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ABSTRACT  

Date:   2019-05-28 
Level:   Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS 
Institution:  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University 
Authors:  Hamid Agali & Matilda Edgren 
Title:   Electricity grid investments in relation to norm value 
Tutor:   Pär Blomkvist, Mälardalen University 

Per-Emil Eliasson, Mälarenergi Elnät AB 
Keywords:  Principal and agent theory, investment process, project management, power 

grid regulation. 
Purpose:   The purpose of the following study is to improve future processes for 

investment projects by Swedish local grid companies by examining 
investment projects at Mälarenergi Elnät AB in order to find the underlying 
causes of deviation from norm value. 

Research questions: How is the distribution of projects in terms of investment costs in 
relation to norm? 
What factors affect the outcome of a project's profitability in relation to norm? 
How can the project and investment process be improved at electricity grid 
companies based on the identified reasons for deviation from the norm?  

Method:  In the following study, a triangulation of both qualitative and quantitative 
character was applied where possible, with an abductive approach. The 
literature has been collected from scientific articles, industry associations and 
books. The empirical data were collected through interviews with project 
managers on Mälarenergi Elnät and through Mälarenergi intranet.  

Conclusion:  The distribution of all projects in terms of investment costs in relation to norm 
was relatively even. Furthermore, it was network station projects and 
reception station projects that resulted in the most negative and positive 
deviations from norm. Based on the literature and empirical evidence, five 
causes of deviations from norm were identified; project size, geological 
conditions, communication, time and strategic planning. Larger projects 
generally go better in relation to norm than smaller projects and, to address 
this, specialization at individual level can be applied, in order to secure 
competence even in small projects. The cost of excavation is a dominant cost 
of a project; hence the geological conditions have a major impact on the 
outcome of a project. Regarding this factor, joint excavations should be 
prioritized as today. Joint excavations require communication, which is one of 
the found reasons to deviation from norm. The communication can be 
improved by constructing a communication plan. The analysis of the time 
spent on projects showed that projects that exceeded the planned time 
obtained a better result concerning norm. Thus, activity planning should be 
applied to ensure that projects are provided the time they require. The norm 
value list is changeable and therefore the strategic planning, where 
Mälarenergi Elnät invest in equipment better than the respective equipment in 
the norm, should be continued. Furthermore, monitoring of a variety of 
projects should be carried out continuously to improve the entire process of 
investment projects.
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SAMMANFATTNING  
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Nivå:   Examensarbete inom industriell ekonomi, 30 ECTS. 
Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola 
Författare:  Hamid Agali & Matilda Edgren 
Titel:   Elnätsinvesteringar i förhållande till normvärde  
Handledare:  Pär Blomkvist, Mälardalens Högskola 

Per-Emil Eliasson, Mälarenergi Elnät AB 
Nyckelord:  Principal- och agentteori, Investeringsprocess, projektstyrning, 

elnätsreglering. 
Syfte:   Syftet med följande studie är att förbättra framtida processer för 

investeringsprojekt hos svenska lokalnätsföretag genom att granska 
investeringsprojekt hos Mälarenergi Elnät AB för att finna de underliggande 
orsakerna till avvikelse från normvärde. 

Frågeställningar: Hur ser fördelningen ut för projekt gällande investeringskostnader i 
förhållande till normvärde? 
Vilka faktorer påverkar utfallet av ett projekts lönsamhet i förhållande till 
normvärde? 
Hur kan projekt- och investeringsprocessen förbättras hos elnätsföretag 
utifrån de identifierade orsakerna till avvikelse från normvärde? 

Metod:  I följande studie har en triangulering tillämpats av både kvalitativ och 
kvantitativ karaktär i möjligaste mån med en abduktiv ansats. Litteraturen har 
insamlats från vetenskapliga artiklar, branschorganisationer och böcker. 
Empirin samlades in via intervjuer med projektledare på Mälarenergi Elnät 
samt via Mälarenergis intranät.  

Slutsats:  Fördelningen för samtliga projekt av investeringskostnader i förhållande till 
norm var relativt jämn. Vidare var det nätstationsprojekt samt 
mottagningsstationsprojekt som överskred respektive underskred normvärdet 
mest. Utifrån litteraturen och empirin identifierades fem orsaker till avvikelser 
från norm; projektets storlek, geologiska förutsättningar, kommunikation, 
tidsåtgång och strategisk planering. Större projekt går generellt bättre i 
förhållande till norm och för att åtgärda detta kan man tillämpa en 
specialisering på individnivå, för att säkra kompetensen även i små projekt. 
Då schaktavgiften är en dominerande kostnadspost har de geologiska 
förutsättningarna en stor påverkan på ett projekts utfall. Med anledning av 
detta bör samförläggningar prioriteras som det görs idag. Samförläggningar 
förutsätter kommunikation, vilken är en av de funna orsakerna till avvikelse 
från norm. Kommunikationen kan förbättras genom att konstruera en 
kommunikationsplan. Analysen av tidsåtgången för projekt visade att projekt 
som överskred den planerade tidsåtgången, erhöll ett bättre resultat med 
hänsyn till norm. Således bör en rutinmässig aktivitetsplanering tillämpas för 
att säkerställa att projekten förses den tid som de kräver. Normvärdeslistan är 
föränderlig och därför bör man fortsätta med den strategiska planeringen, där 
Mälarenergi Elnät investerar i utrustning bättre än respektive utrustning som 
anges normen. Vidare bör uppföljning av en variation av projekt genomföras 
kontinuerligt för att förbättra hela processen för investeringsprojekt.   
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1 INLEDNING 

