ansträngningen (LaPorte & Nath, 1976). Dock 

finns det en avvägning mellan tid och intensitet för ansträngning. Antingen är 

ansträngningen mer intensiv under en kort tid eller mindre intensiv under en längre tid 

beroende på hur uppgiften ser ut. Korta tidsfrister leder till en högre arbetsintensitet än 

längre tidsfrister (Locke & Latham, 1979). För det fjärde påverkar mål indirekt 

handlingsviljan genom att leda till en känsla av iver att använda sig av strategier och 

kunskap relevant för uppgiften (Wood & Locke, 1990). Handlingsvilja är ett resultat av 

kognition och motivation men dessa element kan interageras i komplexa kombinationer.  
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3.1.3. Variabler inom målstyrning 

Förhållandet mellan mål och prestation är som starkast när människor är engagerade av 

sina mål. Klein, Wesson, Hollenbeck och Alge (1999) menar på att engagemang är 

viktigast och mest relevant när mål är svåra att nå då svåra mål kräver mer ansträngning 

samt innebär en mindre chans att lyckas jämfört med enkelt ställda mål (Erez & Zidon, 

1984). Två viktiga kategorier av faktorer som underlättar engagemang för mål är dels 

faktorer som gör det viktigt för människor att uppnå sina mål, inklusive vikten av 

resultatet som förväntas av arbete som läggs ned, dels att det finns en tro på att individen 

i fråga ska kunna uppnå målet på egen hand. Enligt Bandura (1997) samt White och Locke 

(2000) kan chefer förbättra denna tilltro hos anställda genom att: 

• tillgodose tillräcklig träning för att den anställde ska klara av sina arbetsuppgifter 

 

• vara en förebild eller hitta arbetsmodeller som den anställde kan relatera till och 

dra nytta av 

 

• kommunicera på ett övertygande sätt som uttrycker förtroende för att den 

anställde kan uppnå sitt mål  

 

Det finns många sätt att övertyga människor om vikten av att uppnå mål. Att offentligt 

hänge sig till mål ökar engagemanget då ett misslyckande skulle vara dåligt både ur 

individens och andra ögon då dess rykte skadas (Hollenbeck, Williams, & Klein, 1989). 

Engagemang för mål kan också höjas genom inspirerande och föredömande ledarskap. 

Ett alternativ till att chefer tilldelar anställda mål är att låta de anställda vara med och sätta 

dem. Tanken med detta är att göra målen “viktigare” för de anställda då det i högre 

utsträckning skulle bli “deras mål”. Studier av Dossett, Latham och Mitchell (1979) visar 

dock att det inte finns något signifikant skillnad på prestationen när svårighetsgraden är 

konstant och när chefer tilldelar anställda mål kontra att målen bestäms i samråd. Den 

motsatta slutsatsen dras dock av (Erez & Arad, 1986). I ett samarbete mellan Latham, 

Erez och Locke (1988) undersöktes orsakerna till skillnaderna i deras forskningsresultat. 

De fann att mål tilldelade av en chef var lika effektiva som mål utarbetade i samråd ur ett 

motiverande perspektiv förutsatt att syftet med målet var klargjort. Om ett mål däremot 

var tilldelat som i att “Gör detta…” utav en chef utan att förklara syftet var prestationen 

signifikant sämre än om målet bestämts i samråd (Latham, Erez & Locke, 1988).  

 

Locke, Alavi och Wagner (1997) fann att den främsta fördelen med att sätta mål i samråd 

är kognitiv snarare än motiverande då det stimulerar ett informationsutbyte. När 

svårighetsgraden för ett mål är kontrollerat har inverkan av att sätta mål i samråd mindre 

inverkan på prestationen (Latham, Winters, & Locke, 1994). Däremot var prestationen 

signifikant bättre för människor som deltog i arbetet med att ta fram strategier för hur 

arbetet skulle utföras, samt hade större tilltro på att det kunde lösa problem på egen hand, 

jämfört med de som inte deltog i att ta fram strategier. Det finns även studier som visar 

att anställda som fick tillåtelse att delta i arbetet med att sätta mål satte högre mål och 



 

 

 

presterade bättre än de som fick mål tilldelade av en chef (Latham, Mitchell & Dossett, 

1978). Ju högre mål, ju högre prestation. 

 

Finansiella incitament är en möjlig metod att använda för att höja engagemanget för 

uppsatta mål. Däremot finns det viktiga medföljande faktorer kopplat till detta. Den första 

är storleken på ersättningen då mer pengar innebär högre engagemang. För det andra 

interagerar mål och incitament. Exempelvis om ett mål är mycket svårt och det enbart 

utgår ersättning om målet uppnås kan detta försämra prestationen. Om det under 

processens gång framgår att målet inte kommer att uppnås försämras incitamenten för att 

slutföra arbetet vilket gör att prestationen försämras. Om målet istället varit måttligt högt 

ställt eller om prestation belönats snarare än huruvida målet uppfylls eller ej påverkas inte 

prestationen negativt på samma sätt (Latham & Kinne, 1974). 

 

För att mål ska vara effektiva behöver människor under processens gång få feedback på 

hur arbetet går och information om målet kommer att uppnås eller ej. Utan denna 

information blir det svårt att angripa de delar som kräver mest fokus i syfte att uppnå 

målen. Exempelvis, om målet är att sätta upp 100 gipsskivor en dag och snickaren inte vet 

hur många som satts upp när halva dagen gått är det oklart hur snickaren ligger till i 

förhållande till målet. När människor inser att de håller på att missa ett uppsatt mål 

anstränger de sig normalt mer för att klara av målet (Matsui, Okada & Inoshita, 1983) 

alternativt ändrar strategi. Att arbeta med både mål och feedback är mer effektivt än att 

enbart arbeta med mål (Bandura & Cervone, 1983). Enligt Locke och Latham (1979) kan 

en konsekvent användning av målstyrning och feedback öka produktiviteten med 20 % 

eller mer. 

 

3.1.4. Implementering av målstyrning 

En genomtänkt och på förhand bra strategi kan misslyckas ifall den inte implementeras 

på rätt sätt (Hickson, Miller & Wilson, 2003). För att implementering av en strategi ska 

lyckas är kunskap en kritisk faktor och enligt Wang, Choi, Wan och Dong (2016) finns 

den kanske mest värdefulla kunskapen i företags humankapital, det vill säga de anställda. 

Därför måste företag satsa tid och pengar i Human Resource Management (HRM) för att 

attrahera, motivera, utveckla och behålla högsta möjliga kvalité av de anställda (Hitt, 

Jackson, Carmona, Bierman, Shalley, Michael Wright, 2016). Ett effektivt arbete med 

personalen underlättar arbetet med att implementera strategier, såsom målstyrning. Det 

finns inget enskilt bästa sätt att utveckla humankapitalet på utan företag behöver anpassa 

sitt arbetssätt till olika företagsspecifika faktorer såsom strategier och externa 

förhållanden (Jackson, Schuler & Jiang, 2014). 

 

Följande åtgärder kan enligt Svensson (1997) ha betydelse för implementering av 

målstyrning: 
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- Effekterna, för dem som verksamheten är till för, sätts i centrum 

- Måldiskussionen integreras i budget- och planeringsprocessen 

- För varje resultatansvarig chef preciseras krav och förväntningar tydligt genom 

dialog  

- Utvärderingsbara effektmål, kopplade till kravet på ekonomiskt resultat, tas fram 

och spelregler och uppföljningsplan preciseras.  

- Samtliga regelverk ses över. De nya spelreglerna ska vara få och tydliga och 

ändras inte retroaktivt. Den resultatansvariga har stor frihet att bestämma hur 

effektmålen ska uppnås. 

- Varje individ får i dialog med sin chef sitt mål preciserat i förhållande till 

organisationens mål  

- Resultatorienteringen förstärks genom att mäta och belöna måluppfyllelse samt 

genom att utkräva ansvar 

- Målstyrning förutsätter att det utvecklas system för uppföljning, redovisning, 

analys och värdering av effekterna i förhållande till målen 

- Målstyrningsfilosofin inympas hos samtliga förtroendevalda och alla anställda 

genom ett genomtänkt introduktions- och utvecklingsprogram 

 

3.1.5. Målbaserat ledarskap 

Den generella uppfattning hos anställda är att de tycker att det är positivt att arbeta mot 

mål då det ses som en utmaning som är motiverande. Förhållningssättet gentemot mål kan 

dock variera mellan anställda och det är inte säkert att prestationen höjs bara för att ett 

mål finns (Forsberg & Olsson, 2004). En vanligt förekommande orsak till misslyckanden 

är dialogen mellan chef och anställda. För att relationen mellan chef och anställda ska 

vara god behöver den bygga på mer än bara information. Det är ledare och chefers ansvar 

att bygga upp en god relation och dialog tillsammans med sina anställda. Som 

organisation blir arbetet effektivare om chefer, ledare och medarbetare har ett gemensamt 

synsätt på den metod som tillämpas i den dagliga verksamheten (Forsberg & Olsson, 

2004). Chefer och ledare måste ständigt kommunicera med sina medarbetare och arbeta 

för att vidmakthålla förståelsen för vad som ska åstadkommas och varför. 

 

Dialogen med medarbetare bör innehålla individuella mål för den anställde och åtgärder 

för att uppnå dessa mål (Forsberg & Olsson, 2004). För att identifiera dessa mål finns det 



 

 

 

flera faktorer att ta hänsyn till. Några av dem är medarbetares engagemang, förmåga att 

hantera förändring och vilja till personlig utveckling (Forsberg & Olsson, 2004). Det är 

viktigt att mål först och främst sätts i relation till den anställdes egna förutsättningar såsom 

erfarenhet, färdigheter, förmågor samt attityder och värderingar då den anställdes 

möjligheter att på kort sikt påverka arbetsverktyg, regelsystem eller chefers beslut är små 

och utgör 70–80 % av förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb (Forsberg & 

Olsson, 2004).  

 

Ett ledarskap som baseras på mål skapar och bibehåller en kreativ miljö som involverar 

medarbetare. För att lyckas fullt ut bör medarbetare ges utrymme att hitta egna vägar för 

att nå målet under processens gång. Då mål är en viktig motivationsfaktor är det också av 

vikt att låta medarbetare avgöra om ett mål är tillräckligt utmanande och dialogen är ett 

viktigt verktyg här (Forsberg & Olsson, 2004). För att skapa fullt engagemang hos 

medarbetare är det viktigt att organisationen på alla nivåer arbetar utifrån samma 

värderingar. Det krävs alltså att chefer och ledare på alla nivåer samarbetar för att skapa 

engagemang i alla delar av organisationen. En viktig del i denna process är att låta 

medarbetarna medverka i framtagandet av värderingarna.  

 

För att kunna förmedla ett bra ledarskap är kommunikation det viktigaste verktyget. Det 

räcker inte att som chef och ledare att enbart informera om vilka mål som finns utan dessa 

måste förankras med medarbetare som ska arbeta med målen (Forsberg & Olsson, 2004). 

Informationsförmedling sker enbart envägs, som en monolog. För att medarbetare ska 

kunna ta till sig vad en chef och ledare förmedlar och acceptera åtgärder behöver 

kommunikationen vara trovärdig. Chefer och ledare behöver hålla sitt ord, vara 

konsekvent, prata om nackdelar och inte bara fördelar. Om chefer och ledare kan sätta sig 

in i hur medarbetarna tänker förstärker detta också trovärdigheten (Forsberg & Olsson, 

2004). Social kompetens är med andra ord en förutsättning för att kunna kommunicera 

trovärdigt och att vara bra på att prata är ingen garanti för att kunna kommunicera på ett 

bra sätt. Följande faktorer är enligt Forsberg och Olsson (2004) viktiga för att skapa en 

trovärdig kommunikation: 

  

● Praktisk erfarenhet och kunskap inom ämnet (att våga erkänna att man inte kan) 

● Öppen och tydlig kommunikation 

● Konsekvent handlingssätt (säga samma sak till alla) 

● Social kompetens (empati, respekt, anpassningsbarhet, förståelse) 

● Karaktär (god etik, ärlighet, hålla sitt ord, integritet)  

 

Människor kan generellt ha en tendens till att inte vilja förändras. För att skapa motivation 

till förändring inom en organisation behöver ledare och chefer skapa en förståelse för 
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varför förändringen är nödvändig. För att detta ska vara möjligt krävs det dock acceptans 

från medarbetarna. Medarbetare behöver noggrant få förklarat för sig varför vilka 

utmaningar som kommer att finnas i verksamheten för att uppnå ett uppsatt mål och det 

är chefer och ledares ansvar att förmedla detta (Forsberg & Olsson, 2004). Medarbetare 

på en lägre nivå behöver förstå vad medarbetare på en högre nivå gör för att hantera 

problem som uppkommer på vägen. Om medarbetare förstår detta kan de acceptera att 

åtgärden görs och att det uppsatta målet är realistiskt. Vid stora förändringar kan det vara 

en tidskrävande process att skapa förståelse hos medarbetare. Det är tidskrävande att som 

chef och ledare förmedla behoven till medarbetarna och både chefer, ledare och 

medarbetare behöver tid på sig att vänja sig vid tanken och bearbeta sina reaktioner 

(Forsberg & Olsson, 2004). 

 

 

3.2. SMART-modellen 

 

En modell som går att använda för att analysera huruvida ett mål är bra och tydligt ställt 

är SMART-modellen. Bokstäverna i SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, 

Realistiskt och Tidsatt och samtliga är viktiga för att det ska bli så bra och effektivt som 

möjligt (Antvik & Sjöholm, 2014). 

 

- Specifikt behandlar huruvida målet är tydligt uppsatt eller ej. Ett specifikt mål ska 

inte gå att misstolka på något sätt.  

- Mätbart innebär att det ska vara lätt att på något sätt mäta om målet är uppfyllt 

eller ej. 

- Accepterat innebär att den som arbetar mot målet ska ha accepterat det. Det är 

viktigt att kunna stå bakom uppsatta mål och detta blir viktigare ju fler som är 

involverade i målet.  

- Realistiskt handlar om att det ska vara rimligt att nå målet som inte ska vara för 

svårt men inte heller för lätt att nå.  

- Tidsatt handlar om att det tydligt ska framgå när målet ska vara uppnått. Om inte 

detta görs uteblir effekten av att kämpa för att nå målet i tid och det blir samtidigt 

lättare att skjuta upp målet. 

 



 

 

 

3.3. Mätning av prestation 

 

Hur prestation mäts är en viktig del för att kunna avgöra huruvida ett mål är uppfyllt eller 

ej. Traditionellt har mätning av prestation fokuserat på finansiella mått såsom avkastning 

på eget kapital, avkastning per produktionsenhet och avkastning per anställd (Sanger, 

1998). Dessa mått mäter dock enbart det förflutna och hjälper inte till att förbättra den 

nuvarande och framtida prestationen. Anledningarna till att finansiella prestationsmått 

kritiseras beror enligt Neely (1999) på att de är kortsiktiga, saknar strategiskt fokus, inte 

säger något om kvalité samt att de inte uppmanar till framtida förbättring. Det kan också 

vara problematiskt med ekonomiska mål då de sätts baserat på jämförelser med andra 

projekt, erfarenhet och magkänsla snarare än efter en ordentlig analys (Chan & Chan, 

2004). I dessa fall kan det vara svårare att uppnå målen då de underliggande processerna 

inte är väldefinierade.  

 

I byggbranschen som är projektbaserad har prestationsmätning traditionellt baserats på 

två sätt. Dels genom att ställa prestationen i relation till vad som producerats och dels 

genom att ställa prestationen i relation till processen som legat till grund för att skapa 

produkten (Kagioglou, Cooper & Aouad, 2001). En vanlig metod för att få en indikation 

på en prestation är att utgå ifrån kundens ställningstagande till förhållandet mellan tid, 

kostnad och kvalité (Ward, Curtis & Chapman, 1991). Denna metod ger dock i sig självt 

ingen balanserad överblick av ett projekts prestation (Kagioglou et al., 2001). Ward et al. 

(1991) menar vidare att det vid en tillbakablick i ett projekt inte är den finansiella 

prestationen eller det tidigare projektslutet som gör sig påmind. Det är snarare hur 

stämningen var och hur förtroendet mellan olika parter i projektet var. Argumentationer 

och konflikter är vanliga saker som fastnar på människans minne. Dessa faktorer är viktiga 

för en kund som överväger framtida affärer vilket innebär att den finansiella prestationen 

inte är allt (Ward et al., 1991).    
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4. EMPIRI 

 

4.1. Beskrivning av fallföretaget 

 

4.1.1. Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB (Skanska Sverige) är ett av Sveriges största byggföretag och är en 

del av koncernen Skanska AB (Skanska). Skanska grundades i Limhamn 1887 under 

namnet Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet och har sedan dess vuxit till att idag vara 

ett av de största byggföretagen i världen. Verksamheten bedrivs i USA och 10 länder i 

Europa där verksamheten i Sverige står för drygt 24 % av koncernens omsättning 

(Skanska, u.å.a). Skanska Sverige omsatte 38 miljarder SEK 2017 och hade i genomsnitt 

9 200 anställda. Verksamheten i Skanska Sverige är indelad i de fyra grenarna bygg och 

anläggning, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och 

infrastrukturutveckling. Byggverksamheten ansvarar för att producera byggnader och är i 

Skanska Sverige uppdelad i 15 olika regioner. En av dessa regioner är Hus Syd vilket är 

den region studien fokuserar på.  

 

Region Hus Syd består av sju underliggande distrikt med en ansvarig regionchef (se Figur 

2). Varje distrikt har en distriktschef och normalt 4–5 projektchefer som tillsammans har 

ett antal produktionschefer, projektingenjörer och produktionsledare att fördela på de 

aktuella projekten. I regionen finns det även stödfunktioner som verksamhetsstöd, 

marknad, HR, ekonomi och inköp. 

 

Figur 2. Organisationsschema Region Hus Syd 
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I projekten är det projektchefen som ansvarar för framdriften i den dagliga verksamheten 

och rapporterar till distriktschefen. Beroende på projektets storlek ansvarar en projektchef 

för ett eller flera projekt parallellt. Ett exempel på en projektorganisation visas i Figur 3 

men denna uppställning varierar med avseende på projektets förutsättningar. Under 

projektchefen finns produktionschefen som ansvarar för produktionens resultat och 

genomförande. Ett annat ord för produktionschef som används i branschen är platschef. 

Projektingenjörer gör inköp till projektet samt gör olika administrativa uppgifter. 

Produktionsledare leder yrkesarbetare och samordnar det egna företagets aktiviteter med 

underentreprenörers inne på arbetsplatsen. Ett annat ord för produktionsledare som 

används i branschen är arbetsledare. 

Figur 3. Exempel på en projektorganisation 

 

4.1.2. Värderingar 

Skanska (u.å.b) arbetar huvudsakligen efter fyra värderingar som ska beskriva hur 

företaget beter sig. Dessa värderingar stödjer företagets löfte om att verka för att bygga 

ett bättre samhälle. 

 

Värna om livet handlar om att Skanska bryr sig om både människor och djur. Arbete sker 

säkert eller inte alls. Ute på arbetsplatser ska ingen bara förbi ifall en riskfylld situation 

noteras. Hälsa och välbefinnande främjas. Skanska tar även initiativ till gröna lösningar 

och strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt för att inte belasta kommande 

generationer.     

 



 

 

 

Agera etiskt och öppet innebär att Skanska gör affärer med hög integritet och transparens. 

Uppförandekoden som finns på Skanska ska efterföljas och inga genvägar accepteras. 

Arbetsklimatet ska vara sådant att alla får komma till tals.  

 

Bli bättre – tillsammans innebär att Skanska hela tiden strävar efter att bli bättre. 

Organisationen är lärande och delar gärna med sig av sin kunskap. Skanska-teamet byggs 

upp tillsammans med kunder, samarbetspartners och de samhällen där verksamheten 

bedrivs. Arbetskulturen ska vara inkluderande och präglas av förtroende och respekt för 

alla där mångfald utnyttjas för att leverera ett så bra resultat som möjligt.  

 

Vid kundens sida handlar om att Skanska hjälper sina kunder att nå framgång genom att 

sträva efter att förstå sina kunders behov och deras kunder. Skanska står till förfogande 

för att hjälpa sina kunder att förverkliga sina visioner.  

 

4.1.3. Målstyrning i fallföretaget 

Ordet målstyrning syftar i fallföretaget till själva styrningen mot uppsatta mål. För att ha 

något att styra mot behöver målen därför först och främst sättas vilket görs i något som 

fallföretaget kallar målkort. Arbetssättet för att ta fram målkortet beskrivs i 

ledningssystemet Vsaa (Vårt sätt att arbeta) som innehåller beskrivningar av arbetssätt 

som är gemensamma för hela organisationen och syftar till att höja kvalitén i 

verksamheten. Målkort finns för att skapa ett lönsamhetsorienterat arbetssätt med syfte att 

hjälpa projekt att fokusera på lönsamhet. Projektorganisationen strävar alltid efter 

lönsamhet men genom att använda målkortet på ett bra sätt blir arbetet mer fokuserat. I 

varje projekt finns det en budgetnivå som är det lägsta kravet för lönsamhet. Genom 

målkortet sätts målnivån i projektet, vilken alltid är högre än budgetnivån, och ska vara 

tuff men ändå möjlig att nå. Målkort används i alla projekt men i större utsträckning för 

projekt som överstiger 10 Mkr. I ekonomi-och inköpsstyrningsverktyget SPIK finns en 

struktur för hur målkortet kan användas och visualiseras men en del väljer istället att 

använda sig av Excel eller en blandning av Excel och SPIK i målkortsarbetet. Se Tabell 1 

för exempel på hur mål kan ställas upp för olika resurser i målkortet. Som nämnts i Kapitel 

1.6 Begrepp och förkortningar fördelas olika kostnader upp i resurser för att kunna hålla 

de isär.  

 

Resurs Budget Mål Utfall 

Hyrmaskiner 450 000 kr 400 000 kr 410 000 kr 

Gips  600 000 kr 540 000 kr 610 000 kr 

Elkostnad 100 000 kr 90 000 kr 85 000 kr 

Tabell 1. Exempeluppställning av resurser och dess budget, mål och utfall i ett målkort. 
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I Tabell 2 beskrivs kort vilka aktiviteter och ansvarsområden som finns kopplat till 

målstyrning. 

 

Aktivitet Ansvarig Kommentar 

Sätta 

lönsamhetsmål 

Distriktschef Görs i SPIK innan produktionsstart. Avser projektet i 

sin helhet. 

Styra mot 

lönsamhetsmål 

Projektchef, 

Produktionschef 

Sker löpande och involverar platsorganisationen i 

projektet. Handlar om att sätta upp delmål och styra 

mot dessa. 

Följa upp 

lönsamhetsmål 

Distriktschef Sker löpande och normalt i samband vid 

prognosgenomgången varje kvartal. Handlar om att 

sammanställa underlag för projektet i sin helhet. 

Tabell 2. Aktiviteter och ansvarsområden för målstyrningsarbetet. 

 

Lönsamhetsmål kan med fördel sättas i samråd mellan distriktschef, projektchef och 

projektteamet. Som nämnt ovan ska målen var tuffa men ändå nåbara och anpassade till 

projektets förutsättningar. Målen delas in i de fem delarna inköp, produktivitet, risker och 

möjligheter, tillkommande kostnader och intäkter samt byggtid/ allmänna kostnader (se 

Figur 4). Inköp definieras som de i kalkylen planerade och kalkylerade inköpen 

(exempelvis fönster och dörrar). Produktivitet definieras som de tidsberoende kostnaderna 

i kalkylen (exempelvis antalet timmar för snickare). De risker och möjligheter som avses 

är de som identifierats under anbudsskedet oavsett om de påverkat kontraktssumman eller 

inte. De risker och möjligheter som uppstår senare under projektets gång hamnar under 

tillkommande kostnader och intäkter. Oförutsedda kostnader uppstår normalt under vissa 

förhållanden men är svåra att definiera och går därför inte att specificera. Oförutsedda 

intäkter avser vinsten av tillkommande arbeten under projektets gång. Byggtid/ allmänna 

kostnader avser i detta fall de tidsberoende kostnaderna som kalkylerats som kan påverkas 

ifall byggtiden förkortas. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Översikt av målkortets fem ingående delar 



 

 

 

 

Projektchefen och produktionschefen ansvarar för att löpande styra mot de uppsatta målen 

i målkortet. Det handlar om att utföra de vanliga arbetsuppgifterna men att hela tiden ha 

lönsamhet i åtanke. Målen i målkortet bryts ner till delmål så att det finns något konkret 

att styra emot. Denna aktivitet görs med utvalda delar av projektorganisationen. 

Exempelvis behöver produktivitetsmåttet brytas ner från “kr bättre än kontrakt” till mer 

hanterlig enhet som “m2/timme”. Distriktschefen ansvarar för uppföljning av 

lönsamhetsmål vilket i praktiken handlar om att sammanställa ett underlag för projektet. 

Uppföljningen görs genom att mäta utfall uttryckt som “kronor bättre än kontrakt” i 

förhållande till uppsatta mål. Projektchef och produktionschef tar fram relevanta underlag.  

 

När målkortet är framtaget börjar arbetet med att styra mot målen. Vid uppstart 

introducerar den operativa chefen projektet i hur målstyrningsarbetet kan gå till och 

tillhandahåller mallar för hur det kan presenteras. Varje projekt ska senast 30 dagar efter 

orderanmälan presentera sitt målstyrningsarbete för det så kallade ”projektrådet”, 

bestående av regionchef, operativ chef, kalkylchef och controller, med syftet att få hjälp 

och kunna bolla tankar och idéer om bland annat målstyrningsarbetet. Även under 

projektets gång finns det möjlighet att få hjälp av projektrådet. 

 

 

4.2. Intervjuer 

 

4.2.1. Intervjuguide 

Tabell 3 är en intervjuguide som beskriver roll i fallföretaget, benämning i studien, datum 

för intervju och antalet år respektive respondent arbetat på Skanska. För att få en överblick 

över vilka frågor som ställts till respondenterna, se Bilaga 1 - Intervjufrågor till 

övergripande chefer och Bilaga 2 - Intervjufrågor projektanställda. En del frågor 

besvaras med ett streck (-) och det innebär att svar ej erhållits på den frågan på grund av 

tidsbrist eller annan anledning. Siffran som efterföljer benämningen indikerar vilket 

projekt respondenten tillhör och detta gäller alla förutom ÖC 1-5 som arbetar mer 

övergripande och PrC 4 som arbetar i ett fjärde projekt. 
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Roll Benämning Datum År på Skanska 

Övergripande chef ÖC 1 27/2 11 år 

Övergripande chef ÖC 2 27/2 11 år 

Övergripande chef ÖC 3 5/3 4 år 

Övergripande chef ÖC 4 7/3 26 år 

Övergripande chef ÖC 5 22/3 7 år 

    

Projektchef PrC 1 5/3 11 år 

Projektchef PrC 2 21/3 9 år 

Projektchef PrC 3 21/3 19 år 

Projektchef PrC 4 28/2 13 år 

    

Produktionschef PC 1 11/3 14 år 

Produktionschef PC 2 7/3 42 år 

Produktionschef PC 3 11/3 22 år 

    

Projektingenjör Pi 1 11/3 5 år 

Projektingenjör Pi 2 7/3 2 år 

    

Produktionsledare PL 1 5/3 0,5 år 

Produktionsledare PL 2 7/3 0,5 år 

Produktionsledare PL 3 21/3 3 år 

Tabell 3. Intervjuguide 

 

 

 

 

  



 

 

 

4.2.2. Intervjuer av övergripande chefer  

 

Vilka faktorer har störst inverkan i målstyrningsarbetet? 

ÖC 1: De viktigaste faktorerna i målstyrningsarbetet är kommunikation, att våga sätta mål 

och tro på dessa. Om detta görs får man upp en känsla av att det är viktigt och prioriterar 

det då det hela tiden finns en efterfrågan på information om hur det går. Projektchefen ska 

ansvara för att kommunikationen görs i projekten.  

 

ÖC 2: Det viktigaste är att man får in tänket om vad det innebär att sätta mål och att man 

kommunicerar utifrån det i projektet. Att man hela tiden vill göra saker billigare och bättre 

samt försöker hitta andra lösningar. Har man det tänket ger det förutsättningar för ett bra 

målstyrningsarbete. Det är chefer som ansvarar för att projekten arbetar med målstyrning 

men det är upp till alla att arbeta med det. Det räcker inte att en person arbetar med det. 

Det kan inte finnas olika tankesätt för målstyrning i platsorganisationen.  

 

ÖC 3: Den viktigaste faktorn är viljan i organisationen att jobba med målstyrning och att 

föda en tävlingsmentalitet i organisationen kring det. Det ska kännas kul att tjäna lite extra. 

Denna känsla ska skapas genom tydlig kommunikation, bra visuella verktyg och 

hjälpmedel för att lyfta upp det. Detta är ett argument mot SPIK som är fyrkantigt och 

innehåller mycket siffror. En graf, diagram eller staplar är bra visuella verktyg som föder 

nyttiga tankar och diskussioner. Arbetet måste även vara uppdaterat för att vara relevant 

och då är det viktigt att arbeta kontinuerligt med det.  

 

ÖC 4: Det viktigaste är att fånga intresset och engagemanget hos varje medarbetare. Det 

handlar om att i varje projekt skapa ett lag och en vilja och intresse av att klara av något 

tillsammans. De mjuka parametrarna är de viktigaste. Om målstyrningsarbetet går ut på 

att fylla i en mall för att göra cheferna nöjda ger det ingen effekt. Till en början fastnade 

vi kanske i tekniken och systemen men valde att inte fokusera på verktyget utan snarare 

på att målstyrningsarbetet gjordes. Ansvaret för att skapa den här känslan anser jag ligger 

på projektchefen men stöd ska även vid behov sökas hos distriktschef, partneringledare 

och HR. 

 

ÖC 5: Kommunikation och ansvarsfördelning är de viktigaste faktorerna för ett lyckat 

målstyrningsarbete.   
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Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

ÖC 1: Det som fungerar bra i målstyrningsarbetet är att det finns en samsyn i regionen 

om att målstyrning är ett viktigt verktyg. Det finns en enighet om att det är ett verktyg 

som gör nytta. 

 

ÖC 2: Det som är bra är att projekten börjar prata om olika kostnader vilket ökar 

medvetandet och förståelsen. Budgeten är det vi lovat att leverera men vi ska ju sikta 

högre och då är målstyrning bra. Vissa projekt har bättre eller sämre förutsättningar för 

lönsamhet men samtidigt är det kanske målstyrning som ändå gör att budgeten nås i ett 

projekt. Man ska inte nöja sig med att enbart nå budgetnivån. Målstyrning hjälper till att 

få igång beteendet för att sikta högre.  

 

ÖC 3: Målkortet är ett bra hjälpmedel för de som är drivna och vill framåt i 

kostnadseffektivitetsarbetet och för de som är osäkra och vill förlita sig på mallen. Man 

lär organisationen att kommunicera om ekonomi och förbättrar förståelsen för pengars 

värde. För yngre medarbetare kan målkortet vara en hjälp till att få insikt i hur ett projekt 

drivs på ett kostnadseffektivt sätt.   

 

ÖC 4: Det som fungerar bra är att man i projekt skapar en gemensam målbild och driver 

mot denna målbild. Jag upplever en ambition att arbeta med målstyrning och viljan ökar 

hela tiden.  

 

ÖC 5: Vi har kommit en bra bit på vägen i ansvarsfördelningsarbetet genom att flera 

projekt har välutvecklade ansvarskort, det vill säga att det tydligt framgår vem som 

ansvara för vad, vilket är bra för målstyrningsarbetet.   

 

Vad fungerar dåligt med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

ÖC 1: Något som fungerar sämre är kommunikationen. Vi är dåliga på att för stunden 

kommunicera rätt sak till rätt individ. Idag presenteras alla siffror för alla inblandade. Om 

detta kan brytas ner så att rätt saker kommuniceras till rätt person, saker som varje individ 

kan påverka, skulle det bli mycket bättre. Både att det görs kreativitetsmässigt och att det 

sedan fortsätter att göras. Detta fungerar kanske inte sämst men har i varje fall störst 

förbättringspotential.   

 

ÖC 2: När projektet kommer igång finns det andra saker som tenderar att komma i vägen 

för målstyrningsarbetet vilket är det som fungerar sämre i dagsläget. Man är bra i början 

men allt eftersom blir det mindre och mindre fokus som läggs på målstyrningsarbetet. 

Detta beror förmodligen på att man inte tycker att det ger så mycket. Det blir därför viktigt 



 

 

 

att fortsätta prata om vikten av det för att göra det till ett dagligt arbetsmoment. Det 

behöver förmodligen tragglas en del i början för att få in tänket. Målstyrningsarbetet 

behöver förmodligen bli mer tillgängligt ute på arbetsplatserna så att de förstår vad det 

innebär för projektet och individuellt. Där behöver vi jobba vidare. Vikten av 

målstyrningsarbetet behöver kommuniceras tydligt och det behöver inkluderas rutiner för 

hur arbetet bör ske. 

 

ÖC 3: Det finns förbättringspotential gällande vilka verktyg som ska användas och vad 

som förväntas av projekten. Det finns en osäkerhet kring detta i dagsläget. Skalan från bra 

till mindre bra projekt är stor och där finns alla projekt idag representerade vilket kopplar 

an till hur drivande projektchefen är i frågan. Det kan finnas projektchefer som är 

intresserade men som inte har tid och då blir det kanske upp till mig som chef eller någon 

annan att stötta i arbetet. Om intresset finns hos projektchefen bör projektet inte vaskas 

utan stöttas. En del projektchefer väljer att inte arbeta med målkortet men menar på att de 

redan har det i sig och jobbar redan med det i vissa avseende. Då har målkortet ingen 

större inverkan.  

 

ÖC 4: Jag tror det finns ett stort spann mellan de som jobbar bra och de som jobbar riktigt 

bra med målstyrning. Jag är inte säker på att alla projektchefer och distriktschefer köper 

målstyrningsarbetet fullt ut utan ser det som extra administration. I en del projekt är 

målkortet enbart en pappersprodukt som inte används på ett tillräckligt bra sätt och det är 

ett problem. Jag tror också det kan finnas problem med att uppföljningen inte sker 

kontinuerligt.  

 

ÖC 5: Kommunikationen kan bli bättre genom att våga säga att man siktar högt. Det är 

personligheten i branschen som gör att man i dagsläget inte vågar för att man är rädd att 

få äta upp det i ett senare skede. Vi behöver bli bättre på att våga sätta högre mål. Vi 

behöver även bli bättre på att kommunicera målen längre ut i platsorganisationen. 

 

Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras? 

ÖC 1: Det saknas visuella verktyg i dagsläget men även goda exempel. Det finns relativt 

bra mallar för att ta fram och upprätta målkortet vad gäller systematik och kultur men 

genomförandet är ett problem vad gäller uppföljning och kommunikation. SPIK är inte 

speciellt bra vad gäller målkortsvisualisering då det är för nära sanningen. Att börja 

highlighta det som behövs och kunna visa på vad som gått riktigt bra på ett sätt, som inte 

enbart består av kolumner och rader i SPIK utan som väcker känsla och engagemang, 

saknas i SPIK. Excel är bättre på att visualisera data och utveckling genom diagram och 

grafer. Powerpoint är ett annat bra verktyg. Whiteboard ute i projekten är ett ytterligare 

ett sätt att visualisera saker på. Dessa verktyg är kopplade till kommunikation. Det är först 

när mottagaren både förstår och vill göra något åt det som det blir en förändring. För att 
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få denna effekt behöver det paketeras på rätt sätt. Det finns förbättringspotential gällande 

visualisering och att vi som region blir bättre på att prioritera vilka områden som är 

relevanta för stunden i projektet. Vissa saker har större relevans i början, andra i mitten 

och vissa i slutet. Att man kan prioritera vad som är viktigast för stunden är viktigt. Det 

kan finnas 50 åtgärder men det är inte rimligt att behandla alla dessa samtidigt. Hitta de 

tre viktigaste för projektet och de tre viktigaste för varje individ. Att sprida goda exempel 

är ett bra sätt att implementera målkortsarbetet på. Man tar ofta åt sig av goda exempel.  

 

ÖC 2: Det jag önskar är att SPIK skulle vara mer lättanvänt. Det är inte så lätt att arbeta 

med siffrorna i SPIK och det är därför många använder Excel. En nackdel med SPIK är 

kanske också att det arbetats för lite med det vilket gör att få kan använda det på ett 

optimalt sätt. Däremot är det inte verktyget som är det viktigaste utan det är hur man pratar 

om målkortet och att man gör det som målkortet säger ute i projekten. För detta skulle en 

mall kunna skapas för att verka som stöd. 

  

ÖC 3: Användning av fler goda exempel. Om det enbart finns en tom mall utan andra 

hjälpmedel ska man ha respekt för att medarbetare i uppstartsfasen kanske prioriterar 

andra saker att fokusera på. Synliggör mallar, hjälpmedel och goda exempel. Med 

användning av SPIK riskerar kreativiteten i målkortsarbetet att ta skada om det kopplas 

för mycket till SPIK. Som projektchef ska du inte behöva stå till svars för ditt målkort 

heter det. Det ska inte vara kopplat till utfallet utan är mer till för att sätta en kultur och 

en “gnet-mentalitet” i projektet. Att produktionsledare får insikt i vad olika saker kostar 

och vad effekten av detta blir. När detta läggs in i SPIK blir det dock tillgängligt för fler 

då målkortet gås igenom vid prognoser och tillsammans med projektrådet och då ska man 

helt plötsligt stå till svars för det. Finns det istället i ett eget Excel-paket blir projektet 

istället “ägare” av målkortet och det var det som var ursprungstanken med målkortet. Då 

kan platsorganisationen bli mer kreativ och försöka hitta olika typer av lösningar som kan 

gynna projektet utan att de ska behöva stå till svars för det. Sedan finns det en poäng med 

att arbeta i SPIK då det blir enhetligt och allt sker i ett verktyg.  

 

ÖC 4: Det man kan göra bättre tror jag är involvering och att stämma av arbetet oftare. 

En del poster behöver nog stämmas av en gång i månaden och inte enbart vid varje 

prognostillfälle. Man behöver arbeta mer proaktivt och inte enbart meddela hur det gått 

efteråt för då kan man inte göra något åt situationen innan det är försent. På något sätt är 

målstyrningsarbetet i sin linda och det krävs mer tid innan det sätter sig på riktigt då det i 

dagsläget inte är en del av det naturliga sättet att arbeta på. Målstyrning är en del av ett 

förhållningssätt, en kultur och en strävan. Sanningar måste konstant ifrågasättas i syfte att 

alltid hitta den bästa lösningen. Själva målkortet är inte optimalt utformat i dagsläget då 

förändringsarbeten inte inkluderas på ett bra sätt. Det finns tekniska saker som skulle 

kunna bli bättre men jag tror att nyckeln är acceptansen för målstyrningsarbetet. 

 



 

 

 

ÖC 5: Vi behöver på ett tydligare sätt använda målstyrningen som ett styrmedel i projektet 

och det är PrC som har det övergripande ansvaret för detta. Jag upplever inte att det finns 

någon idé att fokusera på att ta fram nya verktyg utan tror att vi klarar oss på de verktyg 

som finns.  

 

Uppfyller målen i målstyrningsarbetet faktorerna för ett SMART mål? 

a. Specifikt 

ÖC 1: Ja, det sätts på resursnivå. 

ÖC 2: Ja generellt är det specifikt då det handlar om resurser eller moment.  

ÖC 3: Rubrikssättningen i målkortets fem områden är specifikt. Dessa ska brytas 

ner och den som lyckas bäst är den som lyckas bryta ner produktivitetsområden 

och kan identifiera de få resurser som påverkar många andra. Då behöver fokus 

enbart ligga på dessa resurser. Den som får det jobbigt är den som väljer ut 15 

olika resurser under uppföljningsarbetet. Blir ingen kvalité av det man visuellt 

visar.  

ÖC 4: Ja.  

ÖC 5: Ja, vi konkretiserar alla aktiviteter. 

 

b. Mätbart 

ÖC 1: Ja, då det handlar om ekonomi. Många mäter på bokförda värden. Andra 

mäter mot en tidshorisont. Är vi klara med ett moment till en viss tid så tror vi att 

det ackumulerat kan ge färre timmar, lite mindre hyreskostnader kan också vara 

ett mål i målkortet. Finns en viss skillnad hur man jobbar från projekt till projekt.  

ÖC 2: Blandat. I många fall går det att jämföra budget mot utfall på ett bra sätt 

men i en del fall kan det vara svårare att mäta prestationen då det är svårt att veta 

hur man ligger till vilket kan vara fallet för olika typer av omkostnader, 

exempelvis arbetsplatsfordon. Det finns ett mål för den slutliga totala kostnaden 

men det är svårt att under projektets gång avgöra hur mycket som fram till slutet 

kommer att förbrukas vilket gör det svårt att mäta om målet kommer att uppnås 

eller ej. 

ÖC 3: Kopplar an till specifikt. En bra resurs som inte går att mäta är ingen bra 

resurs att fokusera på då det inte går att följa upp. Yrkesarbetartimmar är bra då 

de yrkesarbetare skriver sin lön varje månad vilket kan ställas i relation till 

tidplanen.  

ÖC 4: Ja. 

ÖC 5: Ja, det mäts i kronor. 
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c. Accepterat 

ÖC 1: Kan finnas olika acceptansnivåer i företaget vilket kan bero på att det inte 

alltid finns en given lösning för hur ett problem ska lösas. Målstyrningsarbetet 

bygger också på filosofin att sikta mot stjärnorna så att vi når trädtopparna. Det 

handlar inte om att lyckas i alla områden. Man tycker det är jobbigt att få ett mål 

man inte vet hur man ska nå. 

ÖC 2: Ja i stort är målen accepterade. Ibland sätts mål för att de ska sättas men 

oftast är målen som sätts accepterade.  

ÖC 3: Beror på ledarskapet. Hur villig är man i organisationen att ta till sig detta? 

I de organisationer där man är det är det även accepterat. I andra projekt där 

målkortet mer är en hyllvärmare är det förmodligen inte accepterat i samma 

utsträckning. 

ÖC 4: Ja. 

ÖC 5: Ja, om de sätts av individerna själva. 

 

d. Realistiskt 

ÖC 1: Det hänger ihop med om målen är accepterade i detta avseende.  

ÖC 2: Målkorten ska vara realistiska men spänstiga. Gränsen mellan realistiskt 

och orealistiskt är lite tunn men det beror även på vem man frågar. Det kan skilja 

sig mellan vad olika individer uppfattar som ett realistiskt mål. Ute i projekten är 

man dock generellt realistiska tycker jag. 

ÖC 3: Kopplat till acceptansgraden. 