Följande kapitel ger en inledande beskrivning av den svenska elnätsmarknaden och dess 
förutsättningar samt en kort beskrivning av de teorier som tillämpas i studien. Inledningen 
mynnar ut i studiens problematisering följt av studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 
presenteras studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
De infrastrukturella system som är en del av vår vardag såsom vatten, el, värme och 
transportsystem som tågräls och vägar, kallas infrasystem (Kaijser, 1994). Det finns många 
definitioner av infrasystem, Kaijser (1994) beskriver infrasystem som rent tekniska system, 
det vill säga att de består av en mängd tekniska komponenter. Dessa infrasystem fungerar 
dock inte på egen hand, utan är i ett ömsesidigt beroende med vårt ekonomiska och sociala 
system och kallas därför i en bredare bemärkelse för sociotekniska system (Kaijser, 1994), 
även kallat stora tekniska system (Hughes, 1987). 

Stora tekniska system karaktäriseras av dess komplexitet och i vissa fall konservatism, vilket 
resulterar i att systemen är svårföränderliga. Den politiska och kulturella utvecklingen i 
samhället har dock en stor påverkan på stora tekniska system (Summerton, 1994). Enligt 
Staudenmaier (1989) påtvingas en förändring av de stora tekniska systemen till följd av 
exempelvis nya politiska prioriteringar såsom miljön, geografiska omvandlingar, skiftande 
behov eller förändrad demografi. För att beskriva förändringen av stora tekniska system kan 
begreppsparet salients och reverse salients användas. Begreppsparet refererar till 
situationen då systemet är mer eller mindre utvecklat än komponenten, reverse salients 
respektive salients. För att optimera systemet måste klyftan mellan dessa komponenter och 
systemet avlägsnas, ett tillvägagångssätt för detta är att isolera och angripa delsystemen i 
det stora tekniska systemet för att finna en lösning. (Hughes, 1987)  

Utvecklingen av dessa stora tekniska system gav upphov till ökat förekommande av 
regleringar. Avsikterna med dessa regleringar var att skapa ett ramverk för organisationer 
som uppförde infrasystemen för att underlätta utbyggnad av eller förhindra negativa effekter 
av utbyggnaden av systemen. (Kaijser, 1994) Dessutom reglerades infrasystemen då de ofta 
resulterade i naturliga monopol (Kaijser, 1994), eftersom två elledningar vore ologiskt där det 
räcker med en. För att förhindra de negativa effekterna av monopolmarknader regleras 
dessa marknader för att uppfylla allmänhetens intresse. (Baldwin et al., 2011) 

En av dessa marknader var den svenska elmarknaden (Kaijser, 1994) som sedan 1996 är 
konkurrensutsatt gällande handel och produktion av el. (Konkurrensverket, 2018) De cirka 
170 elnätsföretagen på den svenska elnätsmarknaden utgör dock fortfarande lokala 
monopol. Eftersom det råder monopol bland elnätsföretagen regleras dessa av den så 
kallade ellagen (1997:857) med Energimarknadsinspektionen (Ei) som tillsynsmyndighet. 
Detta för att bland annat skydda svenska elnätskunder samt säkerställa att elnätsföretag ges 
en rimlig avkastning. (Energimarknadsinspektionen, 2017) Hur mycket elnätsföretagen får 
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fakturera sina kunder bestämmer Ei med hjälp av den så kallade intäktsramen under en 
fyraårsperiod (Sweco, 2018). 

I en sådan relation mellan en reglerande myndighet och reglerade företag kan principal-
agentteorin tillämpas (Eisenhardt, 1989). Vanligt förekommande i dessa relationer är 
asymmetrier gällande mål och information vilket skapar problem (IEA, 2007). Enligt Jensen & 
Meckling (1976) kan principalen minska dessa asymmetrier genom att influera agenten mot 
att navigera i den önskade riktningen via incitament som exempelvis regleringar. Principalen 
Ei försöker i det här fallet influera agenterna, elnätsföretagen, via intäktsramen mot att verka 
i riktning i deras egna intressen. Regleringen och i förlängningen intäktsramen ska fylla flera 
funktioner som att undertrycka elnätsföretagens monopolmakt, ge drivkrafter till effektivitet 
och kvalitet men även säkerställa att rätt typ och mängd investeringar genomförs. 
(Energimarknadsinspektionen, 2017)    

1.2 Problematisering  
Klimatförändringar leder till ett ökat investeringsbehov inom svensk energitillförsel enligt 
näringsutskottets motion (2018/19:534). Det krävs en energiomställning där vi kommer se en 
ökad mängd förnybar elkraft som karaktäriseras av dess fluktuationer. Enligt den Kungliga 
Ingenjörsakademin belastar detta elnätet samtidigt som den traditionella, stabila kärnkraften 
kommer att avvecklas. (IVA, 2016b) Redan idag kan man observera större mängder förnybar 
el, såsom sol- och vindkraft, delvis på grund av att lönsamheten för en sådan investering har 
ökat de senaste åren (IVA, 2016a).  