ÖC 4: Målen kan vara på gränsen till orealistiska och det beror på filosofin som 

används. Vad är realistiskt och vad är orealistiskt? Målen i projekt anser jag ska 

vara på gränsen till orealistiska. De skulle kunna motsvara en ambitionsnivå och 

det kan vara en väldigt bra prestation även om målet inte uppnås till fullo. 

ÖC 5: I dagsläget anser jag att de är för realistiska.   

 

e. Tidsbestämt 

ÖC 1: Ja, projektet har ett slut men vissa inköp kan ha tidigare deadline. Allt kan 

tidsbestämmas inom projektet.  

ÖC 2: Behöver nog tydliggöras när målen sätts. I varje kvartal är det viktigt att 

förtydliga vilka punkter som är viktiga för just det kvartalet då det i ett annat 

kvartal kan vara andra punkter som är viktigare. Viktigt att fundera över och 

tydliggöra när ett mål ska följas upp. Vissa mål kanske ska följas upp 

kontinuerligt medans andra mål räcker att följa upp i början eller i slutet av ett 



 

 

 

projekt. Har du 20–30 mål kanske inte alla mål ska stämmas av varje gång för det 

blir för mycket. 

ÖC 3: Ja det måste de vara. Kretsar från start till mål där det finns en tidsskala. 

Måste finnas mätpunkter på tidsaxeln så att målkortet inte bara mäts vid start och 

mål. Vill man tidsbestämma finns alla möjligheter att göra det.  

ÖC 4: Ja. 

ÖC 5: Ja, projektet har ett slut. 

 

Hur känner du för målkort och målstyrning? 

ÖC 1: Målkort är jätteviktigt. Allt vi gör handlar om att tjäna pengar i slutändan genom 

att vara effektiva och ha bra projektmiljöer. Då måste ekonomin styras mot mål.  

 

ÖC 2: Målkort är väldigt viktigt. Det får en att fundera över vad man kan göra för att 

lyckas lite bättre i projekten.  

 

ÖC 3: Jag är en tävlingsmänniska och triggar igång på målkortsarbetet. Problemet är att 

en känsla av otillräcklighet periodvis infinner sig hos mig och projektchefer med avseende 

på tidsbrist. Målkortet är viktigt.  

 

ÖC 4: För mig är målkortet verktyget och målstyrning syftet. Man kan jobba med 

målstyrning på olika sätt. I tuff konjunktur behövs målstyrning för att överhuvudtaget 

kunna få något projekt. Utan målstyrning är målkortet inte värt någonting. Det handlar 

om att samla gruppen för att jobba mot samma mål. Nyckeln i målstyrningen är att 

involvera hela gruppen.  

 

ÖC 5: Målstyrning är ett sätt att leda projekt på. Jag fokuserar inte så mycket på målkortet 

utan på själva målstyrningen och kulturen det för med sig. Det är ett bra verktyg att 

diskutera projektet och ekonomi kring.  

 

Hur tror du att målstyrning påverkar motivationen i produktionsskedet? 

ÖC 1: Jag tror målstyrning bidrar till motivation på arbetsplatsen men inte enbart positivt. 

Det tillkommer en del prestationskrav och det kan infinna sig känslor av otillräcklighet. 

Där måste vi jobba för att istället hitta motivation och där är balansgång och förtroende 

viktiga faktorer. Ett initialt problem med målkortet var att om man satte ett mål så trodde 

man att man “lovade” att man skulle leverera detta, men detta var inte syftet. Detta gjorde 

att projekten inte satte tillräckligt utmanande mål för att de inte kunde lova mer. Man ville 
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inte misslyckas med sitt mål vilket skapade känsla av otillräcklighet. Tanken med 

målkortet är att det ska stå utanför det ordinarie prognosarbetet och vara ett verktyg för 

att hitta de bästa möjligheterna till att tjäna pengar. 

 

ÖC 2: Målstyrning bidrar inte alltid till motivation. En del kommer aldrig att bry sig. 

Många tror jag ändå tycker det är kul och att man triggas av vilja göra lite extra. Men det 

måste vara lätt att ta till sig och förstå vad det innebär.  

 

ÖC 3: Jag tror att människor generellt har ett intresse av att se en helhet. Om man som 

yrkesarbetare är effektiv med tillgängligt material och samtidigt får feedback för detta för 

ett bra arbete blir den personen glad och motiveras av det. Feedback är viktigt och hänger 

ihop med ledarskap genom att bra prestationer noteras och belönas. Olika personer 

påverkas olika av målstyrning beroende på hur man är lagd och en del är förmodligen inte 

lämpade till att lära sig att arbeta med målstyrning. Målstyrningsarbetet handlar alltså 

mycket om ledarskap och personkännedom. 

 

ÖC 4: Om vi får till målstyrningsarbetet tror jag att motivationen förbättras avsevärt men 

jag är inte säker på att vi är där i dagsläget. Jag påverkas personligen oerhört mycket att 

lyckas nå målen i målstyrningsarbetet.  

 

ÖC 5: Jag tror det påverkar på det sätt att man förstår vad det är man bygger på ett annat 

sätt. Exempelvis att man förstår att det är en skola man bygger och inte enbart gipsar en 

vägg. Man får se sitt bidrag till helheten och det är motiverande. 

 

Hur ska platsorganisationen bli mer engagerad i målstyrningsarbetet? 

ÖC 1: Målkortet bidrar till engagemang genom medvetande. Man ser hur sin vardag och 

prestation förhåller sig till helheten. Man får se sin egen roll i ett större perspektiv. Man 

får också se förhållandet mellan de olika potentialerna i projektet. Det skapar också 

kontinuerligt fokus på ekonomin i projektet och stimulerar en känsla av att vilja lyckas 

även ekonomiskt. De projekt som börjar med en grövre plan (gjord av distriktschef/ 

projektchef) lyckas normalt bättre. Att sedan dela ut olika ansvarsområden till olika 

personer och låta dessa personer gå hem och fundera igenom sitt område skapar 

engagemang. Lite förutsättningar och förväntningar ges. Alla får sedan komma tillbaka 

och redovisa för gruppen hur man tänker och en diskussion sker inom gruppen. 

Interaktivitet inom gruppen är viktigt. Alla går sedan ut och arbetar mot sina mål och 

förmodligen kommer åtgärder att krävas vilket diskuteras inom gruppen så att det blir 

balans och samarbete. Det blir då till stor del en gruppövning som är gynnsam. Man ska 

inte sitta ensam. En del mål är kontraproduktiva, till exempel om någon ska köpa billigare 

material så kan det bli merarbete för den som ska utföra arbetet, och där finns ett problem. 

Det är viktigt att hitta balans i dessa situationer och med kommunikation fungerar 



 

 

 

målarbetet bäst. Ansvaret för att fördelningen av områden görs är projektchefen. Målet i 

ett projekt är ingen sanning. Det är en målbild som ska vara så pass vass att man ska vilja 

jobba mot den. Ett för enkelt mål jobbar man ikapp snabbt och är nöjd efter det. Ett för 

tufft mål riskerar att göra att man ger upp tidigt. Det är viktigt att hitta rätt nivå på målen 

och vara mer flexibel i det arbetet så att man sätter de mål som är till störst nytta för 

gruppen så att målkortet ses som ett hjälpmedel och inte ett hinder i arbetet. 

 

ÖC 2: Engagemanget kan ökas genom att tydliggöra och föra ut vad som står i målkorten 

och att det inte bara är en projektchef som tar fram det och följer upp det utan att ansvar 

fördelas mellan olika individer i projektet.  

 

ÖC 3: Målstyrning handlar till stor del om engagemang. Lyckas man skapa engagemang 

så blir förhållningssättet och jargongen för målstyrning positiv. Hitta eldsjälar. Fira 

framgångar och inte bara i slutet när projektet snart är över och folk har lämnat. 

Engagemanget föds av att någon högre anställd kommer och uppmärksammar bra 

prestationer. Människan är inte mer komplicerad än så.  

 

ÖC 4: Jag tror att delaktigheten är nyckeln i engagemangsfrågan, det vill säga att man blir 

involverad och delaktig. Jag brukar säga att vi har de medarbetare vi förtjänar. En 

produktionsledare som jobbat i 20 år där ingen frågat efter ekonomi utan där fokus har 

legat på produktion kommer av naturliga skäl inte tänka så ekonomiskt som man kanske 

önskar. Det viktigaste är att skapa engagemang hela vägen ut till arbetsledarna. Jag fick 

höra ett exempel om en produktionsledare som var väldigt negativ till målstyrningsarbetet 

men efter att personen fått berättat för sig om syftet och värdet av målkortet och att syftet 

med projektet i grunden handlar om att tjäna pengar förstod han. Allt hänger ihop och det 

avspeglar sig exempelvis i de anställdas löner.  

 

ÖC 5: Projektchefer behöver använda sig av styrmedlet kontinuerligt i sitt arbete och 

kommunicera ut budskapet för att skapa en positiv kultur kring det.  

 

Övrigt:  

ÖC 1: Alla projekt ska träffa projektrådet minst 2–3 gånger där projektet gås igenom. 

Samlar in informationen för varje distrikt och sammanställer för att kunna göra en 

jämförelse i regionen. Det ges inget tydligt arbetssätt till projekten för hur 

målstyrningsarbetet ska gå till utan tanken är att projekten själva ska hitta en väg fram då 

framgången till stor del handlar om ledarskap och kommunikation. Tanken med 

målstyrningsarbetet är att det ska vara integrerat i prognosarbetet genom att målen sätts i 

förhållande till en budget men skilt från prognosarbetet på det sättet att prognosen baseras 



46 

på utfallet ”most likely” och målstyrningsarbetet på ”best case scenario”. Risk för att 

motivationen för målstyrningsarbetet kvävs annars när målen inte uppnås.  

 

ÖC 2: Det nya arbetssättet med att presentera för projektrådet är ett nytt grepp som syftar 

till att sprida information samt sätter mer press på organisationen att arbeta med det då 

högre chefer efterfrågar det. Det projektrådet undrar är vilka som är med i framtagandet 

och åtgärder, vad som står i målkortet, hur man tänker i projektet och hur man jobbar med 

det? 

  

ÖC 3: Målkortet introducerades först ca 2016. Jag fastnade för metodiken om att sikta 

mot stjärnorna och nå trädtopparna. Att våga tänka stort men att samtidigt inte känna ett 

misslyckande om man inte når stjärnorna utan trädtopparna för att man fortfarande har 

gjort en förflyttning som i en lågmarginalbransch som byggbranschen kan vara bra nog.  

 

ÖC 4: För att belysa vikten av målstyrningsarbetet ska alla nystartade projekt senast 30 

dagar efter kontraktsskrivning redovisa sitt målstyrningsarbete för projektrådet bestående 

av regionchef, operativ chef, controller och kalkylchef. Denna redovisningsmetod var ny 

för många projektchefer där en del tänkte att själva målkortet är det viktiga. Men det 

viktiga är att kommunicera ägandet av målstyrningsarbetet långt ner i projekten. Det är 

stimulerande att göra bra inköp och tjäna pengar åt sitt projekt. Detta tänk och arbetssätt 

måste komma ut till våra produktionsledare så att även de jobbar mot mål för att tjäna 

pengar. Genom att ge produktionsledare ekonomiskt ansvar för sina resurser blir de mer 

motiverade till att göra ett bra jobb vilket genom exempelvis bättre planering leder till 

lägre kostnader. För mig är syftet att utnyttja hela kompetensen och drivkraften i 

organisationen för att nå detta mål. Det är inte en resurs i ett projekt som gör att det går 

bra men om man jobbar med alla kostnader överallt ger det effekt. Genom att som chef 

trycka på dessa frågor kommer de att lyftas på prioriteringslistan hos respektive individ. 

Det kanske inte sker första gången men detta är ett arbetssätt som chefen måste arbeta in.  

 

ÖC 5: Sedan arbetssättet introducerades har det blivit ett mer naturligt sätt att styra och 

leda den dagliga verksamheten i projektet på. Att inte bara mäta på kvalité och tid utan 

även ekonomi är viktigt. 

 

  



 

 

 

4.2.3. Intervjuer av projektchefer 

 

Hur arbetar du och din organisation praktiskt med målstyrning avseende: 

a. Uppstart 

PrC 1: Efter att kontraktet var påskrivet och vi hade en anbudskalkyl kunde 

målkortet upprättas gemensamt i grupp.  

PrC 2: - 

PrC 3: PrC, PC och Pi kollade igenom produktionskalkylen och identifierade 

resurserna med högst potential. Efter det fastställdes vilka beteenden och 

aktiviteter som skulle krävas för att nå målen. 

PrC 4: Först får vi ett mål som är satt av distriktschefen (projektchefen är med i 

processen att sätta det övergripande målet). Detta mål får platsorganisation dela 

upp på de olika områdena som finns i målkortet i ett startmöte med alla tjänstemän 

i projektet. Det vill säga hur mycket pengar det handlar om och så. I varje del 

försöker vi komma fram till olika åtgärder för vad som ska göras. Sedan fastställs 

målkortet och efter det börjar arbetet med uppföljning. Att sätta målkortet brukar 

gå bra men i uppföljningsdelen finns det förbättringspotential.  

 

b. Ansvarsfördelning 

PrC 1: Ansvar fördelades gemensamt utifrån roll och projektplan (det vill säga 

vem som ansvarar för vilka resurser) och med dessa två blev ansvarsfördelningen 

ganska naturlig.  

PrC 2: I projektet utgår vi från ansvarskortet som finns där resursfördelningen 

beskrivs.  

PrC 3: -  

PrC 4: Olika personer har olika inverkan på olika saker. Pi fokuserar på inköp 

medan PC eller PL exempelvis ansvarar för maskinhantering. Fördelning sker 

oftast i dialog på startmötet. I vissa fall är det en gråzon och jag fördelar. Oftast 

har det att göra med ansvarsfördelning som görs upp i projekt genom ansvarskort 

som är kopplat till målarbetet och prognosarbetet. Man ansvarar för vissa resurser 

vilket skapar en röd tråd i projektet.  

 

c. Målsättning 

PrC 1: Nivåerna i målen sätts på olika sätt. För delarna produktivitet och allmänna 

kostnader har vi velat komma åt att förbättra vårt arbetssätt, skapa rutiner och 

struktur för att arbetet ska bli effektivt. För att nå dit har en bedömning gjorts för 

målet i målkortet. Om produktionsledare inte behöver springa ut hela tiden sparar 
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det tid och de blir effektivare. Olika metoder för detta är veckoschema, 

ronderingar och att styra tiden så att de inte blir lika störda. En bedömning görs 

för hur mycket tid och pengar som sparas.  

PrC 2: - 

PrC 3: - 

PrC 4: Vi gör en bedömning i två delar. Först en bedömning för vilka delar där 

det finns möjligheter och vilka åtgärder som är aktuella. I det andra skedet sker 

en uppföljning för att avgöra om målet är rimligt. Behöver målet sänkas eller 

behöver bågen spännas mer? Målen sätts i dialog i mina projekt. 

 

d. Uppföljning 

PrC 1: Respektive ansvarig följer upp sina egna resurser och avstämning görs. 

Diskussion om detta sker vid prognosgenomgång. 

PrC 2: Målstyrningsarbetet följs upp i samband med prognos då varje 

resursansvarig får diskutera hur hen har resonerat gällande sina resurser. Om det 

har gått bra har vi firat det vid flera tillfällen. 

PrC 3: I samband med prognos stäms målstyrningsarbetet av och då presenterar 

respektive person sina resurser inför gruppen. 

PrC 4: Möte sker månadsvis eller var sjätte vecka. Då går man in och kollar hur 

mycket pengar som är nerlagt och hur man följt de olika åtgärder man sagt att 

man ska följa och så har man en diskussion om det och ser vart det bär. Det är 

olika i olika projekt beroende på hur stressade projektorganisationen är och hur 

mognadsgraden i målstyrningskulturen är.  

 

e. Verktyg 

PrC 1: Sedan årsskiftet har en ny metod börjat användas i målkortet vilket gjort 

visualiteten bättre. Visualiteten består av presentation i Powerpoint med diagram. 

Budget och mål tydliggörs som tidigare men vi skriver lite mer hur arbetet sker 

för att nå dessa mål.  

PrC 2: Senaste gången introducerades ett nytt visualiseringssätt innehållande ett 

stapeldiagram som med färger tydligt visade hur en viss resurs låg till. Responsen 

från platsorganisationen var positiv. Man vill ha något att prata kring och detta 

var ett bra verktyg för det ändamålet. Det gav en bild över hur de gick för de 

andras mål samt en helhetsbild för projektet i sig vilket skapade engagemang.    

PrC 3: Använder Excel då vi inte satt oss in i SPIK. Visualisering sker genom 

Excel-dokument med siffror och ingen Powerpoint eller diagram.  

PrC 4: Det skiljer sig från projekt till projekt då det utvecklas hela tiden. En 

gammal Excel-mall har tidigare varit bra men inte fungerat så bra i 



 

 

 

uppföljningsarbetet. Sedan har uppföljningsmodulen arbetats in i SPIK vilket inte 

heller är så bra. Nu finns det nya verktyg som tagits fram i olika projekt som 

används men grundläggande måste man ha med sig analysportalen där det finns 

historiska kostnader och upparbetning. Sammantaget används analysportalen och 

SPIK/Excel.  

 

Hur upplever du kulturen och jargongen gentemot målstyrningsarbetet? 

PrC 1: Det finns ett intresse för ekonomi i mina projekt och beroende på person, 

erfarenhet och tidigare inkörda arbetssätt kan målkortet hos vissa kännas som 

dubbelarbete med tanke på prognosarbetet. Målkortet blir oavsett ett hjälpmedel då man 

måste följa upp och tänka till varför man gör på ett visst sätt. I sin helhet tror jag det finns 

en positiv inställning till målkortet men de finns dock de som inte är särskilt positivt 

inställda. Dessa personer behöver däremot inte vara ointresserade av kostnadseffektivitet 

utan har andra metoder att jobba med det på. För dessa personer skulle målkortet kunna 

kännas för styrt. 

 

PrC 2: - 

 

PrC 3: Jag tror inte vi kommit igång till 100 % med målstyrningsarbetet ännu. Det 

kommer förmodligen dröja några projekt innan vi hittar best practice. 

 

PrC 4: Jag hade ibland önskat mer dynamik och en mer framfusig approach gentemot 

målstyrningsarbetet. Kanske främst hos PC och PL som oftast vill “säkra upp” arbetet i 

målkortet och därmed inte ställer tillräckligt höga mål eller helt enkelt inte är intresserade 

av målkortsarbetet. Det krävs nog en resa för att förändra det beteendet. PrC och Pi är 

normalt bättre på banan vad gäller målstyrningsarbetet. Ibland kan det vara svårt för 

produktionsledare att planera långt fram då det händer mycket här och nu men det är 

viktigt att produktionsledare kan höja blicken för att få in målstyrningstänket. Skanska 

skulle kunna göra en förflyttning i det avseendet.   

 

Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

PrC 1: -  

 

PrC 2: En del vill arbeta med mål och de som gör det uppnår sina mål. Att se att 

arbetssättet fungerar är viktigt. 
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PrC 3: Det är bra då man bryter ner resurser och tänker igenom en strategi för hur det 

uppsatta målet ska nås samt att man påminns om detta under projektets gång.  

 

PrC 4: - 

 

Vad fungerar dåligt med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

PrC 1: Engagemanget skulle kunna förbättras på flera sätt men ett problem är att 

platsorganisationen ofta byts ut vilket gör att mycket tid behöver läggas på att lära känna 

andra människors förmågor, intressen och arbetssätt. Och sen är det att försöka hitta rätt 

rutiner och arbetssätt. Det sker ett kontinuerligt förbättringsarbete men det behöver finnas 

en känsla av att målkortet är nyttigt och inte blir ett dubbelarbete. Detta ansvar ligger till 

stor del på projektchefen som då behöver förtydliga syftet med målstyrning i projektet. 

  

PrC 2: En del är inte så insatta i sina mål och kanske inte ens vet vad ens egna mål innebär 

vilket gör att det blir väldigt svårt att nå dem. Det ska dock sägas att alla inte fått en riktig 

chans att sätta sig in i målstyrningsarbetet till följd av den höga personalomsättningen i 

projektet. Vi vill att produktionsledare i slutändan ska känna ett stort ägandeskap i 

målstyrningsarbetet.  

 

PrC 3: Det finns i dagsläget en tidsbrist och en mallbrist.  

 

PrC 4: Det är svårt att samla laget och gå igenom och styra på ett dynamiskt sätt som gör 

att folk blir engagerade. Det finns personer som anammar tänket och använder det i sitt 

dagliga arbete och gör lite här och lite där vilket ger utslag då marginalerna redan är små. 

Det är viktigt att alla kämpar mot samma sak då en person kan förstöra för alla andra. Det 

finns mycket att jobba med kring kultur och ledarskap. Får man med sig arbetsledningen 

på ett bra sätt tror jag man kommer komma ut mycket starkare. Och det är viktigt när 

branschen går in i tuffare tider. Det kommer bli mer konkurrens och då blir det viktigare 

att jobba för att nå mål för att trycka upp marginalerna.   

 

Uppfyller målen i målstyrningsarbetet faktorerna för ett SMART mål? 

a. Specifikt 

PrC 1: Ja, resursspecifikt. 

PrC 2: Ja, de är specifikt då det är ekonomiska mål som finns för olika resurser. 

PrC 3: Ja, det tycker jag.  

PrC 4: Ja, för att vi jobbar med specifika mått.  



 

 

 

b. Mätbart 

PrC 1: Ja. 

PrC 2: Ja, med avseende på diskussionen kring specifikt.  

PrC 3: Ja, men inte lätt att sätta upp målet då det blir en gissning.  