Trender i dagsläget indikerar även att antalet och användandet av elbilar kommer att öka, 
vilket i sin tur kommer att kräva större mängder energiflöde i elnätet (Power Circle, 2018). 
Skiftet, eller energiomställningen, ställer alltså högre krav på det svenska elnätet inom flera 
parametrar, nämligen effektivitet, flexibilitet och kapacitet (IVA, 2016b). Näringsutskottet i 
motion (2018/19:534) hävdar därför att elnätsföretagen måste investera i det svenska elnätet 
för att säkra den framtid och energiomställning som krävs för ett hållbart Sverige.  

Det svenska elnätet karaktäriseras även av dess höga leveranssäkerhet på cirka 99,99 % 
enligt IVA (2016a). För att kunna upprätthålla den leveranssäkerheten hävdar Sweco (2017) 
att framtidsscenarion för elproduktion och distribution i Sverige indikerar att investeringar i 
större proportioner krävs. Anledningen till detta menar Sweco (2017) är att flertalet av 
elnätets komponenter är förlegade och flertalet måste bytas ut under en kort tidsperiod 
eftersom elnätsinvesteringar ofta går i perioder. 

Generellt genomförs en investering utifrån en förväntan på framtida avkastning (Keynes, 
1936; Jorgensen, 1967; Butler et al., 1993) och är därför en av de mest kritiska beslut som 
kan fattas i det moderna industrisamhället (Butler et al., 1993). Med anledning av detta har 
en mängd forskare metodmässigt beskrivit processer för investeringar och projekt indelade i 
faser (Bower, 1970; Junnelius, 1974, Marttala & Karlsson, 1999; Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2015). I fallet för elnätsföretag har forskning visat att företag i reglerade 
monopolmarknader påverkas starkt av regelverket och dess institutionella hinder, vilket 
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påtvingar en förändring i deras investeringsbeteende (Crew & Kleindorfer, 1996; Vogelsang, 
2002).   

Som tidigare nämnts regleras svenska elnätsföretag via den så kallade intäktsramen som 
fastställer hur mycket elnätsföretagen får fakturera sina kunder. Intäktsramen beräknas i 
huvudsak utifrån företagets kapitalkostnader1 och löpande kostnader2, se bilaga 1. 
Kapitalbasen står till grund för uträkningen av kapitalkostnaderna vilken utgörs av företagets 
anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna värderas i första hand utifrån en 
normvärdeslista3, därmed har normvärdeslistan en stor påverkan på hur mycket vinst 
elnätsföretagen tillåts erhålla. (Sweco, 2018)  

Detta innebär att investeringskostnader för en anläggningstillgång som överskrider 
normvärdet erhåller ett lägre värde än de faktiska kostnaderna enligt norm. Detta resulterar i 
en förlust för företaget då anläggningstillgången och i förlängningen kapitalbasen och 
intäktsramen får ett lägre värde. Med anledning av detta strävar företag efter att investera till 
en kostnad lägre än norm (Sweco, 2017). Att investera i enlighet med eller lägre än norm har 
dock visat sig vara problematiskt (Sweco, 2018). 

Det svenska elnätet står alltså inför ett stort investeringsbehov av flera anledningar, dels 
energiomställningen, som ställer högre krav på det svenska elnätet inom flera parametrar, 
nämligen effektivitet, flexibilitet och kapacitet (IVA, 2016b) men även för att bibehålla 
leveranssäkerheten (Sweco, 2017). Detta ställer stora krav på de svenska elnätsföretagen, 
vilka enligt näringsutskottet i motion (2018/19:534) måste investera i det svenska elnätet för 
att säkra den framtid och energiomställning som krävs för ett hållbart Sverige. Samtidigt har 
det visat sig svårt för elnätsföretag att genomföra lönsamma investeringar i förhållande till 
norm (Sweco, 2018) vilket resulterar i förluster både i form av nedvärdering av 
anläggningstillgångar samt den tillhandahållna intäktsramen. Utvecklingen kan följaktligen 
hota ett av de infrastrukturella system som enligt IVA (2016c) är en förutsättning för 
utvecklingen av vårt moderna samhälle.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med följande studie är att förbättra framtida processer för investeringsprojekt hos 
svenska lokalnätsföretag genom att granska investeringsprojekt hos Mälarenergi Elnät AB 
för att finna de underliggande orsakerna till avvikelse från normvärde. Syftet leder till 
studiens frågeställningar. 

Ø Hur ser fördelningen ut för projekt gällande investeringskostnader i förhållande till normvärde? 
Ø Vilka faktorer påverkar utfallet av ett projekts lönsamhet i förhållande till normvärde? 
Ø Hur kan processen för investeringsprojekt förbättras hos elnätsföretag utifrån de identifierade 

orsakerna till avvikelse från normvärde? 

                                                        

1 Kostnaden för att nyttja en kapitalresurs 
2 Kostnader som inte betraktas som kapitalkostnader 
3 Lista över förutbestämt värde för olika typer av elnätsanläggningstillgångar 
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1.4 Avgränsning 
Som tidigare nämnts karaktäriseras det svenska elnätet som ett reglerat infrasystem. Det är 
således ett komplext system som kan analyseras utifrån flera perspektiv eftersom förändring 
på en nivå har en effekt på systemet i dess helhet. Detta arbete avgränsar sig dock till att 
analysera problemet ur lokalnätsföretagens perspektiv i branschen på en funktionsnivå samt 
till viss del individ- och organisationsnivå. Projekten som studerats härstammar från 
Mälarenergi Elnät AB, Västerås och har avslutats inom tidsintervallet 2017-01-01 till 2019-
02-14, således är det regleringsperiod 2016–2019 som analyserats gällande för 
lokalnätsföretag. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Följande avsnitt avses presentera teorier av relevans för analysen samt återge tidigare 
forskning i dessa ämnen. Teoretiska referensramen omfattar principal-agentteori samt teori 
kring investeringar och projekt. 

 

2.1 Principal-agentteori 
Principal-agentteorin ämnar beskriva förhållandet mellan två parter, agenten och principalen. 
Enligt Eisenhardt (1979) kan principal-agentteorin beskrivas mer specifikt som 
agenturrelationer där arbete delegeras av principalen vilket utförs av agenten. Dessa 
relationer förekommer bland annat på makronivå mellan exempelvis en reglerande 
myndighet och de reglerade företagen (Eisenhardt, 1979). Traditionellt analyserades dessa 
relationer dock på organisatorisknivå såsom relationen mellan ett tjänsteföretag och 
företaget som köper tjänsten (Sharma, 1997).  

Vanligtvis innebär dessa relationer enligt IEA (2007) att agenten utför en service eller 
tillhandahåller en vara till principalen. Således sker det en transaktion mellan principalen och 
agenten där agenten antingen ger en viss service till principalen eller agerar å dennes 
vägnar i utbyte mot ekonomisk ersättning (IEA, 2007). Vanligt förekommande i dessa 
relationer är målkonflikter där agenten och principalens intressen gällande transaktionen 
avviker från varandra (Jensen & Meckling, 1976).  

Informationsasymmetri mellan dessa parter är nästa vanligt förekommande fenomen. Detta 
innebär att en av parterna inte delar med sig av relevant information antingen för att de är 
ovilliga eller oförmögna att dela med sig av informationen. Generellt är det säljaren som 
väljer att hålla inne sådan information. (IEA, 2007) 

Dessa två asymmetrier i form av mål och information leder till två så kallade principal-agent 
problem, adverse selection och moral hazard. Adverse selection innebär att en av parterna, 
vanligen säljaren, agerar opportunistiskt innan ett avtal sluts medan moral hazard innebär att 
en av parterna, vanligen köparen, agerar opportunistiskt efter avtalets slutande. (IEA, 2007) 

Följaktligen uppnås optimum då avtalet gynnar både principalen och agenten och 
eftersträvar att uppfylla båda parters intressen (IEA, 2007). Enligt Jensen & Meckling (1976) 
kan principalen influera agenten från att avvika från dennes egna intressen via incitament 
som gynnar agenten att navigera i riktning mot dessa intressen.  

2.2 Investeringsprojekt 
Begreppet organisationer definieras som sociala sammanslutningar som utformats med 
avsikt för att åstadkomma särskilda mål eller lösa specifika uppgifter. (Etzioni, 1973; NE, 
2019). Enligt Mintzberg (1979) finns det olika typer av organisationsstrukturer vilka definierar 
organisationens uppdelning av arbetsuppgifter och ansvar. Orsaken till den specifika 
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uppdelningen är att samordna organisationen för att uppnå det uppsatta målet (Greve, 
1997). Adhocrati är en av dessa organisationstyper, även kallat projektorganisering 
(Mintzberg, 1979). Begreppet projekt eller temporära organisationer (Forslund, 2013; 
Tonnquist, 2016), definieras på följande sätt av Marttala & Karlsson (1999): “Ett projekt är en 
tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom styrning 
av resurser ska nå ett bestämt mål” (s. 10).  

Vidare menar Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) att skillnaden mellan ett projekt och en 
process är att processen är förutsägbar eftersom den sker under välkända förutsättningar 
medan projektet ofta sker under skiftande förutsättningar. Forslund (2013) hävdar därför att 
projektorganiseringen karaktäriseras av dess flexibilitet och turbulens eftersom omgivningen 
ofta är ostadig. Tonnquist (2016) väljer dock att beskriva projektet som en process eftersom 
det gynnar kommunikation i och utanför projektet samt möjliggör för uppkomsten av metoder, 
rutiner för att styra och leda i projekt. Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) hävdar även att 
projektet i sig ska ses som en investering på grund av de resurser som offrats för projektet. 