PrC 4: Alltid mätbart. 

c. Accepterat 

PrC 1: Ja, med tanke på att alla får vara med och tycka till om resursfördelningen. 

PrC 2: Varierar nog. Medelvärdet är nog på hälften men det beror förmodligen 

till stor del på den höga personalomsättningen som gör att flera personer i 

organisationen blivit tilldelade sina mål och därför inte känner samma anknytning 

till dem. 

PrC 3: Jag tror inte folk drivs av siffran utan utav aktiviteten som leder till målet. 

PrC 4: Det är en del av ledarskapet att alla ska acceptera målen och det hänger 

ihop med om det är realistiskt eller inte. Det är inte lönt att sätta ett mål som någon 

tycker är helt orealistiskt. 

 

d. Realistiskt 

PrC 1: Ja. 

PrC 2: Ja, i de flesta fall. 

PrC 3: Dem är och ska vara på gränsen till orealistiska.  

PrC 4: Målsättningen är att det knappt ska gå att nå. Vissa personer tycker att 

målen ändå inte går att nå och berörs inte av det bryr sig därmed inte. En del 

produktionsledare fungerar tyvärr så. Det finns en diskrepans i organisationen.  

 

e. Tidsbestämt 

PrC 1: Ja. 

PrC 2: Det är tidsbestämt på det sätt att kontot ska vara på en viss nivå vid 

projektets slut. 

PrC 3: Enbart inom projektets gränser.  

PrC 4: Ja. 

 

Vad innebär målstyrningsarbetet för dig? 
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PrC 1: Har varit en resa sedan det lanserades och jag förstod först inte syftet. Det har varit 

en bra ingång för att diskutera ekonomi och hur man ska jobba i projekten utefter 

fastställda strategier. Målkortet har hjälpt till att sätta mer handlingsplaner.  

 

PrC 2: Målkort och målstyrning är viktigt men det är inte det viktigaste i projektet just 

nu. Det viktigaste är att få produktionen att fungera så att vi kan leverera rätt produkt till 

rätt pris. I ett andra skede kan mer fokus ligga på målstyrning och kostnadseffektivisering. 

Viktiga faktorer är att man tar till sig målen genom att exempelvis sätta dem själv, eller 

på annat sätt kommer nära dem och att de känns nåbara. Att sikta mot stjärnorna och nå 

trädtopparna är bra men stjärnorna får inte kännas orimligt långt bort. 

 

PrC 3: Ett styrmedel för att sätta ekonomiska mål och bryta ner dessa i aktiviteter och 

resurser. Ska leda till en ökad besparing i projektet.  

 

PrC 4: Att öka marginalen. Att tillsammans veta vilka åtgärder vi ska göra för att säkra 

och öka vår marginal.  

 

Blir du motiverad av målstyrningsarbetet? 

PrC 1: Jag blir motiverad av ekonomiarbete. Det som målkortet hjälper med är att det 

snabbt kan ge ett kvitto på vad olika val resulterar i vilket är motiverande. Samtidigt tycker 

jag att man i målkortet bara ser en bråkdel av projektekonomin. Då tycker jag det är 

roligare att se detta i sin helhet i strukturen vi har i våra projekt i ekonomiuppföljningen. 

Målkortet har varit en del i att lägga upp strategier för inköp, riskhantering och 

produktivitet.  

 

PrC 2: - 

 

PrC 3: Ja absolut. När det visualiseras blir man motiverad.  

 

PrC 4: Ja, allt som oftast då jag är väldigt intresserad av bra resultat. Det kan dock vara 

tufft att jobba med det om mina medarbetare är ointresserade för då kan jag bli 

omotiverad. För att förbättra detta jobbar jag med kultur och det ”mind set” man ska ha 

och försöker få ut det till fler. Det är svårt och det går inte att vara själv i detta arbetet utan 

alla måste bidra. Om man tänker på det, arbetar lite med det och börjar se resultat påverkar 

målstyrningsarbetet väldigt bra. Det skapar ett beteende som motiverar folk till att göra 

de åtgärder de gör då de ser klara resultat. Men om folk inte alls tänker på det utan jobbar 

med det utifrån andra mekanismer kommer man inte få något genomslag. De personer 

som har lyssnat och tagit till sig av detta och arbetar på det sättet som det är sagt och 



 

 

 

arbetar med det i det dagliga, de har ökat marginalen och har hittat ett sätt att arbeta på 

som givit vind i seglen. De som inte jobbat med det på samma sätt är inte alls där. För 

vissa krävs det ett paradigmskifte för att kunna jobba mer och bättre med mål. Alla tänker 

inte på ekonomiska mål. Olika typer av mål hänger ofta ihop men det är inte alltid man 

ser den kopplingen. 

 

Hur tror du att målstyrning bidrar till effektivitet/lönsamhet i produktionsskedet? 

PrC 1: Man sitter ner och ser vilka möjligheter som finns i projektet. Vad innebär ett visst 

val? Olika alternativ diskuteras för att nå respektive dels mål. Vad kan varje moment bidra 

till? 

 

PrC 2: Gör man det på rätt sätt bidrar det till engagemang och fungerar som en drivkraft. 

Incitament är bra för att driva projekt framåt. Vi måste arbeta med mål för att undvika att 

enbart arbeta på “rutin” då jag inte tror att vi är som mest lönsamma då. 

 

PrC 3: Man har det i bakhuvudet hela tiden vilket påverkar arbetssättet i den dagliga 

verksamheten positivt. 

 

PrC 4: - 

 

Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras? 

PrC 1: Behöver utvärdera det här nya arbetssättet. Målkortet ger ingen helhet i ekonomin 

så om det kan implementeras på något sätt så att man bara använder ett verktyg eller ett 

arbetssätt istället för flera skulle det vara önskvärt. Det kanske behövs strategier för varje 

del men att det inte behöver knappas in för varje del utan man kan ha ett helhetsdokument 

istället och följa upp det?  

 

PrC 2: Det behövs visualiseringsverktyg som tydliggör resultat, effekter och ger 

feedback. Det skulle nog hjälpa många medarbetare att förstå vad målkortet och 

målstyrning innebär. Vårt projekt har drabbats i stor utsträckning av hög 

personalomsättning till följd av högkonjunktur. Detta har gjort att de nya kommit rakt in 

i projektet och inte haft en riktig chans att sätta sig in i arbetet vilket exempelvis påverkat 

acceptansgraden gentemot målen. Detta har påverkat projektets målstyrningsarbete 

negativt då vi behövt börja om flera gånger. Byggbranschens organisation har stor 

inverkan på resultatet av målstyrningsarbetet.  
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PrC 3: I dagsläget finns det en tidsbrist och en mallbrist i målkortsarbetet som gör att det 

inte blir något fokus på visualisering. Om det hade funnits tillgängliga mallar hade vi 

förmodligen använt dessa. Det är även viktigt att sätta av tid till målstyrningsarbetet då 

det annars är risk att det bortprioriteras. En annan sak är att jag tror att vi inom 

organisationen behöver sprida erfarenheter för hur man praktiskt ska jobba med 

målstyrning i den dagliga verksamheten. Exempelvis hur man ska hantera 

maskinhyrningslistan, elförbrukning och temporär isolering runt dörrar. De anställda har 

erfarenheter och om dessa kan spridas slipper varje projekt uppfinna hjulet själva. Annars 

är det viktigt att öka delaktigheten hos medarbetarna och få de att vara med och identifiera 

de viktiga resurserna, förstå potentialen samt hur målet ska uppnås. Fokus borde ligga på 

att ta fram ett väl genomarbetat målkort i början som projektet kan styras mot då det inte 

finns tid att göra om målkortet under projektets gång. Att hitta rätt aktiviteter som ska leda 

till målen är A och O. 

 

PrC 4: Jag kan tycka att man borde kunna digitalisera ännu mer så att målavstämningen 

kan ske mer i realtid så att det inte krävs massa handpåläggning. till exempel att målet 

sätts och genom att applicera en strategi kommer resultatet upp snabbt och enkelt. Folk 

tycker det är jobbigt att gå in och arbeta i alla olika verktyg.  

 

Övrigt: 

PrC 1: Hur bör målkortsarbetet förmedlas? En del gör det exempelvis på morgonmötena. 

Verktyg, hjälpmedel och mallar för hur målkortet ska presenteras, motiveras och belysas 

för projektorganisationen hade uppskattats så att målkort inte blir ett verktyg enbart 

produktionsledningen arbetar med utan hela projektet.  

 

PrC 2: Behöver jag stöd i målstyrningsarbetet vänder jag mig till den operativa chefen i 

regionen. Det finns inget samlat material eller en mall för hur man ska jobba med 

målstyrning. 

 

PrC 3: Man kan inte springa på alla bollar utan man måste prioritera de viktigaste.  

 

PrC 4: Jag tror att våra supportfunktioner mer och mer börjar förstå att 

målstyrningsarbetet är något de ska jobba med för att motivera in organisationen att jobba 

med istället för att vara påtvingande och hårda när någon inte gör på ett visst sätt. Det kan 

finnas okunskap i organisationen för hur man ska jobba med målstyrning och om folk inte 

vet kommer de inte att prioritera det arbetet och det börjar stödfunktionerna att förstå mer. 

Där man har externa projekt är incitamentet större till att jobba med målstyrning men 

organisationen finns inte alltid där då den är mer ansträngd jämfört med interna projekt. 

Det sker ofta jämförelser med interna projekt men mindre projekt har inte samma 

organisationsstruktur. Där finns det en skillnad som ger olika förutsättningar.  



 

 

 

4.2.4. Intervjuer av produktionschefer 

 

Hur arbetar du/ ditt projekt praktiskt med målstyrning avseende: 

a. Uppstart 

PC 1: - 

PC 2: -  

PC 3: Först har vi ett uppstartsmöte med alla i projektet där väljer vi ut de resurser 

vi känner att vi kan påverka mest. Exempelvis kan en gipsresurs normalt inte 

påverkas så mycket då gipset behöver köpas in oavsett och det finns ramavtal med 

leverantörer. Det enda som går att påverka till viss del är spillet men då finns det 

resurser som går att påverka i större utsträckning, såsom kranar, där fokuset 

hamnar. 

 

b. Ansvarsfördelning 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Sker genom fördelning av resursansvar. Alla har ett visst ägandeskap för 

några resurser men det är mitt och PrC uppgift att hålla ihop helheten.  

 

c. Målsättning 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: - 

 

d. Uppföljning 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Vid prognostillfällen följs arbetet upp och det brukar vara ett behagligt 

intervall. Blir för mycket att jobba med det veckovis.  

 

e. Verktyg 

PC 1: Har ett nytt sätt som implementeras för tillfället som innehåller diagram.   

PC 2: - 
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PC 3: Hämtar siffror från SPIK men sen sker resterande arbeten i Excel. 

Visualisering görs i dagsläget med siffror och inte diagram. Visualiseringssättet 

beror på hur mycket tid man vill investera i det förberedande arbetet. 

 

Hur upplever du kulturen och jargongen gentemot målstyrningsarbetet? 

PC 1: Alla har inte samma intresse för målstyrningsarbetet vilket kan ha att göra med 

vilken roll man har i projektet. Projektchefen är mest intresserad i detta projekt. Man bör 

ha i beaktning att arbetssättet är relativt nytt och jag tror att när man väl kört igenom det 

någon gång och ser resultatet av det kan förbättring kring kulturen ske.   

 

PC 2: - 

 

PC 3: Positiv tycker jag. Man ska inte se det som ett tungt arbete utan det blir vad man 

gör det till. Vad jag vet finns det ingen som säger exakt hur man ska jobba med 

målstyrningsarbetet i dagsläget. 

 

Förespråkas målstyrningsarbetet uppifrån? 

PC 1: Ja det tycker jag genom distriktsträffar etcetera  

 

PC 2: Ja det tycker jag.  

 

PC 3: Det är tydligt ovanifrån att målstyrning är viktigt och något att fokusera på. Dock 

jobbar vi på samma sätt även utan ett målkort men nu kommer det även ner på papper. 

Tycker det ska ses som ett styrmedel och inte en exakt vetenskap.  

 

Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

PC 1: - 

 

PC 2: Det som är bra med målkortet är att det får en att tänka till ordentligt innan man 

köper något. 

 

PC 3: Det som är bra är att man bli påmind under projektets gång att fokusera på rätt 

saker. 

 



 

 

 

Vad fungerar dåligt med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

PC 1: Engagemanget skulle kunna bli bättre och för att få det tror jag man måste få bättre 

förståelse kring hur målstyrningsarbetet fungerar och att det kan leda till att tjäna pengar.  

 

PC 2: Inget.  

 

PC 3: Kan vara svårt att hitta tid till målstyrningsarbetet när det är högt tempo i 

produktion.  

 

Uppfyller målen i målstyrningsarbetet faktorerna för ett SMART mål? 

a) Specifikt 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Ja, resursspecifikt. 

 

b) Mätbart 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Ja, i pengar.  

 

c) Accepterat 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Ja, vi tar fram målen gemensamt.  

 

d) Realistiskt 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Ja men det tycker jag. De ska vara hyfsat högt satta. Helheten är svår att nå 

då det innebär att alla resursspecifika mål ska uppnås och det är inte realistiskt. 

På resursnivå är det mer realistiskt att nå målet.  
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e) Tidsbestämt 

PC 1: - 

PC 2: - 

PC 3: Ja, de finns ett start och mål i projektet. 

 

Vad innebär målstyrningsarbetet för dig? 

PC 1: Finns ett prioriteringsdilemma mellan produktion och administration. Produktionen 

måste gå framåt hela tiden. Arbetsmiljö och säkerhet också högre prioriterat. Det gäller 

att implementera målstyrningsarbetet på rätt sätt så att alla är med på det. Det räcker inte 

att en person arbetar med det. Det krävs förklaring och åtgärder för hur vi ska nå målen. 

Tänket finns men kanske inte tillräckligt.  

 

PC 2: Jag arbetar med målstyrning genom tidplanering. Genom att ta fram en plan för när 

och hur något ska ske och sedan bryta ner detta i mindre delar och kommunicera det nedåt 

åstadkoms ett kostnadseffektivt arbetssätt.  

 

PC 3: Det är ett bra arbetssätt men det är utmanande att hinna med när tempot är som 

högst i produktionen. Att klara av att göra det i samband med prognoserna känns dock 

rimligt. Måste prioritera produktion före administration då det är där pengarna tjänas. Det 

viktigaste med målkortet och målstyrningsarbetet är inte siffrorna utan att man funderar 

igenom olika svårigheter kopplat till en resurs/ aktivitet. Vilka åtgärder bör göras? Om 

vinsten för resursen blir 200 000 kr eller 210 000 kr är inte det viktiga. 

 

Blir du motiverad av målstyrningsarbetet? 

PC 1: - 

 

PC 2: - 

 

PC 3: Ja och nej. Jag blir motiverad av att jobba mot mål men jag hade varit motiverad 

även om det inte funnits ett målkort. 

 

Hur tror du att målstyrning bidrar till effektivitet/lönsamhet i produktionsskedet? 

PC 1: Om exempelvis delen för allmänna kostnader kan visa yrkesarbetare att arbetet 

genererar mer vinst tror jag de kan bli motiverade till att göra ett ännu bättre arbete.  

 



 

 

 

PC 2: Målkortet är till för att man ska tänka till ordentligt innan man köper in något så att 

pengar inte slösas. Måste ha ett mål att styra mot för att kunna vara lönsam. 

 

PC 3: Man identifierar nycklarna i sitt projekt och vad man ska jobba med för att få en 

effektiv produktion. Även att man tänker igenom och planerar allt ytterligare en gång. Blir 

ett planeringsverktyg på ett sätt.  

 

Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras? 

PC 1: Diagrammen kan nog utvecklas ännu mer för att bli ännu tydligare. Men efter att 

diagrammen introducerades har det blivit bättre. Tidigare när vi bara jobbade med siffror 

var det svårt att få en förståelse. Mer fokus skulle också kunna läggas på mindre 

kostnadsposter för att göra att många mindre vinster tillsammans blir en stor. Risk att 

dessa annars missas.  

 

PC 2: Nej, tycker det är bra som det är. 

 

PC 3: Hur avstämning av målstyrningsarbetet görs hade kunnat bli bättre. Det finns många 

olika sätt att göra det på men om det finns något sätt som är bättre hade jag velat veta det. 

Vi har ett sätt nu som vi känner fungerar men vet inte om det finns bättre. Hur borde 

Excel-filen struktureras upp egentligen? Ett diagram i slutet över hur förutsättningarna 

förändrats under projektets gång hade varit intressant att se. Hade även varit bra om det 

går att se flera föregående kvartal på samma sida för att lättare kunna jämföra.  



60 

4.2.5. Intervjuer av projektingenjörer 

 

Hur arbetar du/ ditt projekt praktiskt med målstyrning avseende: 

a) Uppstart 

Pi 1: Projektchefen tog fram en grov struktur av målkortet vilken diskuterades 

under ett startmöte med platsorganisationen.  

Pi 2: Jag och PrC gjorde mycket av det. Vi gjorde målkort bestående av en Excel-

fil med de resurser som vanligtvis brukar springa iväg där budget, mål, ansvarig 

och åtgärder angavs. Just nu försöker vi få ut allt i projektet men det har varit 

turbulent med personalomsättning. 

 

b) Ansvarsfördelning 

Pi 1: Resurser fördelades till de med mest inflytande och befogenhet för resursen.  

Pi 2: Projektingenjörerna bryter ner resurserna och ger till produktionschef och 

produktionsledare. 

 

c) Målsättning 

Pi 1: Baseras på kalkylen. Om alla är bekväma med kalkylen så blir det den vi 

utgår ifrån i målstyrningsarbetet.  

Pi 2: Finns två metoder, dels räknar vi bara fram (om vi fortsätter räkna framåt, 

var hamnar vi då?), och dels följer vi kontraktssumman och lägger på lite för att 

tjäna lite. I vissa fall finns det ingen kontraktssumma och då är den första metoden 

bättre. 

 

d) Uppföljning 

Pi 1: Ligger till stor del på produktionschefen. Avstämning görs i samband med 

prognos och resultatet kommuniceras till hela projektet vid gemensamma 

aktiviteter.  

Pi 2: Sker vid varje prognos. Jag jobbar med BÅK-filer och följer upp arbetet 

kontinuerligt och jobbar olika mycket med olika resurser. Finns inga schemalagda 

målkortsmöten, utöver i samband med prognos, men någon gång ibland är det 

projektdagar då hela projektets ekonomi gås igenom.  

 

 

 



 

 

 

e) Verktyg 

Pi 1: Målkortsmatris med färgkodning och diagram för kostnadsuppföljning av 

en del resurser.  

Pi 2: Pi och PrC använder SPIK och Excel och visualiserar detta till övriga genom 

diagram.  

 

Hur upplever du kulturen och jargongen gentemot målstyrningsarbetet? 

Pi 1: Jag upplever att engagemanget är större hos tjänstemän än yrkesarbetare vilket är 

naturligt då tjänstemännen jobbar mer aktivt med det. Det kan nog skilja sig lite grann 

mellan tjänstemän också beroende på vilken bakgrund man har vilket gör att man har olika 

uppfattningar om vad målstyrningsarbetet ska resultera i. Det viktigaste är att alla känner 

att de har nödvändiga befogenheter för sina resurser vilket behandlas vid startmötet.  

 

Pi 2: Jag tror att människor tycker det är kul med målstyrning då de tycker det är kul att 

“äga” sina resurser. Innan prognos får resursägaren uppskatta hur mycket kostnader som 

finns kvar och presentera det under uppföljningsarbetet i samband med prognos. Folk är 

intresserade av att följa sina resurser och är måna om att de ska gå bra. 

 

Förespråkas målstyrningsarbetet uppifrån? 

Pi 1: Ja det tycker jag och det framgår i samband med prognosarbetet.  

 

Pi 2: Målkortet i SPIK finns det en halvbra inställning till medan visualiseringsbiten 

förespråkas mycket. Det är bra att bry sig om ekonomin och inte bara att produktionen 

ska fortlöpa.  

 

Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

Pi 1: Jag tycker det är bra att vi fått in Skanskas värderingar i målstyrningsarbetet. 

 

Pi 2: Det som är bra är att kostnadsmedvetenheten ökar, att det visar pengars värde. Bara 

för att man jobbar på Skanska betyder det inte att det finns hur mycket pengar som helst. 

En del medarbetare behöver förbättra detta tänk. 

 

Vad fungerar dåligt med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

Pi 1: Det är en utmaning att sprida information nedåt till alla i projektet.  
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Pi 2: Det som fungerar dåligt är att det inte når ut till alla och att alla inte förstår syftet 

med det. Detta problem finns till stor del på grund av personalomsättningen. Tar tid att 

sätta sig in i målstyrningsarbetet. Det finns också ett problem i att platschefen inte vill att 

arbetsledarna ska göra någonting administrativt utan enbart fokusera på produktionen. 

Detta blir ett hinder då det blir svårare att få med sig alla. 

 

Uppfyller målen i målstyrningsarbetet faktorerna för ett SMART mål? 

a. Specifikt 

Pi 1: Ja, det är lätt att se vad som ska utföras.  

Pi 2: Ja, genom resurserna. 

 

b. Mätbart 

Pi 1: Ja, man kan se om det är utfört eller inte. 

Pi 2: Ja, finns ett mål och ett budgetmål. 

 

c. Accepterat 

Pi 1: Ja, jag känner det.  

Pi 2: Ja, vanligtvis försöker vi få den som äger resursen att sätta målet. 

 

d. Realistiskt 

Pi 1: Ja, de är konkreta och nåbara allihop med lite ansträngning.  