Greve (2003) definierar begreppet investering som anskaffning av en resurs för att förbrukas 
vid ett senare tillfälle. Greve (2003) menar att en investering ska ha en livslängd i varje fall 
några år där de största utbetalningarna sker i början av investeringens livslängd. Dessa 
utbetalningar ska dock sedan omvandlas till nettoinbetalningar, i form av exempelvis ökade 
intäkter eller reducerade kostnader. Definitionen av begreppet investering, definieras även av 
Yard (2001). Yard (2001) menar att en investering är en resursinsats i utbyte mot överskott i 
framtiden. Denna beskrivning visar att det finns ett tidsavstånd mellan resursuppoffringen 
och överskottet, med andra ord mellan ut- och inbetalningarna. Bergknut et al. (1993) och 
Nilsson (1980) anser att konsekvenserna för ett resursutnyttjande bör sträcka sig över två till 
tre år för att det ska kunna betraktas som en investering.     

Bergknut et al. (1993) menar att begreppet investeringar kan kategoriseras i fyra olika typer 
expansionsinvestering, desinvestering, ersättningsinvestering och rationaliseringsinvestering. 
Expansionsinvesteringen avser att utöka organisationens kapacitet i exempelvis termer som 
marknadsandelar eller produktutbud och är desinvesteringens motsats. Då förlegad 
utrustning byts ut för att säkerställa befintlig kapacitet görs en ersättningsinvestering. En 
rationaliseringsinvestering syftar istället till automatisering eller mekanisering för att reducera 
kostnaderna. (Bergknut et al., 1993) 

Anledningen till att man gör en investering är oftast utifrån en förväntning på framtida 
avkastning (Keynes, 1936; Jorgensen, 1967; Butler et al., 1993). Investeringsbeslut är därför 
ett av de mest kritiska besluten man kan fatta i det moderna industrisamhället enligt Butler et 
al. (1993). En fundamental process är därför att identifiera och utvärdera olika förslag på 
investeringsprojekt för att sedan utföra dessa på bästa sätt. (Krantz & Thomason, 1999; 
Tonnquist, 2016) 

 Process för investeringsprojekt 

Investeringar liksom projekt har beskrivit som en process uppdelad i faser av en mängd olika 
forskare (Bower, 1970; Hemmingsen, 1973; Junnelius, 1974, Persson, 1996; Marttala & 
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Karlsson, 1999; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015; Tonnquist, 2016). Nedan presenteras 
en sammanställning av dessa processer utifrån egen konstruktion.  

Initiering 

Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) väljer att beskriva projektets initiering som en uppkomst 
ur en idé. Innan projektet sätts igång förekommer det alltid ett behov som bör uppfyllas, vilket 
även kan ses som ett gap mellan dagens läge och det önskade tillståndet i framtiden 
(Marttala & Karlsson, 1999; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Enligt Junnelius (1974) 
och Bower (1970) föds ofta idén ur ett identifierat problem, problemet kan vara för höga 
kostnader, ej tillräcklig kapacitet eller otillräcklig kvalité och dessa problem måste lösas för 
att nå de uppsatta målen. Vidare menar Persson (1996) att en investering även kan initieras 
ur en möjlighet.  

Ett investeringsprojekt kan även initieras av en beställare. Beställare kallas den person eller 
organisation som beställt projektet och är på så sätt projektets kund. Denne kan vara både 
intern, det vill säga jobba i samma organisation som projektledaren, och extern, det vill säga 
jobba i en annan organisation. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) Enligt Marttala & 
Karlsson (1999) ansvarar beställaren av ett projekt för projektdirektivet, anger tids- och 
resursramar, fastställer projektets syfte och inriktning.  

Förstudie 

Efter att ett projekt initierats, påbörjas nästa fas; förstudien. Marttala & Karlsson (1999) kallar 
den fasen för “utforska” och menar att under denna fas utforskas och formuleras problemet 
samt att det görs en analys av omgivningen, detta för att förstå de grundläggande 
problemen. Denna fas kan vara den mest krävande och det är kanske just av denna 
anledning förekomsten av försumlighet är hög. Om inte denna fas genomförs ordentligt är 
det svårt att veta vad som skall komma, vilket kan leda till att projektet havereras. (Marttala & 
Karlsson, 1999) Centralt för förstudien är även att målen formuleras, vilket ofta följs av 
specificering av måltriangel. Där kriterier och prioritering för funktion, tid och kostnad 
specificeras. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015)  

 
Figur 1 – Måltriangel, egen konstruktion. Inspirationskälla: The Iron Triangle (Atkinson, 1999) 
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Planering 

Under nästa fas tas olika alternativa lösningar fram och bedöms för att fastställa vilket 
alternativt som löser problemet på det bästa sättet. Lösningsalternativen utvärderas utifrån 
ekonomiska och tekniska kriterier. (Bower, 1970; Junnelius, 1974; Marttala & Karlsson, 
1999) Därför är det viktigt att problemet är väldefinierat och omgivningen välanalyserad 
under denna fas. (Marttala & Karlsson, 1999)  

Detta följs av en planering för realiseringen av projektet som innehåller de resurser som är 
oundvikliga, komponenter som ska tillföras och metoder som ska användas. (Marttala & 
Karlsson, 1999; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Enligt Bower (1970), Hemmingsen 
(1973) och Junnelius (1974) är det också viktigt att bedöma lönsamheten av projektet samt 
finansieringsmöjligheterna i organisationen. Särskilt centralt under planeringen av projektet 
är framställandet av förkalkylen som ska ligga till grund för beslut och budget. Sista delen i 
planeringsstadiet inkluderar osäkerhetsanalyser, kommunikationsplan och kvalitetssäkring. 
(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) 

Att planera tidsåtgången i ett investeringsprojekt är en uppenbar del av planeringsfasen. Att 
bryta ner projektet i mindre delar är en bra start för att kunna planera tidsåtgången. Vid 
planering av tidsåtgången bör man fundera på hur lång tid hela projektet kommer att ta, 
aktiviteter som kan leda till förseningar och sannolikheten att projektet blir färdigt vid en 
bestämd tid. (Marttala & Karlsson, 1999) 

Marttala & Karlsson (1999) anger ett antal planeringstekniker för att lyckas med tidsplanen. 
En av dessa planeringstekniker är stage-gate-modeller som innebär att man finner milstolpar 
i projektet (Marttala & Karlsson, 1999; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Exempel på en 
milstolpe kan vara slutet på en viss aktivitet eller ett viktigt beslut. Enklast är att formulera 
den sista milstolpen, för att sedan fortsätta baklänges till projektstarten. (Marttala & Karlsson, 
1999) 

Nästa steg är att bryta ned milstolparna i aktiviteter och delaktiviteter (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2015). Viktigt att tänka på är att vissa aktiviteter är beroende av varandra och 
av denna anledning bör de läggas efter varandra. Aktiviteter som inte är beroende, det vill 
säga är fristående kan läggas till de perioder som belastningen är liten. När milstolparna har 
brutits ner i aktiviteter och delaktiviteter, bör tidsåtgången på varje aktivitet bedömas. 
Tidsåtgången för en aktivitet bör vara mellan 2 – 10 procent av den totala projekttiden. 
(Marttala & Karlsson, 1999) Tonnquist (2016) menar även att det bör sättas en ansvarig 
person för varje aktivitet.  

Som tidigare nämndes, är vissa aktiviteter beroende av varandra och bör därför utföras i en 
sekvens. Dessa aktiviteter bildar den så kallade kritiska linjen. Aktiviteter som är på den 
kritiska linjen bestämmer projektets sluttid. Om en viss aktivitet tar längre tid än planerad, 
kommer det alltså förlänga sluttiden. Aktiviteter som inte är med på den kritiska linjen kallas 
icke-kritiska och kan flyttas tidsmässigt utan att de påverkar sluttiden. (Marttala & Karlsson, 
1999; Persson, 2013)   
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Realisering 

När planen är fastställd är det dags för att förverkliga investeringsprojektet (Bower, 1970; 
Junnelius, 1974), vilken är den näst sista fasen. Under denna fas utses projektgruppen av 
projektledaren. Projektgruppen innehåller de personer som har kompetensen som krävs att 
driva projektet. Projektet inleds med ett startmöte för att beskriva projektets bakgrund, mål, 
metod, tidsplan, budget och förväntade resultat. Projektgruppen ska vara överens med 
projektledaren om arbetsuppgifterna, arbetsvolymen samt arbetstiden. (Marttala & Karlsson, 
1999) Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) har projektledaren en särskilt betydande 
roll för att styra och leda projektet mot målen. 

Projektledaren har ett ledningsansvar och det är se till projektet når sina mål inom de ramar 
som ställs upp före och under projektet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). För att nå 
projektets mål är projektledarens främsta uppgifter att använda projektgruppen på ett 
effektivt sätt, försäkra att projektet avslutas i rätt tid. Projektledaren ska dessutom se till att 
budgeten hålls. (Marttala & Karlsson, 1999; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015; Tonnquist, 
2016) 

Projektledaren kan ha olika förutsättningar när han eller hon utses som projektledare. I vissa 
fall har denne varit med i förstudien och i andra fall inte (Hallin & Karrbom Gustavsson, 
2015). Enligt Tonnquist (2016) sträcker sig vanligtvis projektledarens uppdrag från 
planeringen till projektets avslutande. Det är dock viktigt att tydliggöra och fördela 
befogenheterna samt ansvaret för samtliga roller för att projektet ska lyckas. (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2015) 

Utvärdering 

Den sista fasen kan liknas vid en utvärdering, det är under denna fas som lösningen överförs 
till kunden eller uppdragsgivaren (Marttala & Karlsson, 1999). Centralt för utvärderingen är 
att följa upp investeringsprojektet och är projektstyrningens kärna enligt Andersen et al. 
(2013). Enligt Fjertorp (2007) är uppföljningens syfte mångfacetterad. I Mintzbergs (1979) 
definition av styrsystem ingår två element, planering och uppföljning, vilka är en förutsättning 
för styrsystemets förmåga. Fjertorp (2007) menar att detta innebär att utan uppföljning är 
planeringen meningslös.  