Pi 2: Ja, fast det varierar. Man ska sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna. 

 

e. Tidsbestämt 

Pi 1: Ja, projektet är tidsbestämt.  

Pi 2: Ja, när projektet avslutas. Det finns en budget för varje resurs som inte ska 

överskridas någon gång under projektets gång.  

 

Vad innebär målstyrningsarbetet för dig? 

Pi 1: Ett mål är dit man vill komma. Styrningen är vägen dit. Målstyrning är viktigt då det 

är viktigt att hitta ett sätt att ta sig till målen.   

 



 

 

 

Pi 2: Jag tycker det är ett bra verktyg men jag vill få ner kostnaderna på alla resurser jag 

ansvarar för och det hade jag velat även utan målkortet. Målkortet är nog viktigare för de 

som inte har den inställningen. Det är bra för att skapa en gemensam bild över projektet.  

 

Blir du motiverad av målstyrningsarbetet? 

Pi 1: Det är kul när det går bra och det är kul att jobba mot mål. 

  

Pi 2: Jag blir motiverad när andra vill att det ska funka och bli bra. Då känns det som att 

vi satsar och gör detta ihop. Målkortet är inte det som motiverar mig mest men det är bra 

för att man kollar en gång till hur mycket pengar som finns kvar på varje resurs och vilka 

resurser som är känsliga. Det är kul att veta vilka resurser det finns kvar pengar på och ej. 

Jag upplever även att mina kollegor blir motiverade av målstyrning men det är nog mer 

för att det går bra på deras resurser och blir glada av det. Det skulle dock kunna vara så 

att folk med “dåliga resurser” tänker att “det var för lite budgeterat” istället för att tänka 

att “jag spenderar för mycket” och försöker hitta lösningar för det. Jag vet inte om syftet 

med målstyrning nått ut till alla ännu och jag tror att vi skulle kunna jobba mer med 

målstyrning.  

 

Hur tror du att målstyrning bidrar till effektivitet/lönsamhet i produktionsskedet? 

Pi 1: Medvetenheten ökar för mjuka och hårda parametrar. Exempelvis att “vi”-kulturen 

förstärks och att insikten i hur olika resurser presterar ekonomiskt ökar.  

 

Pi 2: Genom samordning och planering kan pengar sparas genom exempelvis minskade 

leveranser.  

 

Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras? 

Pi 1: Utmaningen är att få ut målkortet i produktionen och få med alla yrkeskategorier på 

arbetssättet. Det skulle kunna ha att göra med ledarskapet och hur mycket projektchefer 

belyser vikten av målstyrningsarbetet i projektet. 

 

Pi 2: Att arbetsledarna egentligen bara ska vara ute på bygget kan vara bra på ett sätt men 

då blir det svårare att förankra ekonomiska strategier som hänger ihop med målkortet. Ett 

startmöte skulle vara bra så att alla förstår sitt personliga ansvar för sina resurser och följer 

upp dessa, sätter egna mål, funderar på åtgärder och presenterar dessa för övriga. Då blir 

man noggrannare i sitt arbete för att man bara kan skylla på sig själv.   
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4.2.6. Intervjuer av produktionsledare 

 

Hur arbetar du/ ditt projekt praktiskt med målstyrning avseende? 

a) Uppstart 

PL 1: Var inte med vid uppstart men arbetar med det vid prognoserna. 

PL 2: - 

PL 3: Uppstart sker genom att alla i projektet deltar för att skapa en gemensam 

bild över hur arbetet ska gå till. 

 

b) Ansvarsfördelning 

PL 1: Kopplas till vilka arbeten och roll man har och har man önskemål kan detta 

oftast lösas.  

PL 2: Jag blev tilldelad mina resurser då jag är ny.  

PL 3: Finns ett ursprungligt ansvarskort men detta är lite flytande och det är den 

som har bäst koll på en resurs som ska ansvara för den.  

 

c) Målsättning 

PL 1: Vi försöker hitta möjligheter och luckor i olika resurser. Efter en 

metodförändring hittade vi exempelvis en möjlighet att kunna spara in pengar 

genom ett val av en mindre kran. Målen sätts i grupp genom dialog. 

PL 2: Arbetsledarna sätter målen tillsammans. Tanken är att det ska bli så få 

besiktningsanmärkningar som möjligt. Problem kommer att uppstå på vägen och 

dessa får man lösa efter hand.  

PL 3: - 

 

d) Uppföljning 

PL 1: Har nyligen börjat arbeta med en ny modell istället för SPIK. Vi har också 

en extern BÅK-fil. Syftet med målkortet som jag förstått det är att man ska förstå 

var man kan spara in. Med den nya metoden är visualiteten bättre vilket är en 

nyckel för att engagera andra.  

PL 2: PrC och Pi gör den ekonomiska avstämningen men jag skulle kunna tänka 

mig att göra den avstämningen själv för mina resurser.  

PL 3: Alla presenterar sina resurser under gemensamma möten i samband med 

prognos där man säger hur man tänker och det blir en efterföljande diskussion.   



 

 

 

 

e) Verktyg 

PL 1: Excel och diagram för visualisering.  

PL 2: Visualisering från PrC och Pi sker främst genom diagram och tydliga 

förklaringar och det tycker jag fungerar bra.  

PL 3: Använder enbart siffror i Excel för visualisering. Inga diagram eller 

liknande. Vi kan bli betydligt bättre på visualisering och att kommunicera 

målstyrningsarbetet till yrkesarbetarna.  

 

Hur upplever du kulturen och jargongen gentemot målstyrningsarbetet? 

PL 1: Varierande. PrC och Pi är nog gladare i styrkortet än produktionschefen och 

produktionsledare. Det beror dock lite på situationen. Om det finns väldigt mycket att 

göra i produktionen en viss dag och vi ska behöva lägga en halv dag på att jobba med 

målkortet kan man få bilden av att vi inte tycker det är viktigt då vi prioriterar 

produktionen. Jag tror att om man sitter mer med det i början så att det finns ett välarbetat 

målkort och mall för uppföljningsarbetet gör det förhållningssättet till målkortet mer 

positivt. Under produktionens gång finns inte den tiden. Om det går att tydliggöra nyttan 

av målkortet, eller göra det mer levande, tror jag också förhållningssättet skulle förbättras. 

Bra om man tidigt kan visa på att “här finns det en möjlighet att tjäna pengar” samt att 

jobba mer med uppföljning så att det blir något av det.  

 

PL 2: Tycker den är bra. 

 

PL 3: Det beror på vem man frågar men jag är positivt inställd till arbetssättet.  

 

Förespråkas målstyrningsarbetet uppifrån? 

PL 1: Projektchefen förespråkar arbetet med målkortet och jag förstår poängen med det 

men det skulle kunna kommuniceras på ett bättre/ tydligare sätt.  

 

PL 2: Jag tycker det är tydligt att det är viktigt.  

 

PL 3: Ja, och det framgår genom PIV-mötena då fokus läggs på målstyrningsarbetet. 

 

Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

PL 1: - 
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PL 2: Jag är positiv till målkortet och att det tydligt framgår vilka målen är. 

 

PL 3: Tycker nivån är bra då vi går igenom det i samband med varje prognos.  

 

Vad fungerar dåligt med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

PL 1: Det är att involvera hela projektet och hitta rätt nivå i varje projekt. Finns så mycket 

andra saker att fokusera på så att målkortet hamnar i skymundan. Prioritering mellan 

målkort och produktion. 

 

PL 2: Inget i dagsläget. 

 

PL 3: Kommunikationen behöver komma längre ut i organisationen, det vill säga att 

inkludera yrkesarbetarna.  

 

Uppfyller målen i målstyrningsarbetet faktorerna för ett SMART mål? 

a. Specifikt 

PL 1: Ja men resursmålen är specifika. 

PL 2: Ja, då de är resurskopplade.  

PL 3: Ja, genom att de är resurskopplade.  

 

b. Mätbart 

PL 1: Ja målen är satta för varje resurs vilket gör det mätbart. 

PL 2: Ja, handlar om tiden man får på sig. 

PL 3: Ja, det finns en budget och ett mål.  

 

c. Accepterat 

PL 1: Ja för jag har varit med och satt dem. 

PL 2: Ja, det gör jag. Det är viktigt då man annars har fel uppgifter.  

PL 3: Ja, det tycker jag absolut. 

 

 



 

 

 

d. Realistiskt 

PL 1: Ja det tycker jag. 

PL 2: Ja, det tycker jag. Men prioriteringen är viktig för att lyckas.  

PL 3: Ja, de målen jag kan påverka är realistiska.  

 

e. Tidsbestämt 

PL 1: Ja de är relativt tidsbestämda. Det är inte så att vi bara säger att något ska 

vara gjort “någon gång” under projektets gång. 

PL 2: Ja, det tycker jag. Vi har en gemensam tavla för att hålla koll på olika 

aktiviteter. 

PL 3: Ja, projektet har ett slut men det kan även vara tidsbestämt till när ett 

arbetsmoment är slut eller när en överlämning till hyresgäst sker.  

 

Vad innebär målstyrningsarbetet för dig? 

PL 1: Jag tror på arbetssättet men just nu när jag är ny är det många andra saker som tar 

fokus till nackdel för målkortet. Målkortet är inte akut i den dagliga verksamheten. Längre 

fram kommer jag bli mer involverad när jag har bättre koll på byggproduktionen. 

 

PL 2: För tidigt att svara på.  

 

PL 3: Innebär att de viktigaste resurserna i projektet försöker identifieras och sedan följs 

upp. Arbetssättet är det viktiga i målstyrningsarbetet och inte själva siffrorna. Hur ska vi 

göra för att nå det uppsatta målet? Det handlar om att sätta upp mål som styr verksamheten 

i rätt riktning i rätt tid och till rätt pris. Det är ett bra hjälpmedel som hänger ihop med 

ledarskap.  

 

Blir du motiverad av målstyrningsarbetet? 

PL 1: Ja, det är kul att jobba mot mål. Det man gör ger faktiskt något.  

 

PL 2: Ja jag brinner för att få ett bra resultat. Tycker det är kul att vara ekonomisk, hålla 

kostnader nere och fundera över hur man kan påverka? Det ligger mycket planering och 

prioritering bakom.  
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PL 3: Ja det blir jag. Men det finns ett prioriteringsdilemma mellan produktion och 

administrativt arbete där produktionen behöver prioriteras. Däremot är det fortfarande 

viktigt att göra det administrativa arbetet också.  

 

Hur tror du att målstyrning bidrar till effektivitet/lönsamhet i produktionsskedet? 

PL 1: Man får bättre koll på värdet av pengar. Det visar sig ganska tydligt att även små 

kostnader spelar roll. Detta gör att man tänker över sina inköp en extra gång innan köpet 

görs. 

 

PL 2: - 

 

PL 3: Det är en ledarskapsgrej som får medarbetare att jobba åt rätt håll och gör att de 

prioriterar rätt saker i projektet. Utan mål jobbar man bara utan att veta mot vad, och det 

är onödigt.  

 

Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras? 

PL 1: Det som kan bli bättre är att schemalägga tid för att arbeta med målstyrning, att det 

fungerar smidigt och att alla är med på banan. Viktigt att arbetet inte blir hattigt och 

stressigt så att det bara känns som ännu ett moment som ska göras. Under projektets gång 

vill man inte arbeta om målkortet. 

PL 2: För tidigt att svara på.  

 

PL 3: Kommunicera bättre längre ut i organisationen. Upplever att det finns en efterfrågan 

hos yrkesarbetare på mer info om hur det går i projektet. Viktigt att skapa delaktighet hos 

varje individ. 

  



 

 

 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

5.1. Arbetssätt 

 

5.1.1. Projekt 1 

Uppstart av målstyrningsarbetet sker genom att gemensamt i projektet ta fram målkortet. 

Ansvarsfördelningen görs baserat på roll och ansvarskort och blir därmed naturlig. Om 

det finns önskemål för en viss resurs går det att lösa. För själva målsättningarna i målkortet 

görs gemensamt en bedömning för hur mycket pengar som kan sparas i förhållande till 

kalkylen för olika resurser/ aktiviteter. För delarna produktivitet och allmänna kostnader 

är syftet att förbättra arbetssättet, skapa rutiner och struktur för att göra arbetet effektivt. 

Uppföljningen sker genom att respektive resursansvarig följer upp sina resurser och 

presenterar dessa i samband med prognosarbetet varje kvartal. Resultatet kommuniceras 

efter det till hela projektet vid gemensamma aktiviteter. Excel används för sifferhantering 

men sedan årsskiftet 2018/2019 används ett nytt verktyg för visualisering som till stor del 

bygger på linjediagram vilket förbättrat visualiseringen avsevärt enligt de själva. Hur 

budget och mål ska hållas/ nås tydliggörs på ett bättre sätt med det nya arbetssättet. 

 

5.1.2. Projekt 2 

PrC och Pi gör det mesta av uppstartsarbetet genom att identifiera de resurser som 

vanligtvis går över budget. Budget, mål, åtgärder och ansvarig anges för dessa resurser. 

Ansvarsfördelning baseras dels på ansvarskortet och dels på att Pi bryter ner resurserna 

som sedan ges till PC och PL. Målsättning görs främst genom två metoder. Dels kan ett 

mål sättas genom att räkna framtida kostnader och därefter sätta ett mål i förhållande till 

den troliga slutkostnaden och dels sätts mål genom att utgå från budget och anta en vinst. 

I de fall det inte finns någon budget för en resurs eller aktivitet fungerar den första 

metoden bättre. Uppföljning görs vid varje prognostillfälle, och eventuellt någon gång till 

under året, där varje resursansvarig får berätta hur hen har resonerat gällande sina resurser. 

Verktyg som används är Excel för sifferhantering men vid den senaste uppföljningen 

introducerades ett nytt visualeringssätt bestående av stapeldiagram som på ett färgkodat 

sätt visade hur resurser presterade. Responsen för denna metod var positiv.  

 

5.1.3. Projekt 3 

Uppstart sker genom ett gemensamt möte där de resurser som anses kunna påverkas mest 

väljs ut. Beteenden och aktiviteter som krävs för att nå målen definieras. 
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Ansvarsfördelning görs genom resursfördelning baserat på ansvarskortet. Varje individ 

ansvarar för ett antal resurser men det är PC och PrC som ansvarar för helheten. 

Uppföljning sker vid prognostillfällen varje kvartal och det brukar vara ett lagom intervall 

enligt de själva. Alla presenterar då sina egna resurser och berättar hur de har resonerat. 

De verktyg som används är SPIK där siffror hämtas ifrån men all behandling sker i Excel 

och visualisering sker i dagsläget enbart med siffror.  

 

5.1.4. Utvärdering av arbetssätt 

Uppstart sker på samma sätt i Projekt 1 och Projekt 3 genom ett samlat startmöte där 

målkortet tas fram gemensamt och arbetssättet för att dessa mål tas fram. I Projekt 2 verkar 

uppstarten ha fallit mellan stolarna då PrC och Pi gjort det mesta till följd av den höga 

personalomsättningen. Avsaknaden av ett ordentligt startmöte har enligt Pi 2 påverkat det 

efterföljande målstyrningsarbetet negativt genom att PrC och Pi får göra det mesta av 

arbetet då PC och PL inte kunnat inkluderas på önskat sätt. Ett startmöte är annars ett bra 

tillfälle att strukturera upp hur arbetet ska gå till och vem som är ansvarig för vad då det 

under projektets gång är svårt att hinna med det. Organisationen blir även effektivare om 

chefer och medarbetare har ett gemensamt synsätt på hur arbetet ska gå till (Forsberg & 

Olsson, 2004). Om anställda fått lära sig strategier och får högpresterande mål är de mer 

benägna att använda dessa strategier jämfört med människor som fått andra typer av mål 

och därmed prestera högre (Earley et al., 1989). Ett lyckat startmöte i projektet kan därför 

ge stora effekter. Dessa strategier behöver däremot vara anpassade för ändamålet för att 

få önskad effekt (Audia et al., 2000; Earley & Perry, 1987) men i byggprojekt likt de i 

studien känns strategin väl anpassad då den är av upprepande karaktär och inte skiljer sig 

nämnvärt mellan projekt.  

 

Ansvarsfördelningen görs på liknande sätt i alla projekt genom att basera det på 

ansvarskortet och att gemensamt diskutera vem som borde ha ansvar för vilken resurs. Att 

PrC lyssnar på medarbetares förbättringsförslag är positivt då det undanröjer hinder och 

skapar goda arbetsförutsättningar (Forsberg & Olsson, 2004). Delaktigheten anses god i 

Projekt 1 och Projekt 3 då det finns ett tydligt resursansvar och varje person presenterar 

sina resurser på något sätt i samband med uppföljning. I Projekt 2 ligger den största delen 

av målstyrningsarbetet i dagsläget på PrC och Pi på grund av den höga 

personalomsättningen i projektet. Det finns ett resursansvar på individnivå men det är inte 

lika utvecklat som i de andra två projekten då målstyrningsarbetet behövt starta om när 

nya människor kommit in i projektet. Detta har påverkat målstyrningsarbetet i Projekt 2 

negativt. Det bör diskuteras hur målstyrningsarbetet jämförs mellan projekt med hög 

personalomsättning och projekt med låg personalomsättning. Det är förmodligen negativt 

att ställa lika höga krav på projekt med hög personalomsättning då risken är högre för att 

anställda ska bli stressade och känna en otillräcklighet, i enlighet med ÖC 1, då de kan 

vara ovana vid arbetssättet och behöver tid för att komma in i sin roll. Att komma in i 

mitten av ett projekt som ny innebär även normalt sätt att resursansvar och mål blir 

tilldelade vilket inte är motiverande (se Kapitel 5.4 SMART-modellen). Delaktighet kan 



 

 

 

enligt Dosset et al. (1979) vara en viktig faktor i målstyrningsarbetet då målen blir 

“viktigare” för den som ansvarar för målen genom att det blir “hens” mål. Genom 

delaktighet skapas engagemang vilket förbättrar förhållningssättet och jargongen och gör 

att arbetssättet prioriteras högre och därmed ger större effekt. Studier av Latham et al. 

(1994) visar även att prestationen signifikant blir bättre när medarbetare deltar i arbetet 

med att ta fram strategier för hur arbetet ska utföras samt har större tilltro till att lösa 

problem och uppnå mål på egen hand jämfört med de som inte deltar i detta arbete. I denna 

studie motsvaras dessa strategier av vilka åtgärder och beteenden som gemensamt 

diskuteras fram som avgörande för att ett visst mål ska uppnås för en viss resurs. Enligt 

Erez och Zidon (1984) bidrar faktorn “att kunna klara av att uppnå ett mål på egen hand” 

till högre engagemang för målet.  

 

Målsättning bestäms på ett liknande sätt i de tre projekten genom att kvalificerade 

gissningar görs för respektive resurs. En nackdel med gissningar är att det kan vara svårt 

att nå målen då de underliggande processerna inte är väldefinierade (Chan & Chan, 2004). 

Istället för en ordentlig analys baseras gissningarna normalt sätt på en blandning av 

erfarenhet och magkänsla. Samtidigt skulle det vara en för tung process att grundligt 

analysera varje resurs individuellt och förutsättningarna skulle förmodligen förändras 

under projektets gång. Neely (1999) kritiserar finansiella prestationsmått då de är 

kortsiktiga, saknar strategiskt fokus, inte säger något om kvalité och inte uppmanar till 

framtida förbättring. Däremot finns det fördelar med ekonomiska mål såsom att 

mätbarheten blir hög i enlighet med SMART-modellen. Det skulle vara svårt att inte sätta 

ekonomiska mål i målstyrningsarbetet som fokuserar på ekonomi. Ett problem med 

målsättningsprocessen i dagsläget är att det råder en diskrepans mellan olika roller för hur 

ett mål ska sättas vad gäller om det ska vara realistiskt eller ej (se vidare diskussion i 

Kapitel 5.4 SMART-modellen). 

 

Oavsett är mål en viktig faktor för att skapa motivation i arbetet och det är därför viktigt 

att låta medarbetare tycka till om och bli lyssnade på huruvida ett uppsatt mål är 

utmanande eller inte. Det är viktigt att mål ställs i relation till den anställdes 

förutsättningar, avseende bland annat erfarenhet, färdigheter, förmågor, attityd och 

värderingar, då den anställda på kort sikt endast har en liten påverkan på arbetssättet som 

utgör 70–80 % av förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb (Forsberg & Olsson, 

2004). Som flertalet respondenter i studien säger är det dock inte själva målsättningen i 

målstyrningsarbetet som är det viktiga utan att man diskuterar tillvägagångssätt för olika 

resurser för att vara framgångsrika i projektet i sin helhet. Det är dessa tillvägagångssätt 

som gör att kostnader i slutändan minskar och inte att ett visst mål satts upp. Gällande hur 

målsättningar görs finns det en studie av Latham et al. (1978) som visar att anställda som 

fått vara med och delta i arbetet med att sätta mål ställer högre mål och presterar bättre än 

de som fått sina mål tilldelade av en chef. Som framgår i Kapitel 3.1 Målstyrning finns 

det dock skillnader i forskningsresultaten avseende prestation gällande hur mål bestämts 

beroende på förutsättningarna i studierna. I en avgörande studie av Latham et al. (1988) 
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visar resultatet att mål tilldelade av en chef är lika effektiva som mål utarbetade i samråd 

ur ett motiverande perspektiv förutsatt att syftet med målen var klargjorda. I denna studie 

där målstyrningsarbetet inte anses fullt implementerat (se Kapitel 5.5 

Förbättringsområden) kan inte syftet antas vara klarlagt och därmed skulle det i denna 

studie kunna anses vara fördelaktigt att sätta mål i samråd mellan chef och medarbetare.  