Även Hägg (1977) menar att uppföljningens syfte är åtskilliga efter en extensiv granskning av 
teorier kring investeringsuppföljning. Därefter genomförde Hägg (1977) en kategorisering av 
dessa syften i fyra olika grupper:  

• Verifiering av investeringens resultat samt ekonomiska och icke ekonomiska effekter 
• Finna skälen till avvikelse, för att åtgärder ska kunna vidtas eller eventuellt avblåsa 

projektet 
• Granska förkalkylernas trovärdighet, för att förbättra framtida förkalkylering 
• Använda den vunna kunskapen i liknande projekt i framtiden 

Tell (1978) gör en liknande summering av investeringsuppföljningens syfte med ett 
undantag, väcka medvetenhet hos de ansvariga angående projektets ekonomiska utfall. 
Enligt Odeck (2004) bör en investeringsuppföljning minska framtida avvikelser genom att 
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förkalkylerna förbättras. SIKA (2000) och Bruzelius et al. (2002) menar även att 
investeringsuppföljningar utvecklar planeringsprocessen av stora infrastrukturella projekt.  

Enligt Azzone & Maccarone (2001) särskiljer sig inte investeringsuppföljningens centrala 
syfte från övriga kontrollsystems syften. Farragher et al. (1999) menar att dessa syften är att 
generera bättre beslutsbasis då ansvariga medarbetare ges feedback med intentionen att 
kommande prestationer förbättras. Vidare poängterar Farragher et al. (1999) att syftet med 
en investeringsuppföljning är att dra lärdomar av sina erfarenheter, främst utifrån 
investeringsbeslut som varit ekonomiskt ogynnsamma. Azzone & Maccarone (2001) menar 
att detta skulle möjliggöra förbättringar av samtliga faser. Kontrollsystems och uppföljningars 
avgörande syfte är att beteende hos personal påverkas i enlighet med långsiktiga strategier 
och mål i företaget (Azzone & Maccarone, 2001).  

Johansson & Östman (1992) anser att istället för att följa upp några enskilda projekt, bör alla 
investeringars lönsamhet följas upp. Enligt Azzone & Maccarone (2001) är det istället 
väsentligt att urvalet av investeringsprojekt är lämpligt, särskilt då investeringar ska vägas 
mot varandra. Vidare menar Azzone & Maccarone (2001) att företaget bör grunda urvalet av 
investeringsuppföljningar i kombinationen som genererar mest nytta.  

Enligt Tonnquist (2016) bör ett projekt utvärderas på alla möjliga vis där man bör granska 
både processen och resultatet. Inlärning från tidigare projekt är vitalt för en organisation för 
att utveckla och förbättra processen inför kommande investeringsprojekt (Tonnquist, 2016; 
Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Projektet kan utvärderas utifrån samma tre parametrar; 
funktion, tid och kostnad som användes vid målformuleringen, se figur 1. Ofta kan ett projekt 
ses som misslyckat ur en kostnads- och tidssynpunkt men decennier efteråt som en succé ur 
ett funktionsperspektiv, ett exempel på detta är Opera-huset i Sydney. (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2015) Ett projekt som överskrider tidsplaneringen tenderar att även överskrida 
budget, dessa två parametrar, kostnad och tid, är alltså starkt bundna till varandra. 
(Tonnquist, 2016) 

Uppföljning kan även brytas ned i aktiviteter för att beräkna tids- och kostnadsavvikelse i 
jämförelse med estimeringen. Enligt Tonnquist (2016) kan exempelvis tidsavvikelsen 
analyseras genom att slutförandet milstolpar följs upp och jämförs med den planerade 
tidsåtgången i ett så kallat milstolpediagram. (Tonnquist, 2016) Figuren nedan illustrerar ett 
milstolpediagram för ett projekt som är försenat vid den tredje milstolpen, men som ligger 
före tidsplaneringen vid den fjärden milstolpen.  
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Figur 2 – Milstolpediagram, egen konstruktion. Inspirationskälla: Milestone chart (Tonnquist, 2016) 

 Orsaker till avvikelser från förkalkyl 

Orsakerna till att det faktiska resultatet av ett investeringsprojekt avviker från förkalkylen är 
många. Enligt Segelod (1986) kan avvikelser ha uppstått vid beräkning av förkalkylen på 
grund av grova uppskattningar. Dessa grova uppskattningar kan leda till att de faktiska 
kostnaderna för projektet blir lägre eller högre. Det kan även vara så att det finns 
utbetalningar som man inte tog hänsyn till i förkalkylen. 

Vidare menar Segelod (1986) att de mindre projekten tenderar att ge upphov till större 
avvikelser än de större projekten. Förklaringen till detta är att projektgruppen som anlitas i 
större projekt är mer erfarna och har högre kompetens. Det är även så att de större projekten 
brukar delas upp i mindre projekt, där vissa av dessa projekt avviker nedåt och andra uppåt, 
vilka i slutändan tar ut varandra. Segelod (1986) nämner även att dålig planering av 
arbetskraft, oerfaren ledning, överskattning av den egna förmågan samt resurserna i det 
egna företaget kan leda till avvikelser. 