 

Uppföljning sker på ett liknande sätt i alla tre projekt genom att gemensamt följa upp 

arbetet. Resurserna gås igenom och respektive resursansvarig resonerar kring sina 

resurser. Måluppföljning är viktigt för att utvärdera om målet är korrekt ställt och om det 

har full effekt i verksamheten (Forsberg & Olsson, 2004). För att lyckas fullt ut bör 

medarbetare ges utrymme att hitta egna vägar för att nå målet under processens gång men 

vid behov ska målen justeras upp eller ned för att ge ökad motivation. I denna studie följer 

projekten upp sitt målstyrningsarbete varje kvartal i samband med prognos. Enligt de 

projektanställda är detta ett bra intervall för att hinna med att göra det. Däremot är det 

svårt att säga om det är detta intervall som gör att målstyrningsarbetet får störst effekt. 

Det kan hända mycket under en tremånadersperiod i ett byggprojekt. En del resurser 

kanske bara är aktuella en kortare tid och om uppföljning bara sker varje kvartal finns det 

risk att dessa resurser inte följs upp medan det fortfarande finns tid att göra förändringar. 

ÖC 4 och PrC 4 menar på att en del resurser behöver följas upp så ofta som var 4:e till 

var 6:e vecka för att målstyrningsarbetet ska få störst effekt. Görs det mer sällan är risken 

stor att det för vissa resurser blir så att det enbart kan konstateras att det gick dåligt och 

att det inte går att göra något åt det i efterhand. Något som hänger ihop med att 

uppföljningsarbetet sker för sällan är att samtliga projekt verkar fokusera på alla resurser 

samtidigt vilket gör att det inte blir något fokus på de som är viktigast för stunden. 

Projektet riskerar därmed att missa viktiga möjligheter samtidigt som uppföljningsarbetet 

kan bli onödigt tungt och långdraget och därmed vara omotiverande för de anställda. Som 

ÖC 1 säger syftar målstyrningsarbetet till att välja ut de resurser som är viktigast för 

stunden för att få kvalité i arbetet. PrC har en viktig roll i detta genom att hjälpa till att 

identifiera vilka dessa resurser är och få platsorganisationen att förstå detta. Om detta görs 

skulle engagemanget förmodligen höjas och därmed även effekten av 

målstyrningsarbetet. Det bör även noteras att PrC 3 och PL 1 med flera anser att det finns 

en tidsbrist kopplat till målstyrningsarbetet så om uppföljningsarbetet skulle bli mer 

effektivt rent tidsmässigt och tid avsätts för uppföljning skulle detta sannolikt gynna 

målstyrningsarbetet.  

  

Det bör förtydligas att uppföljningsarbetet inte enbart går ut på att utvärdera hur det har 

gått. Det är snarare viktigare att analysera varför det gått som det gått och “hur” 

arbetssättet ska förändras för att det ska gå bättre i framtiden. Detta proaktiva arbetssätt 

gör att projektet styrs mot målen och inte bara stäms av mot målen. Feedback är även 

viktigt för att medarbetarna ska veta om målet kommer att uppnås eller ej. Om inte denna 

information ges blir det svårt att angripa delar som är mest relevanta för att nå målen. Att 

arbeta med både mål och feedback är mer effektivt än att enbart arbeta med mål (Bandura 

& Cervone, 1983). Att arbeta konsekvent med målstyrning och feedback kan öka 



 

 

 

produktiviteten med 20 % (Locke & Latham, 1979). Det ska dock tilläggas att en högre 

produktivitet inte alltid leder till lägre kostnader.  

 

Verktygsmässigt skiljer det sig delvis mellan projekten. De tre projekten arbetar i grunden 

med Excel för sifferhantering och använder bara SPIK som en “sifferdatabas”. Gällande 

visualisering har Projekt 1 och Projekt 2 däremot nyligen börjat använda sig av 

linjediagram respektive stapeldiagram som på ett tydligt sätt presenterar resultat för olika 

resurser. Responsen för detta har enligt PrC 1 och PrC 2 varit positiv men behöver 

utvärderas ytterligare längre fram. Projekt 3 visualiserar i dagsläget enbart resultat i 

målstyrningsarbetet genom rena sifferark i Excel på grund av tidsbrist och mallbrist. De 

hävdar samtidigt att det finns ett behov av bättre visualisering. Visualisering genom 

diagram kan med andra ord sägas vara något som tydliggör målstyrningsarbetet och 

gynnar projekten då engagemanget höjs. Enligt Forsberg och Olsson (2004) fungerar det 

inte att som chef enbart informera om vilka mål som finns utan de behöver förankras på 

ett tydligare sätt för att mottagaren ska kunna ta emot de (Forsberg & Olsson, 2004). 

Visualisering genom diagram kan vara det som gör att de anställda har lättare att ta till sig 

av målen.  

 

Enligt Figur 1 (principskiss över målstyrningsprocessen) sker målstyrningsarbetet i de tre 

projekten på ett liknande cykliskt sätt. Först sker en målformuleringsprocess under 

uppstartsmötet där även åtgärder för hur målen ska uppnås tas fram och 

ansvarsfördelningen görs. Efter det sker arbetet för att nå målen i praktiken och detta 

utvärderas under uppföljningstillfällena. Det som eventuellt fungerar sämre i dagsläget 

enligt Figur 1 är dialogen (som står i mitten och knyter samman allt) och detta diskuteras 

vidare i Kapitel 5.5 Förbättringsområden. Sammanfattningsvis är det bra att det finns ett 

uppstartsmöte men detta skulle utnyttjas mer genom att prioritera det högre för att 

arbetssättet ska kunna implementeras i större utsträckning. Ansvarsfördelningen fungerar 

bra i dagsläget genom att tydligt dela ut ansvar för olika resurser. Det sker på det sättet 

ÖC och teori menar att det ska ske på för att skapa delaktighet. En hög personalomsättning 

påverkar projekt negativt då det tar tid att sätta sig in arbetssättet.  Målsättningsarbetet 

sker på det sätt det kan ske på med tanke på att det är svårt att göra en ingående analys för 

varje resurs. Däremot finns det en diskrepans för ambitionsnivån i ställda mål (se Kapitel 

5.4 SMART-modellen). Uppföljningsarbetet fungerar bra med avseende på att varje 

resursansvarig får reflektera över sina resurser vilket skapar engagemang. Det finns 

förbättringspotential gällande intervallet mellan uppföljningstillfällena samt antalet 

resurser som det är fokus på under det aktuella tillfället. Verktygsmässigt verkar det vara 

bra att visualisera resultat genom diagram då det fått god respons från projekten. Detta 

bör projekten arbeta ännu mer med för att göra målstyrningsarbetet tillgängligt för fler 

och förbättra förutsättningarna för att implementera arbetssättet, speciellt Projekt 3 som 

inte använder det alls i dagsläget. 
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5.2. Förhållningssätt 

 

5.2.1. Övergripande chefer 

Samtliga övergripande chefer är överens om att målstyrningsarbetet är av stor vikt för 

företaget. Filosofin att “sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna” nämns av samtliga i 

något sammanhang. ÖC 1 menar på att verksamheten bygger på att det i slutändan ska bli 

en vinst och för att nå dit krävs det målstyrning. ÖC 4 menar på att målstyrning i 

lågkonjunktur kan vara en nödvändighet för att ens få några projekt. I dagsläget är det 

dock inte lågkonjunktur men någon gång i framtiden kommer det att vara det. ÖC 1 menar 

på att det är viktigt men att det vid tillfällen kan infinna sig en känsla av otillräcklighet i 

målstyrningsarbetet på grund av tidsbrist. För ÖC 5 är målstyrningsarbetet ett sätt att leda 

projekt på och ett bra verktyg att diskutera ekonomi kring. De övergripande cheferna har 

även en generell uppfattning om att målstyrning ute i projekten inte alltid bidrar till 

motivation. Enligt ÖC 1 tillkommer det prestationskrav för de anställda ute i projekten 

och en känsla av otillräcklighet kan infinna sig. ÖC 2 tror att en del personer ute i 

projekten aldrig kommer att bry sig om målstyrningsarbetet men att en förutsättning för 

att kunna ta till sig arbetssättet är att det ska vara lätt att förstå vad det innebär. ÖC 3 och 

ÖC 5 tror att målstyrningsarbetet motiverar då människan generellt har ett intresse för att 

se sitt bidrag till helheten.  

 

Viktiga faktorer för ett lyckat målstyrningsarbete är kommunikation, att våga sätta mål 

och att tro på dessa (ÖC 1 och ÖC 5). ÖC 5 anser även att ansvarsfördelning är viktigt för 

att skapa delaktighet långt ner i projektorganisationen. Om detta görs skapas en känsla av 

att det är viktigt och därmed prioriteras det i projektet. En annan faktor är att få in tänket 

för vad det innebär att sätta mål och hur det kommuniceras i projektet (ÖC 2). ÖC 3 anser 

att den viktigaste faktorn är att det finns en vilja att jobba med målstyrning och för att 

skapa denna krävs tydlig kommunikation, bra visuella verktyg och hjälpmedel. Även 

feedback är viktigt och hänger ihop med ledarskapet genom att bra prestationer noteras 

och belönas. För att ha förmågan att notera bra prestationer blir personkännedom också 

en viktig faktor. ÖC 4 anser att den viktigaste faktorn är att fånga intresset och 

engagemanget hos varje medarbetare för att skapa en gemensam vilja att klara av målet. 

Målstyrning är en del av ett förhållningssätt, en kultur och en strävan. Sanningar måste 

konstant ifrågasättas i syfte att alltid hitta den bästa lösningen. Samtliga övergripande 

chefers uppfattning är att projektchefen har det största ansvaret för att implementera 

målstyrningsarbetet men att stöd ska sökas av distriktschefen eller hos stödfunktioner vid 

behov. Det fungerar inte heller att enbart projektchefen arbetar med målstyrning utan alla 

i projekt behöver bidra för att det ska ge effekt.  

 

Det råder däremot delad mening bland ÖC huruvida fokus borde ligga på att ta fram nya 

verktyg eller att fokus snarare borde ligga på att “målstyra” istället för att fokusera på 

verktygen. ÖC 4 och 5 menar att dagens verktyg är tillräckliga medan ÖC 1 hävdar att det 



 

 

 

finns ett behov av nya verktyg och ÖC 3 att det finns en osäkerhet i projekten gällande 

vilket/ vilka verktyg som borde användas. Det finns även en efterfrågan bland PrC på 

verktyg och mallar för hur resultat ska visualiseras och för hur arbetssättet ska 

kommuniceras till övriga i projektet (se Kapitel 5.2.2). Om ÖC och projektanställda har 

ett gemensamt synsätt för hur målstyrningsarbetet ska utföras i den dagliga verksamheten 

blir det mer effektivt (Forsberg & Olsson, 2004). ÖC har enligt författaren rätt 

förhållningssätt till målstyrningsarbetet utifrån den filosofi som finns men detta 

förhållningssätt har inte spridit sig till hela organisationen ännu.  

 

5.2.2. Projektchefer 

PrC har ett liknande förhållningssätt som ÖC gällande att det är viktigt och de är 

motiverade av arbetssättet då de är intresserade av att leverera ett bra resultat. För PrC 1 

har det varit en resa att börja arbeta med målkort och målstyrning på sättet som 

introducerades 2016. Syftet var till en början inte förståeligt men det har visat sig vara en 

bra ingång till att diskutera ekonomi och arbetssätt i projekt (PrC 1). Däremot visar 

målkortet enbart en bråkdel av projektekonomin och ger ingen helhetsbild över projektet. 

För PrC 2 är målstyrningsarbetet viktigt men produktionen går fortfarande före. Att 

leverera rätt produkt till rätt pris är något mer prioriterat än kostnadseffektivisering. Att 

sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna är bra men stjärnorna får inte kännas orimligt 

långt borta. Gör man däremot arbetet på rätt sätt bidrar det till engagemang och fungerar 

som en drivkraft. För PrC 3 är målstyrningsarbetet ett styrmedel för att sätta ekonomiska 

mål som ska leda till besparing. Det som är bra är att tankesättet finns i bakhuvudet hela 

tiden. Däremot kommer det förmodligen dröja innan “best practice” hittas då arbetssättet 

är relativt nytt. Att hitta rätt aktiviteter för att nå målen är A och O. För PrC 4 handlar 

arbetssättet om att öka vinstmarginalen genom att tillsammans i projekten veta vilka 

åtgärder som krävs. Samtliga projektchefer motiveras av arbetssättet men upplever att alla 

i projekten inte gör det. PrC 1 upplever att det behövs en mall för hur arbetssättet ska 

kommuniceras till övriga i projektet, PrC 2 att det behövs visuella verktyg, PrC 3 att det 

finns en mall- och tidsbrist och PrC 4 att det behövs ett mer enhetligt verktyg. PrC 4 

arbetar med att sprida rätt inställning och kultur kring målstyrningsarbetet men upplever 

att det är svårt. PrC 4 hade velat ha en mer framfusig approach till målstyrningsarbetet 

från framförallt PC och PL då PrC och Pi normalt är mer insatta i målstyrningsarbetet. 

PrC 1 menar på att det för vissa kan upplevas som dubbelarbete med tanke på det 

parallella prognosarbetet och att vissa jobbar kostnadsmedvetet även fast de formellt inte 

använder erforderliga målstyrningsverktyg. PrC 4 menar att de som väl satt sig in 

arbetssättet har hittat ett sätt att arbeta med det i den dagliga verksamheten vilket visat sig 

ge bra resultat. De som inte arbetat med det är inte i närheten av detta resultat. Enligt PrC 

4 krävs det ett paradigmskifte hos vissa för att kunna arbeta mot mål på ett bättre sätt. 

Författaren anser att PrC i grunden har ett bra förhållningssätt till målstyrningsarbetet 

men att de behöver arbeta mer för att implementera arbetssättet ytterligare. Borde i större 

utsträckning använda befintliga verktyg för att förbättra implementeringen. 
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5.2.3. Produktionschefer 

PC förhållningssätt till målstyrningsarbetet är blandad. En gillar det, en är ointresserad 

och en tredje har inget emot det fast skulle klara sig utan det. En gemensam uppfattning 

är däremot att det finns en tydlig prioriteringsfråga mellan produktion och administrativt 

arbete och PrC ska prioritera produktionen. Detta är en viktig fråga i denna studie då 

ansvaret behöver komma långt ut i projekten (till PC och PL) för att målstyrningsarbetet 

ska få som störst effekt. PC 1 menar även på att alla inte har samma intresse i projektet 

vilket skulle kunna ha att göra med vilken roll i projektet man har. PC 1 tror ändå att rätt 

målstyrningstänk finns inom organisationen men att det inte implementerats tillräckligt 

ännu. Då arbetssättet är relativt nytt skulle kulturen kring det förbättras bara genom att få 

köra igenom det i ett par projekt. PC 2 är helt ointresserad av målstyrningsarbete och 

menar på att arbetssättet redan är implementerat i hens arbetssätt som hen haft över en 

längre tid. Hens arbetssätt med mål sker genom att en tydlig tidplan bryts ner i mindre 

delar som sedan kommuniceras till produktionsledare utan att formellt “målstyra”. PC 3 

för ett liknande resonemang som PC 2 men arbetar ändå med de verktyg som finns även 

om hen hade motiverats till att nå uppsatta mål även utan det arbetssätt som finns idag. 

PC 3 menar på att det som är bra med målstyrningsarbetet är att man under projektets 

gång blir påmind att fokusera på rätt saker. PC 1 och PC 3 upplever att det finns 

förbättringspotential gällande hur uppföljningsarbetet ska göras rent praktiskt för att få 

störst effekt. Författaren är frågande till om PC generella inställning till 

målstyrningsarbetet är positivt eller negativt utifrån fallföretagets bästa. Samtidigt som 

det är viktigt att fokusera på produktionen är det också viktigt att fokusera på ekonomin. 

Det rätta svaret är förmodligen att “lagom är bäst”. Däremot är det förmodligen inte 

fördelaktigt att ha förhållningssättet som PC 2 har då Pi 2 upplever att detta försvårar 

målstyrningsarbetet på projektnivå. Om PC engagemang för målstyrningsarbetet skulle 

öka, om så bara lite, skulle det gynna hela målstyrningsarbetet då de har stor inverkan på 

hur projektet drivs genom sin roll. 

 

5.2.4. Projektingenjörer 

Pi är positiva till målstyrning då det är viktigt att hitta ett sätt att nå sina mål på (Pi 1) 

samt att det ger en gemensam bild över projektet (Pi 2). Däremot är det förmodligen ett 

viktigare verktyg för de som inte redan arbetar kostnadsmedvetet (Pi 2). Genom 

samordning och planering kan pengar sparas och detta arbetssätt främjas genom 

målstyrningsarbetet. Pi 2 tror även att anställda tycker det är kul med målstyrning då det 

är kul att “äga” och ansvara för egna resurser. Däremot är det oklart om syftet med 

målstyrningsarbetet nått ut till alla (Pi 2). Författaren anser att Pi har rätt förhållningssätt 

till målstyrningsarbetet men att de blir hämmade av att arbetssättet inte är helt 

implementerat och att det saknas verktyg och mallar för att kommunicera resultat och 

arbetssätt till övriga i organisationen. Pi har förmodligen lättare att ta till sig av 

målstyrningsarbetet och arbeta med det då det ligger närmare deras ordinarie 

arbetsuppgifter jämfört med PC och PL. 

 



 

 

 

5.2.5. Produktionsledare 

PL är positiva till målstyrningsarbetet men står inför samma prioriteringsdilemma som 

PC avseende att prioritera produktion eller administrativt arbete. PL 1 och PL 2 har bara 

arbetat på fallföretaget i drygt ett halvår och kan inte ge tydliga svar på hur de känner för 

målstyrningsarbetet men menar ändå på att de motiveras av att arbeta mot mål. PL 3 är 

positiv till arbetssättet och motiveras av det. Det viktiga är “hur” målen ska uppnås och 

inte själva siffrorna i de uppsatta målen. Målen ska styra verksamheten i rätt riktning. 

Vidare menar PL 3 att målstyrning hänger ihop med ledarskap som är en viktig faktor. 

Samtliga PL upplever precis som PC att kulturen och jargongen kring målstyrningsarbetet 

är varierande. PL 1 menar på att PrC och Pi normalt gillar arbetssättet mer men att det 

kan bero på situationen då PL och PC periodvis behöver prioritera produktionen framför 

administrativt arbete. PL 3 håller med PL 1 om att det finns ett prioriteringsdilemma 

mellan produktion och administration och att produktion måste prioriteras. Det som är bra 

med målstyrningsarbetet enligt PL 1 är i varje fall att man får bättre koll på pengars värde 

då även små kostnader spelar roll vilket gör att man tänker igenom sina inköp en extra 

gång.  

 

Författaren anser att PL förhållningssätt är bra men att de hämmas av att arbetssättet inte 

är helt implementerat. Det är förmodligen hos PL som ett förbättrat målstyrningsarbete 

kan ge störst relativ effekt hos företaget då de går från att generellt ha varit lite eller inte 

involverade alls i ekonomiarbetet till att bli det. I det långa loppet när även yrkesarbetare 

ska involveras i målstyrningsarbetet får PL även en nyckelroll då de arbetar närmast 

yrkesarbetarna i tjänstemannaorganisationen. Ett försök till att frigöra tid åt PL i den 

dagliga verksamheten är att göra som PrC 1 säger och schemalägga det som går och 

hantera så många frågor som möjligt under ronderingar. Om detta görs blir PL inte 

avbruten lika ofta och slipper gå ut på arbetsplatsen lika ofta vilket gör att chanserna ökar 

för att PL ska hinna med även målstyrningsarbetet. Detta är ett lösningsförslag som till 

viss del även är applicerbart på PC.  

 

5.2.6. Övergripande skillnader 

Det finns några mer övergripande skillnader mellan rollerna i förhållningssättet till 

målstyrningsarbetet. Exempelvis finns det i dagsläget hos några en uppfattning om att 

målstyrningsarbetet är dubbelarbete i förhållande till prognosarbetet (PrC 1). Tanken med 

målstyrningsarbetet är att det ska vara integrerat i prognosarbetet genom att målen sätts i 

förhållande till en budget men skilt från prognosarbetet på det sättet att prognosen baseras 

på utfallet ”most likely” och målstyrningsarbetet på ”best case scenario” (ÖC 1). Om 

målen i målstyrningsarbetet skulle användas i prognosarbetet skulle prognosen se mer än 

bra ut (sikta mot stjärnorna) men utfallet skulle inte vara lika bra trots att prestationen 

ändå varit bra (nå trädtopparna) vilket skulle hämma engagemanget hos de anställda. En 

annan feltolkning som finns är att anställda tror sig “lova” att leverera uppsatta mål i 

målstyrningsarbetet vilket gör att de inte sätter tillräckligt höga mål (PrC 4). Som ÖC 1 
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menar på ska nivån på målen vara tuff och på gränsen till orealistisk men det är ingen som 

förväntar sig att samtliga mål kommer att uppfyllas. Om målen i målstyrningsarbetet inte 

är tillräckligt högt ställda behövs det inte lika bra och genomtänkta åtgärder för att uppnå 

målen vilken gör att kostnadsbesparande möjligheter riskerar att missas (se Kapitel 5.4 

SMART-modellen). Enligt ÖC 1 kan det även finnas de som ute i projekten upplever en 

känsla av otillräcklighet till följd av prestationsångest vilket inte är bra. Syftet är inte att 

skapa prestationsångest utan att motivera anställda till att ta fram bra lösningar och 

åtgärder i projektet. Ovanstående missförstånd skulle med fördel behöva förtydligas för 

skapa en mer enad bild över hur målstyrningsarbetet ska gå till.  

 

Sammanfattningsvis så skiljer sig förhållningssättet åt mellan de olika rollerna och det 

beror till största del på att: 

- det ekonomiska ansvaret varierar mellan rollerna 

- prioriteringsfrågan mellan produktion och administrativt är tydligare för PC och 

PL 

- implementeringen av arbetssättet har inte nått hela vägen ner i organisationen 

 

5.3. Mekanismer 

 

Som framgår av Kapitel 3.1 Målstyrning finns det fyra mekanismer som kan påverka 

prestationen i arbetet mot mål. Mekanism ett handlar om att specifika mål leder till bättre 

prestationer genom att fokus skiftas från aktiviteter som inte hjälper till att uppfylla målen 

till aktiviteter som gör det (Rothkopf & Billington, 1979). I denna studie skulle målen 

kunna sägas vara specifika enligt Kapitel 5.4 SMART-modellen och mekanismen påverkar 

i relativt stor utsträckning då de anställda generellt säger sig motiveras av 

målstyrningsarbete (se Kapitel 5.2 Förhållningssätt). Genom ökad motivation prioriteras 

de aktiviteter som hjälper till att uppnå målen. Detta styrks av att anställda, enligt Forsberg 

och Olsson (2004), motiveras av att arbeta mot mål då det ses som en utmaning. Som PL 

3 med flera uttrycker är det onödigt att arbeta om det inte finns något mål vilket skulle 

kunna innebära att de motiveras av mål. Mekanismen påverkar förmodligen prestationen 

hos de flesta men förmodligen mer ju högre upp personen är anställd (ÖC och PrC i detta 

fall) då de har ett större övergripande ansvar för verksamheten. Om arbetssättet 

implementeras i större utsträckning skulle mekanismen förmodligen påverka prestationen 

i högre utsträckning hos PC, Pi och PL.  

 

Mekanism två handlar om att mål har en energigivande inverkan på människor och att en 

högre målsättning leder till större ansträngning (Bandura & Cervone, 1983). Det är tydligt 

att målstyrningsarbetet har en energigivande inverkan på de anställda då de generellt 



 

 

 

motiveras av arbetssättet (se Kapitel 5.2 Förhållningssätt). Om ansträngningen blir större 

vid högre ställda mål är däremot svårare att bedöma. Filosofin enligt ÖC är i varje fall att 

det ska vara så genom att “sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna”. Förmodligen blir 

ansträngningen högre vid högre ställda mål då det krävs en större ansträngning för att nå 

dessa mål jämfört med lägre ställda mål (Erez & Zidon, 1984). I denna studie där de flesta 

är med och sätter sina mål själva borde acceptansgraden vara relativt hög (se Kapitel 5.4 

SMART-modellen) vilket stärker teorin. Precis som för mekanism ett påverkar mekanism 

två förmodligen prestationen mer ju högre anställd personen är då de har ett större 

övergripande ansvar för verksamheten. Detta bekräftas till viss del av att PC 1 och PrC 4 

menar på att PrC och Pi generellt är gladare för målstyrningsarbetet jämfört med PC och 

PL. 

 

Mekanism tre innebär att mål påverkar uthålligheten hos de anställda. När anställda själva 

kan kontrollera sin tid och lägga upp sitt arbete förlänger högt ställda mål ansträngningen 

(LaPorte & Nath, 1976). Denna mekanism är svårare att utvärdera jämfört med 

mekanismerna ovan. Däremot går det att säga att PC men framförallt PL i dagsläget har 

svårare att planera sin egen tid då de är mer beroende utav vad som händer på 

byggarbetsplatsen. Det händer saker konstant på en byggarbetsplats och det finns alltid 

någon som har frågor vilket gör att deras dagar lätt blir uppbokade och hektiska. De har 

därmed svårare att planera sin egen tid. ÖC, PrC och Pi är normalt sätt mer flexibla då 

det inte är lika starkt beroende av vad som händer i den dagliga byggverksamheten. Detta 

innebär förmodligen att mekanism tre har större inverkan på prestationen hos ÖC, PrC 

och Pi. 

 

Mekanism fyra innebär att mål indirekt påverkar handlingsviljan genom att skapa en 

känsla av iver för att använda sig av strategier och relevant kunskap för att klara av målet 

(Wood & Locke, 1990). Denna mekanism är förmodligen den som påverkar prestationen 

minst av de fyra i dagsläget då alla befintliga verktyg inte används i alla projekt. Projekt 

1 och Projekt 2 har nyligen börjat använda sig av mer visuella verktyg i sitt arbete och 

fått god respons på det. Det tyder på en viss vilja att använda de strategier som finns även 

om det tagit drygt två år innan det hände. Projekt 3 använder i dagsläget däremot inga 

visuella verktyg på samma sätt även om de förmodligen gjort det om de funnits mer 

tillgängligt (PrC 3). Projekt 3:s fall behöver inte nödvändigtvis bero på en ovilja utan kan 

bero på otillgänglighet även om det inte är lika troligt då andra projekt tagit till sig av 

verktygen. Hos ÖC 4 och PrC 1 med flera finns det en tydlig handlingsvilja att nå målen 

genom förhållningssättet de har till målstyrningsarbetet (se Kapitel 5.2 Förhållningssätt). 

Denna handlingsvilja upplevs dock inte som lika stark hos resterande respondenter. En 

del vill inte heller använda sig att de strategier och verktyg som finns utan menar på att 

syftet uppfylls när de arbetar på andra sätt (PrC 1). Det gör det svårare att utvärdera 

mekanism fyra. Projekten kan däremot helt klart bli bättre på att ta tillvara på den kunskap 

som finns inom fallföretaget samt bli bättre på att använda sig av de strategier och verktyg 

som finns. Detta hänger ihop med att arbetssättet behöver implementeras ytterligare.  
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5.4. SMART-modellen 

 

Specifikt behandlar huruvida målen är tydligt uppsatta eller ej (Antvik & Sjöholm, 2014) 

och samtliga respondenter är överens om att målen i målstyrningsarbetet är specifika då 

de sätts på resursnivå. 

  

Mätbarheten bedömer om det på något sätt går att mäta om målen är uppfyllda eller ej 

(Antvik & Sjöholm, 2014). Den generella uppfattningen bland respondenterna är att 

målen är mätbara då det finns en budget och ett mål för varje resurs och de mäts i kronor. 

I vissa fall kan det vara svårt att mäta om det inte finns ett mål eller om det är svårt att 

avgöra upparbetad och återstående kostnad.  

  

Accepterat innebär att den som arbetar mot målet ska ha accepterat det (Antvik & 

Sjöholm, 2014). Svaren varierar något för denna parameter då det beror på ledarskap och 

hur resursfördelningen är gjord. I de projekt där arbetssättet förespråkas på ett bra sätt 

genom ett tydligt ledarskap och där varje individ fått vara med och sätta målen själva är 

acceptansgraden högre. ÖC 1 menar på att det kan finnas olika acceptansgrad i företaget 

vilket kan bero på att det inte alltid finns en given lösning på ett problem.  

 

Realistiskt behandlar huruvida det är rimligt att nå målen (Antvik & Sjöholm, 2014) och 

det är på denna punkt svaren varierar mest. Grundtanken i målstyrningsarbetet är enligt 

ÖC att målen ska vara spänstiga och på gränsen till orealistiska. Tankesättet “att sikta mot 

stjärnorna för att nå trädtopparna” är vanligt förekommande och något som eftersträvas 

hos främst ÖC, PrC 3 samt PrC 4. PrC 1, PrC 2, Pi 1, PL 1, PL 2 och PL 3 menar däremot 

att målen är realistiska och Pi 2 att det varierar. Det finns alltså en diskrepans i 

fallföretaget om målen är realistiska eller ej (se vidare diskussion nedan).  

 

Tidsbestämt behandlar ifall det tydligt framgår när målet ska vara uppfyllt (Antvik & 

Sjöholm, 2014). Alla respondenter är överens om att målen i målstyrningsarbetet är 

tidsbestämda då det finns en sluttid för projektet. Några sätter mål med kortare 

tidshorisont. ÖC 2 anser att man skulle kunna jobba mer med tidsbestämningar för att på 

ett bättre sätt belysa det som är viktigt för exempelvis den månaden eller det kvartalet.  

 

Relevansen av att inkludera SMART-modellen i denna studie kan diskuteras då det är en 

enkel modell som kan vara svår att applicera på komplexa verksamheter. Då studien är 

avgränsad till att enbart fokusera på ekonomiska mål och att byggbranschen normalt är 

projektstyrd är det enligt författaren naturligt att svaren på de tre parametrarna specifikt, 



 

 

 

mätbart och tidsbestämt generellt är jakande. I alla tre projekt finns det ett tydligt 

resurssystem som är specifikt men också mätbart samt att projekten har tydliga deadlines. 

Modellen ger därför inte nämnvärt något analysunderlag för dessa parametrar. Däremot 

är det positivt att svaren blir jakande då det tyder på att målen är “SMARTa” med 

avseende på dessa parametrar. Svaren för parametrarna accepterat och realistiskt är mer 

varierande och hänger på något sätt ihop. Om målen är accepterade är de ofta även 

realistiska och om de är realistiska är de också ofta accepterade. Ledarskapet och 

kommunikationen har sannolikt stor inverkan på svaren för dessa parametrar. Om syftet 

med målstyrningsarbetet tydligt kommuniceras kommer detta sannolikt inspirera de andra 

i projektet. Om varje individ samtidigt får känna sig delaktig och “äga” sina mål bidrar 

detta också sannolikt till ökad acceptansgrad och att målen känns realistiska. 

 

En tanke författaren har gällande parametern realistisk är vad som är rätt svar på frågan 

om huruvida målen i målstyrningsarbetet ska vara realistiska eller inte. Enligt filosofin 

som finns i fallföretaget, som främst förespråkas av ÖC, om att “sikta mot stjärnorna för 

att nå trädtopparna” ska svaret på frågan vara att målen är på gränsen till orealistiska och 

därmed inte realistiska. PrC 1, PrC 2, Pi 1, PL 1, PL 2, PL 3 och delvis Pi 2 svarar däremot 

att målen är realistiska vilket inte stämmer överens med ÖC filosofi men däremot med 

vad SMART-modellen anser vara rätt för att öka sannolikheten att mål uppnås, det vill 

säga att målen är realistiska (Antvik & Sjöholm, 2014). Frågan är dock om de som svarar 

att målen är realistiska menar att målen är realistiska utifrån filosofin att ”sikta mot 

stjärnorna för att nå trädtopparna” eller utifrån att verkligen uppnå målen i praktiken. 

Detta beror enligt författaren på hur väl implementerad den nämnda filosofin är oss 

respektive individ och det går inte att ge ett tydligt svar på. Faktorn realistisk är därmed 

en svaghet i SMART-modellen.   

 

Författaren anser oavsett att filosofin om att “sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna” är 

rimlig för att få maximal effekt av målstyrningsarbetet. Det är däremot viktigt att målen 

inte är orimligt svåra att nå får då finns risken att de anställda ger upp direkt (ÖC 2). Det 

ligger ett stort ansvar på PrC att hitta en rimlig nivå i respektive projekt och anpassa denna 

efter hand vid behov. Om inte tillräckligt spänstiga mål sätts finns risken att hela 

arbetssättet normaliseras till att inte vara spänstigt vilket gör att kostnadsbesparande 

möjligheter riskerar att missas. Om målen i målstyrningsarbetet inte är tillräckligt högt 

ställda behövs det inte lika bra och genomtänkta åtgärder för att uppnå målen och riskerar 

att hela målstyrningsarbetet blir effektlöst. Det är viktigt att chefer och anställda har 

samma synsätt på hur verksamheten ska drivas för att målstyrningsarbetet ska blir 

effektivt (Forsberg & Olsson, 2004). Sammantaget anser författaren att målen är 

“SMARTa” i stor utsträckning då parametrarna specifikt, mätbart och tidsbestämt uppnås 

och accepterat och realistiskt delvis uppnås men att filosofin behöver implementeras och 

kommuniceras på ett tydligare sätt så att alla arbetar på samma sätt.  
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5.5. Förbättringsområden   

 

5.5.1. Implementering 

En genomtänkt och på förhand bra strategi kan misslyckas ifall den inte implementeras 

på rätt sätt (Hickson et al., 2003). I fallföretaget finns det tecken på att strategin/ 

arbetssättet i dagsläget delvis har misslyckats med att bli implementerat. Som nämnts 

ovan menar PrC 1 på att det finns ett behov av verktyg, mallar och hjälpmedel för hur 

målstyrningsarbetet ska presenteras, motiveras och belysas för projektorganisationen. 

PrC 3 anser att det finns en mallbrist trots att det finns mallar som används i andra projekt. 

Pi 1 och Pi 2 anser också att det är en utmaning att få ut arbetssättet till alla i 

organisationen. PL 1 anser att det finns ett behov av att tydliggöra nyttan av målstyrning, 

eller att göra det mer levande. Målstyrningsarbetet är alltså inte fullt implementerat i 

organisationen och det är ÖC medvetna om. Tankesättet finns däremot uppenbarligen i 

flera projekt och hos flera anställda men det räcker inte att en person arbetar med 

målstyrning utan alla medarbetare måste göra sitt för att det ska ge effekt. Det är svårt att 

säga om framstegen som gjorts sedan introduktionen 2016 är tillräckligt bra. Det tar tid 

att implementera nya arbetssätt fullt ut (Forsberg & Olsson, 2004), speciellt i den 

konservativa byggbranschen, men enbart detta är ingen ursäkt för att målstyrningsarbetet 

i dagsläget hade kunnat vara bättre.  

 

Enligt Wang et al (2016) är kunskap en viktig faktor för att implementeringen av en 

strategi ska lyckas och i företag finns den viktigaste kunskapen förmodligen hos de 

anställda. Det är därför av vikt att våga satsa tid och pengar på att utbilda och utveckla 

personalen för att de lättare ska kunna ta till sig av de strategier som finns (Hitt et al., 

2016). Det finns däremot inget bästa sätt att utveckla personalen på utan arbetssättet 

behöver anpassas till olika företagsspecifika faktorer såsom strategier och externa 

förhållanden (Jackson et al., 2014). Fallföretaget i denna studie skulle kunna bli bättre på 

att börja avsätta mer tid till målstyrningsarbetet vilket även skulle främja personalens 

kunskap. Som ÖC 3, PrC 3 med flera säger finns det en tidsbrist kopplat till 

målstyrningsarbetet och om inte tid satsas på att implementera målstyrningsarbetet och 

lära sig det är det lätt att låta bli att använda sig av det. Enligt ovan borde projekten börja 

följa upp relevanta resurser i målstyrningsarbetet oftare, var 4:e till var 6:e vecka, i 

enlighet med vad ÖC 4 och PrC 4 anser för att målstyrningen ska få större effekt.  

 

Svensson (1997) har beskrivit en rad åtgärder som kan ha betydelse för implementeringen 

av en strategi i ett företag (se Kapitel 3.1 Målstyrning). Några av dessa, såsom att 

målstyrningsarbetet integreras i budget- och planeringsprocessen, att varje 

resultatansvarig chef har tydliga krav på sig och att det finns en frihet i hur målen ska 

uppnås, finns redan. En åtgärd som i dagsläget delvis görs men som kan förbättras är att 

chefen tillsammans med den anställde i dialog preciserar vad målen går ut på i förhållande 

till organisationen (Svensson, 1997). Exempelvis anser PrC 1, PrC 2, Pi 1, Pi 2, PL 1, PL 



 

 

 

2 och PL 3 att målen är realistiska men inte ÖC (se Kapitel 5.4 SMART-modellen) och om 

syftet med målen skulle preciseras tydligare skulle denna diskrepans kunna minskas. En 

annan åtgärd handlar om att resultatorientering förstärks genom att mäta och belöna 

måluppfyllelse samt att utkräva ansvar (Svensson, 1997). Mätning görs i dagsläget genom 

uppföljning varje kvartal men detta skulle enligt ovan med fördel kunna ske oftare för 

relevanta resurser. PrC 2 säger sig fira framgångar tillsammans i projektet vilket är bra 

men känslan är att det kan bli bättre i de andra projekten och därmed generellt. 

Utkrävandet av ansvar verkar vara relativt omfattande med tanke på att resursfördelningen 

görs med hjälp av ansvarskort i början av projektet. Det skulle dock kunna bli bättre 

genom att exempelvis kräva att arbetet följs upp oftare för att arbeta mer proaktivt och 

därmed vara mer ansvarstagande.  

 

En tredje åtgärd är att målstyrning förutsätter utveckling av system för uppföljning, 

redovisning, analys och värdering av effekterna i förhållande till målen (Svensson, 1997). 

I dagsläget finns det inget uttalat system i fallföretaget för hur målstyrningsarbetet ska 

utföras eller följas upp på utan projekten ska hitta egna vägar framåt. Dock finns det hjälp 

att få av den operativa chefen och projektrådet (se Kapitel 4.1 Beskrivning av 

fallföretaget). Syftet med detta är att målstyrningsarbetet till stor del bygger på ledarskap 

och kommunikation och därmed på PrC (ÖC 1). Detta har bidragit till att projekten arbetar 

på olika sätt utan att egentligen veta vilket som är det bästa sättet samtidigt som det hos 

en del skapat en osäkerhet för hur arbetet ska gå till (ÖC 3). Att det inte finns en tydlig 

mall kan ge förutsättningar för kreativa lösningar men det kan också hämma på det sätt 

att anställda inte vet hur de ska använda verktyget och därmed inte gör det. I fallföretaget 

är förmodligen det senare alternativet mest aktuellt i dagsläget. Som PrC 1 med flera säger 

finns det ett behov av verktyg, mallar och hjälpmedel för hur målstyrningsarbetet ska 

presenteras, motiveras och belysas för projektorganisationen.  

 

En sista åtgärd är att målstyrningsfilosofin ska inympas hos samtliga förtroendevalda och 

alla anställda genom ett genomtänkt introduktions- och utvecklingsprogram (Svensson, 

1997). I dagsläget finns det formellt inget “program” men däremot ett uppstartsmöte i 

varje projekt som till viss del introducerar projektorganisationen i arbetssättet. I Vsaa 

beskrivs i dagsläget enbart lite om hur målstyrningsarbetet bör utföras. Det finns 

information för hur målkortet tas fram, vilket i sig kan vara värdefullt, men om det inte 

framgår hur målen ska nås är det inte lika värdefullt. Om det funnits en mall eller ett 

samlat material för hur målstyrningsarbetet kan eller bör utföras avseende 

ansvarsfördelning, uppföljning, verktyg och visualisering samt hur arbetssättet bör 

kommuniceras skulle det kunna vara till hjälp för de som inte vet eller de som vill lära 

sig. Det gäller inte bara PrC utan hela projektorganisationen. Som PrC 2 säger är det till 

den operativa chefen i regionen hen skulle vända sig för frågor gällande 

målstyrningsarbetet då hen är mest lämpad och för att det inte finns någon färdig mall 

eller samlat material. PrC 2 får det inte att låta som en direkt nackdel men det skulle kunna 

innebära en onödigt tung belastning på den operativa chefen. Som beskrivs i Kapitel 4.1 
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Beskrivning av fallföretaget är även projektrådet ett stöd i målstyrningsarbetet men det 

kan i vissa fall vara ett hinder att ställa frågor till dessa med rädsla för att ställa “dumma” 

frågor. Det finns även en risk för att engagemang försvinner helt i onödan när information 

inte finns tillgänglig på ett bra sätt. En mall eller ett samlat material skulle sannolikt 

underlätta implementeringsarbetet och förstärka effekten av mekanism fyra beskriven 

ovan genom att öka ivern till att använda de strategier och kunskaper som finns för att 

förbättra handlingsviljan i målstyrningsarbetet (Wood & Locke, 1990). I Kapitel 5.2 

Förhållningssätt beskrivs en rad övergripande skillnader i förhållningssättet till 

målstyrningsarbetet som med fördel skulle kunna förtydligas i en sådan mall eller ett 

samlat material för att vara tillgängliga för alla.      

  

Ett problem som ÖC 1, ÖC 3 och PrC 2 upplever gällande implementeringen är att det 

saknas goda exempel. Om det finns ett bra exempel att följa är det lättare att se hur det 

skulle kunna göra nytta i det egna projektet och därmed lättare att ta till sig av. Detta 

hänger ihop med att det tar tid att implementera nya strategier (Forsberg & Olsson, 2004) 

men inom en snar framtid när fler projekt har hunnit arbeta med målstyrning genom hela 

byggprocessen borde det finns en rad bra exempel att utgå ifrån. Detta gäller målstyrning 

i stort men även smått gällande hur projekten praktiskt ska jobba med målstyrning för att 

slippa “uppfinna hjulet” varje gång. Exempel på sådana erfarenheter är hur projekt bör 

arbeta med hyrmaskiner, tillfällig isolering och uppvärmning då dessa är resurser som 

relativt lätt kan ge utslag i målstyrningsarbetet (PrC 3 och PrC 4). Ett verktyg för att samla 

in erfarenheter som blir tillgängligt för alla skulle vara att föredra.      

 

I studien har det framgått att en del påstår sig jobba målstyrt även om de formellt inte 

arbetar med målstyrning. I grunden är det positivt att tänket kring kostnadsmedvetenhet 

redan är implementerat men dessa individer borde inte bara för det få arbeta hur de vill. 

Istället borde deras förmågor utnyttjas för att skapa en kultur som förflyttar hela 

organisationen framåt i målstyrningsarbetet. Människor kan ha en tendens till att inte vilja 

förändras (Forsberg & Olsson, 2004). För att motivera ett förändrat arbetssätt behöver 

chefen skapa en förståelse hos den anställde för varför förändringen är nödvändig. 

Utmaningarna som föreligger att uppnå ett uppsatt mål behöver tydligt förklaras och det 

är i detta fall PrC som ansvarar för att göra detta (Forsberg & Olsson, 2004). Om 

medarbetare på en lägre nivå förstår vad medarbetare på högre nivå gör för att hantera 

problem kan acceptansgraden höjas för att förändringen görs och bli mer positivt inställd 

till målstyrningsarbetet. I de fall anställda vägrar att förändra sitt arbetssätt får en 

kompromiss hittas så att dessa individer inte drar ner hela sina projekt.  

 

Implementering av ett nytt arbetssätt är som nämnts ovan en komplex process som tar tid. 

Nyckeln till en förbättrad implementering av målstyrningsarbetet i fallföretaget är 

förmodligen PrC då det är PrC som är ansvarig på projektnivå. Då arbetssättet till stor del 

bygger på kommunikation, och därmed ledarskap, blir detta naturligt. Genom att arbeta 

på ett föredömligt sätt och tydligt kommunicera budskapet med målstyrning till hela 



 

 

 

projektet kommer en kultur till sist att sätta sig. Detta bygger dock på att PrC har rätt 

förutsättning avseende stöd, mallar och verktyg.  

 

5.5.2. Kommunikation 

För att kunna förmedla ett bra ledarskap är kommunikationen det viktigaste verktyget. En 

vanlig orsak till att målstyrningsarbetet fallerar är kommunikationen och dialogen mellan 

chef och medarbetare (Forsberg & Olsson, 2004). För att medarbetare ska kunna ta till sig 

av vad en chef förmedlar och acceptera åtgärder behöver kommunikationen vara 

trovärdig. Trovärdighet uppnås genom att som chef bland annat hålla sitt ord, vara 

konsekvent, prata om nackdelar och inte bara fördelar samt att kunna sätta sig in i hur 

medarbetare tänker (Forsberg & Olsson, 2004). Personkännedom och social kompetens 

är med andra ord viktiga egenskaper för en PrC som har det övergripande ansvaret i 

projektet och för målstyrningsarbetet. Medarbetare behöver även veta vilka krav som 

finns och vilka förväntningar de har på sig och detta sker på bästa sätt genom dialog 

(Forsberg & Olsson, 2004). PrC behöver ständigt kommunicera med sina medarbetare 

och arbeta för att vidmakthålla förståelsen för vad som ska åstadkommas och varför.  

 

Enligt Erez och Zidon (1984) finns det två kategorier av faktorer som underlättar 

engagemang för mål. Dels är det faktorer som gör det viktigt för medarbetare att nå sina 

mål och dels att det finns en tro på att individen i fråga ska kunna uppnå målet på egen 

hand. PrC har en viktig roll i fallföretaget att få medarbetare att tro på sig själva genom 

att utbilda sina medarbetare, vara en förebild eller hitta anpassade arbetsmodeller och 

kommunicera på ett övertygande och förtroendeingivande sätt (Bandura, 1997; White & 

Locke, 2000). För att skapa fullt engagemang hos medarbetare är det också viktigt att hela 

organisationen arbetar utifrån samma värderingar (Forsberg & Olsson, 2004). Dessa 

värderingar fastställs dels genom fallföretagets övergripande värderingar dels genom 

uppstartsmötet på projektnivå. Det är därmed av stor vikt att lägga fokus på uppstartsmötet 

för att fastställa en god och tydlig struktur för hur målstyrningsarbetet ska gå till som 

accepteras av alla i projektet. 

 

5.5.3. Verktyg 

ÖC 4 menar på att det inte varit fokus på verktygen sedan det nuvarande 

målstyrningsarbetssättet introducerades 2016 utan fokus har istället legat på att någon typ 

av målstyrningsarbete görs överhuvudtaget. Som ÖC 3 säger finns det däremot en 

osäkerhet kring vilka verktyg som ska användas vilket skapar ett hinder i 

målstyrningsarbetet och enligt PrC finns det en brist på användbara verktyg (se Kapitel 

5.2 Förhållningssätt). Att fokus inte legat på verktygen skulle därmed kunna ses som ett 

hinder i målstyrningsarbetet. Som beskrivits tidigare finns det dock användbara visuella 

verktyg som används i flera projekt (Projekt 1 och Projekt 2) men inte i alla. 

Visualiseringsverktyget som Projekt 1 och Projekt 2 använder är ett sådant som består av 
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resursspecifika diagram som tydligt visar hur budget, mål och nuläge förhåller sig till 

varandra genom färgkodning. Det är oklart varför visualiseringsverktyg såsom detta 

diagram inte används mer då det fått god respons. En mer frekvent användning av goda 

visuella verktyg underlättar för alla i projektet ta till sig av information även om personen 

inte är direkt insatt. Det är därmed även ett bra sätt att inkludera yrkesarbetarna på då de 

normalt sätt inte är med alls i målstyrningsarbetet. Enligt PL 3 finns det dessutom en 

efterfrågan på denna typ av information från yrkesarbetare. Genom att exempelvis sätta 

upp diagram i byggbodarna över relevanta resurser och uppdatera de en gång i månaden 

kan även yrkesarbetarna inkluderas. Exempel på resurser som kan vara relevanta är 

maskinhyra och gipsförbrukning där samordning och effektiv materialhantering kan hålla 

nere kostnaden för dessa resurser. Som ÖC 4 säger är målet med målstyrningsarbetet i 

slutändan att även kunna inkludera yrkesarbetarna och då är detta en metod som är både 

konkret och görbar utan att innebära nämnvärd administration. I samband med prognos 

skulle även mindre genomgångar kunna göras med yrkesarbetarna för att de ska få en 

helhetsbild av projektekonomin men det ligger utanför målstyrningsarbetet.  

 

Som nämnt ovan finns det en efterfrågan på ett mer tillgängligt målkort/ 

målstyrningsverktyg. I SPIK är målkortet lättillgängligt men avsaknaden av visuella 

verktyg gör att ytterligare verktyg måste användas oavsett för att målstyrningsarbetet ska 

kunna visualiseras på ett bra sätt. De flesta använder Excel i målstyrningsarbetet och det 

fungerar bra både till att hantera siffror och att visualisera dessa genom diagram men det 

finns ett tillgänglighetsproblem kopplat till lokala Excel-filer. Dessa ska sparas på någon 

gemensam server där en del kan ha svårt att hitta vilket skulle kunna utgöra ett hinder i 

målstyrningsarbetet. Sammantaget är Excel i dagsläget förmodligen ändå det mest 

lämpliga verktyget att använda då det går att kombinera sifferhantering och visualisering 

på ett bra sätt. I dagsläget när arbetssättet behöver implementeras ytterligare är det en 

fördel med friheten som finns i Excel för att hitta ett optimalt arbetssätt som även går att 

visualisera på ett bra sätt. I Figur 5 nedan ges en översikt av hur de olika 

förbättringsområdena förhåller sig till varandra i förbättringsarbetet av målstyrningen.  

Figur 5. Översikt av hur de olika förbättringsområdena förhåller sig till varandra i målstyrningsarbetet. 



 

 

 

6. SLUTSATS 

 

6.1. Slutsats 

 

6.1.1. Arbetssätt och implementering 

Arbetet fortskrider genom att på ett uppstartsmöte gemensamt strukturera upp 

målstyrningsarbetet och gå igenom respektive medarbetares ansvarsområden. Åtgärder 

för att uppnå målen fastställs. Delaktigheten är hög genom en tydlig ansvarsfördelning 

som baseras på ansvarskortet som finns i varje projekt. Målsättning görs i samråd genom 

att gissa hur mycket som kan sparas in för respektive resurs. Uppföljning görs gemensamt 

i projekten i samband med prognos då varje resursansvarig reflekterar kring sina egna 

resurser. Gällande verktyg använder två av tre projekt i dagsläget visuella verktyg för att 

presentera resultat och har fått bra respons för det. Ett projekt presenterar resultat genom 

rena sifferark i Excel men anser att de skulle vara i behov av mer visuella verktyg. 

Gällande arbetssättet finns det främst förbättringspotential kopplat till att avsätta mer tid, 

fokusera på rätt resurser och visualisering av resultat. Målstyrningsarbetet implementeras 

i dagsläget genom en introduktion vid projektstart, projektrådet, den operativa chefen 

samt genom diverse underlag i Vsaa som fokuserar främst på målkort och inte 

målstyrning. PrC har det största ansvaret för att implementera arbetssättet i projektet med 

avseende på det övergripande ansvaret och för att det till stor del bygger på 

kommunikation och ledarskap. Arbetssättet är inte fullt implementerat men PrC har i 

dagsläget inte optimala förutsättningar för att kunna göra detta med avseende på mallar 

och verktyg. Att implementera en ny strategi i ett stort företag är dessutom en process som 

normalt sätt tar lång tid. Det räcker dock inte enbart med att PrC har rätt verktyg då det 

även krävs satsningar i projekten och en konstant efterfrågan av målstyrningsarbete för 

att en kultur ska sätta sig. 

 

6.1.2. Förhållningssätt 

Samtliga ÖC är överens om att målstyrningsarbetet är av stor vikt för företaget. 

Kommunikation, ledarskap och delaktighet är bland andra viktiga faktorer för ett lyckat 

målstyrningsarbete. Att “sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna” är den tydliga 

filosofin. Projektchefen anses ha det övergripande ansvaret för målstyrningsarbetet men 

alla i projekt behöver bidra för att det ska ge effekt. PrC är positiva till målstyrningsarbetet 

och motiveras av det då de är intresserade av att göra bra resultat. Flera PrC upplever att 

det finns brist på verktyg och mallar för hur målstyrningsarbetet kan utföras och 

kommuniceras till övriga i projektet. PC har ett blandat förhållningssätt till 

målstyrningsarbetet. En gillar det, en är ointresserad och en tredje har inget emot det fast 

skulle klara sig utan det. Det finns en tydlig prioriteringsfråga mellan produktion och 
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administrativt arbete där produktionen alltid går först. Pi har en positiv inställning till 

målstyrning och menar på att det är ett bra verktyg att diskutera ekonomi kring som även 

förbättrar kostnadsmedvetenheten på individnivå. Finns en uppfattning om att det är oklart 

ifall syftet med arbetssättet nått ut till hela organisationen. PL är positiva till 

målstyrningsarbetet men två av tre respondenter har enbart jobbat på fallföretaget mindre 

än ett halvår och hade inte hunnit sätta sig in i arbetssättet fullt ut. PL har samma 

prioriteringsdilemma som PC vad gäller prioriteringen mellan produktion och 

administrativt arbete och prioriterar produktionen. Målstyrning ses som ett bra verktyg 

som får en att tänka till innan inköp görs. De största orsakerna till att förhållningssättet 

skiljer sig åt mellan rollerna är att det ekonomiska ansvaret varierar, prioriteringsfrågan 

mellan produktion och administrativt är tydligare för PC och PL samt att 

implementeringen av arbetssättet ännu inte nått hela vägen ner i organisationen.   

 

6.1.3. Mekanismer 

Det finns fyra mekanismer som påverkar prestationen i målstyrningsarbetet. Den första 

mekanismen handlar om att specifika mål leder till bättre prestationer genom att fokus 

skiftas från aktiviteter som inte hjälper till att uppfylla målen till aktiviteter som gör det. 

Den andra mekanismen handlar om att mål har en energigivande inverkan på människor 

och att en högre målsättning leder till större ansträngning. Dessa två mekanismer påverkar 

prestationen för alla i någon utsträckning då den generella uppfattningen är att 

målstyrning är motiverande i något avseende. Troligtvis påverkar däremot mekanismen 

mer ju högre anställd en individ är (ÖC och PrC i detta fall) då de har mer övergripande 

ansvar för verksamheten. Mekanism tre innebär att mål påverkar uthålligheten hos de 

anställda och att när de själva kan kontrollera sin tid och lägga upp sitt arbete förlänger 

högt ställda mål ansträngningen. Sannolikt påverkar denna mekanism prestationen för 

ÖC, PrC och Pi i större utsträckning då de inte är lika starkt beroende av produktionen 

som PC och PL. Ett beroende till produktionen innebär i detta fall att frågor och akuta 

uppgifter kan uppstå närsomhelst på dagen vilket gör det svårt för PC och PL att planera 

sin egen tid. Mekanism fyra innebär att mål indirekt påverkar handlingsviljan genom att 

skapa en känsla av iver för att använda sig av strategier och relevant kunskap för att klara 

av målet. Denna mekanism är förmodligen den som påverkar prestationen minst av de 

fyra i dagsläget då alla befintliga verktyg inte används i alla projekt. Projekt 1 och Projekt 

2 har däremot nyligen börjat använda sig av mer visuella verktyg i sitt uppföljningsarbete 

vilket tyder på en viss vilja att använda de strategier som finns även om det tagit drygt två 

år innan det hände. Denna mekanism hänger sannolikt ihop med att målstyrningsarbetet 

behöver implementeras ytterligare. 

 

6.1.4. Lösningar för att öka engagemanget 

Det finns olika lösningar för att skapa engagemang för målstyrningsarbetet. Övergripande 

bör de visuella verktyg som finns utnyttjas på ett bättre sätt för att tydliggöra vad 

målstyrning handlar om och vilka effekter det får. Uppföljning bör ske oftare än 

kvartalsvis samt fokusera på det för tillfället aktuella resurserna för att skapa engagemang. 



 

 

 

Om målstyrningsarbetet implementeras bättre hela vägen ut i projekten och hela 

fallföretaget arbetar på samma sätt skulle det skapa engagemang. Framgångar bör firas 

för att visa att målstyrning är viktigt. För att öka engagemanget baserat på de olika rollerna 

i fallföretaget behöver ÖC ta fram/ tillgängliggöra relevanta mallar och verktyg. PrC 

behöver rustas upp med nödvändiga mallar och verktyg samt göra satsningar i sina projekt 

för att nå ut med budskapet. PC behöver prioritera målstyrningen högre. Pi behöver hjälpa 

PrC att nå ut med budskapet i projekten och PL behöver precis som PC prioritera 

målstyrning högre och om det går försöka effektivisera sin tid för att skapa tid för 

målstyrning. PrC har det största ansvaret i målstyrningsarbetet men det räcker inte att bara 

PrC arbetar med målstyrning. Alla måste göra sin del för att målstyrningsarbetet ska ge 

effekt. 

 

6.2. Rekommendation 

 

6.2.1. Material, verktyg och mallar 

Fallföretaget bör ta fram ett samlat material innehållande relevanta verktyg och mallar 

som kan hjälpa projekten i sitt målstyrningsarbete. I detta material bör även syftet med 

målstyrningsarbetet framgå samt konkreta exempel för hur målstyrningsarbetet kan 

utföras i praktiken ges. Materialet bör vara tillgängligt för alla anställda för att främja 

implementeringen av arbetssättet. Mer konkret bör följande saker som diskuterats i 

analysen förtydligas för att skapa en mer jämlik syn i fallföretaget på vad målstyrning är 

och vad det går ut på: 

 

- En del anställda verkar tro att de ”lovar” att leverera uppsatta mål i 

målstyrningsarbetet vilket gör att de inte sätter tillräckligt höga mål. Nivån på 

målen ska vara tuff och på gränsen till orealistisk men det är ingen som förväntar 

sig att samtliga mål kommer att uppfyllas. 

 

- De finns även finns de som ute i projekten upplever en känsla av otillräcklighet 

till följd av prestationsångest vilket inte är bra. Syftet är inte att skapa 

prestationsångest utan att motivera anställda att komma fram till bra lösningar 

och åtgärder i projektet.  

 

- En annan uppfattning som finns är att målstyrningsarbetet upplevs som 

dubbelarbete till det mer omfattande prognosarbetet. Tanken med 

målstyrningsarbetet är att det ska vara integrerat i prognosarbetet genom att målen 

sätts i förhållande till en budget men skilt från prognosarbetet på det sättet att 

prognosen baseras på utfallet ”most likely” och målstyrningsarbetet på ”best case 

scenario”. Om målen i målstyrningsarbetet skulle användas i prognosarbetet 

skulle prognosen se orimligt bra ut och i slutändan sällan stämma.  
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6.2.2. Arbetssätt 

Syftet med studien är att utvärdera hur målstyrningsarbetet kan bli bättre och då är enligt 

författaren engagemang den enskilt viktigast faktorn. Ökat engagemang förbättrar 

förhållningssättet och jargongen gentemot arbetssättet och gör att det prioriteras högre 

och ger större effekt. För att öka engagemanget kring målstyrning i fallföretaget 

rekommenderar författaren följande rörande arbetssättet: 

 

Uppstart 

- Lägg fokus på uppstartsmötet för att på ett trovärdigt sätt bygga upp en struktur 

och en kultur för hur målstyrningsarbetet ska gå till. Det är viktigt att alla i 

projektet tänker likadant för att kunna skapa ett effektivt arbetssätt. 

 

- Fokusera på vilka beteenden och åtgärder som krävs för att nå målen och hur 

dessa kan förändras under projektets gång.   

 

Ansvarsfördelning 

- Tydliggör vem som ansvarar för vilka resurser och vad som förväntas av 

respektive individ. Det skapar delaktighet som i sin tur skapar engagemang. 

 

- Fördela inte mer ansvar än vad respektive anställd kan hantera. Kvalité framför 

kvantitet. 

 

Målsättning 

- Låt den som är resursansvarig sätta målet i resursen för att skapa ett ägandeskap 

som genererar engagemang. Förutsätter att individen förstår att målet ska vara 

spänstigt. 

 

- Våga kommunicera målen högt för att sätta en kultur i projektet. 

 

Uppföljning 

- Avsätt tid för uppföljning. Om tid inte avsätts är det risk att det inte blir av.  

 

- Fokus bör inte ligga på alla resurser samtidigt utan på de som är mest aktuella för 

stunden. Ett riktmärke är 3–5 resurser/ individ och övergripande för projektet. 

  

- Följ upp relevanta resurser var 4- 6:e vecka och inte kvartalsvis då det annars 

finns risk för att resurser inte hinner påverkas innan det är för sent vilket gör att 

möjligheter missas. 

 



 

 

 

- Arbeta gemensamt i grupp och ge feedback. 

  

- Följ inte enbart upp målen utan styr mot målen. Diskutera framtida åtgärder som 

krävs. 

 

- Arbeta proaktivt.   

 

Verktyg 

- Visualisera resultat med diagram för att medarbetare lätt ska kunna ta till sig av 

informationen och ha något konkret att diskutera målstyrning kring. 

 

Allmänt 

- Ifrågasätt sanningar i syfte att hitta den bästa lösningen. 

 

- Lär av andra medarbetare och projekt för att slippa uppfinna hjulet själv. 

 

- Fira framgångar! 

 

 

6.3. Framtida forskning  

 

Framtida forskning skulle kunna fokusera på vilken inverkan en viss typ av ledarskap har 

på målstyrningsarbetet. Detta är en faktor som skulle kunna ha stor inverkan på 

målstyrningsarbetet. Inverkan av visualisering av resultat för målstyrningsarbetet är också 

en faktor som skulle vara intressant att forska vidare i. I Projekt 1 och Projekt 2 fick 

införandet av mer visuella verktyg god respons och framtida forskning skulle kunna 

fokusera på varför. På lång sikt ska även yrkesarbetare inkluderas i målstyrningsarbetet 

och framtida forskning skulle därför kunna undersöka hur detta görs på bästa sätt.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor övergripande chefer 

 

1. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

2. Vilka faktorer har störst inverkan i målstyrningsarbetet?  

3. Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget?? 

4. Vad fungerar dåligt målstyrningsarbetet i dagsläget? 

5. Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras?  

6. Har du hört talas om SMARTa mål? Uppfyller målen följande faktorer: 

a. Specifikt? 

b. Mätbart? 

c. Accepterat? 

d. Realistiskt? 

e. Tidsbestämt? 

7. Hur känner du för målkort och målstyrning? 

8. Hur tror du att målstyrning påverkar motivationen i produktionsskedet? 

9. Hur ska platsorganisationen bli mer engagerad i målstyrningsarbetet? 

10. Något att tillägga?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor projektanställda 

 

1. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

2. Hur arbetar du/ ditt projekt praktiskt med målstyrning avseende: 

a. Hur sker uppstart av målstyrningsarbetet?  

b. Hur görs ansvarsfördelningen? 

c. Hur görs målsättningar? 

d. Hur följs målkortsarbetet upp?  

e. Vilka verktyg använder ni?  

3. Hur upplever du kulturen och jargongen gentemot målstyrningsarbetet?   

4. Förespråkas målstyrningsarbetet uppifrån? 

5. Vad fungerar bra med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

6. Vad fungerar dåligt med målstyrningsarbetet i dagsläget? 

7. Har du hört talas om SMARTa mål? Uppfyller målen följande faktorer: 

a. Specifikt? 

b. Mätbart? 

c. Accepterat? 

d. Realistiskt? 

e. Tidsbestämt? 

8. Vad innebär målstyrningsarbetet för dig? 

9. Blir du motiverad av målstyrningsarbete?  

10. Hur tror du att målstyrning bidrar till effektivitet/lönsamhet i produktionsskedet? 

11. Har du några förslag på hur målstyrningsarbetet skulle kunna förbättras? 

12. Något att tillägga? 

 

 