Flyvbjerg et al. (2002) presenterar fyra olika orsaker till avvikelser från förkalkyl vilka är 
ekonomiska, tekniska, politiska och psykologiska. Ekonomiska orsaker kan delas upp i två 
kategorier enligt Flyvbjerg et al. (2002), ekonomiskt allmänintresse samt ekonomiskt 
egenintresse. För att spara de offentliga tillgångarna tenderar projektansvariga att 
underskatta investeringskostnaderna i förkalkyler. Detta innebär att en överskattning av 
investeringskostnader skulle leda till slöseri av offentliga tillgångar. (Merewitz, 1973; Wachs, 
1990; Flyvbjerg et al., 2002) Ett pågående projekt leder till att flertalet intressenter, som 
företag eller anställda, gynnas ekonomiskt, vilket tjänar egenintresset. Inblandning eller 
påverkan från sådana intressenter resulterar i en underskattning av kostnader och 
överskattning av intäkter för att öka chanserna till att ett projekt påbörjas. (Flyvbjerg et al., 
2002) 

Vid avvikelser från förkalkyler vid infrastrukturella projekt anses tekniska orsaker vara de 
mest förekommande (Ascher, 1978; Morris & Hough, 1987; Wachs, 1990). Flyvbjerg et al. 
(2002) exemplifierar otillräckliga data, bristfällig teknik, brist på tekniskerfarenhet samt den 
naturliga problematiken med att förutspå framtiden som tekniska orsaker. Onekligen kan 
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tekniska orsaker få kostnaderna att öka explosionsartat då det är svårt att förutse de 
geologiska, säkerhets- eller miljömässiga förhållandena för det enskilda projektet. (Flyvbjerg 
et al., 2002) 

Politiska orsaker för avvikelser från förkalkyl gäller främst makt och dess intressen. En 
huvudsaklig fråga är huruvida förkalkylerna är partiskt utformade för att gynna en 
projektstart, således projektledare. Dock är det svårt att bevisa om detta har skett medvetet 
eller omedvetet då avsikterna hos aktörerna måste vara kända vilka är svåra att utröna. 
(Flyvbjerg, 1996) 

Den vanligaste psykologiska orsaken är bedömningsoptimism (Flyvbjerg et al., 2002). 
Kostnaden, tidsåtgången, kraven och behovet av resursinsatsen, underskattas av människor 
då vi oftast är överoptimistiska (Segelod, 1986; Skamris & Flyvbjerg, 1997).  Neale & 
Buckley (1992) menar vidare att estimeringar av kassaflöden inte är objektiva och är alltför 
optimistiska. Vid uppföljningen kan man då ställa sig frågan hur det kunde vara möjligt att 
glömma bort eller underskatta så många poster i förkalkylen. (Segelod 1986) 

 Kommunikation i projekt 

Ett framgångsrikt projekt är beroende av kommunikation, kommunikation mellan 
medarbetare i projektgruppen såsom projektledare, projektör4, uppdragsledare men även 
mellan övriga intressenter, såsom konsulter. Genom att ha en god kommunikation kan 
missförstånd minskas i antal, eller kanske till och med undvikas. God kommunikation handlar 
inte bara om att informera, utan även kunna lyssna och hämta in information. På så sätt kan 
problemet lättare begripas, för att sedan kunna bedöma möjligheter och risker. (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2015) 

Det är inte säkert att projektgruppen utgörs av samma personer under hela projektet, 
projektmedlemmar kan komma och gå under projektets gång. Detta är en stor utmaning, då 
dessa personer inte var med från början när projektmålet formulerades och har därför inte en 
tydlig bild av projektets syfte. Därför är det viktigt att relevant information ges till den nya 
medlemmen. Även om huvudansvaret för kommunikation i ett projekt ligger hos 
projektledaren, har även resterande projektmedlemmarna stort ansvar för att dela med sig 
viktig information. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) 

Som projektledare har man ansvaret att ha kommunikation både externt och internt. Ibland är 
det lätt att avgöra vad som är externt respektive internt, men ibland kan detta vara svårt att 
avgöra. Utformningen av den externa kommunikationen beror på intressenten man 
kommunicerar med. Den interna kommunikationen går ut på bland annat att stämma av 
läget, hur projektet går framåt. Vid avstämningar tar projektledaren emot information om hur 
det går med projektet, hur långt de har kommit och hur lång tid olika aktiviteter har tagit. 
Utifrån den informationen som erhållits kan projektledaren fatta beslut om eventuella 
åtgärder. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015)  

                                                        

4 Person som utför utrednings- och förberedelsearbete 
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Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) behöver en kommunikationsplan fastställas och 
den behöver omfatta intressenterna, varför man bör kommunicera med dem, vad det är för 
information som ska förmedlas, hur kommunikationen ska se, hur ofta information ska 
förmedlas och vem som är ansvarig för kommunikationen. Vidare menar Hallin & Karrbom 
Gustavsson (2015) att kommunikationssätt som exempelvis informationsbrev, intranät och e-
post involverar intressenterna i mindre utsträckning, medan intressenterna blir mer 
engagerade via workshopar och möten. 

Enligt Anderson & Johnson (1997) är systemtänkande också ett språk som erbjuder ett sätt 
att kommunicera den dynamiska komplexiteten. De flesta organisationer är idealiska miljöer 
för denna definition. Organisationer består av olika system av människor, avdelningar och 
tekniker, men organisationer är även i ett system av bland annat partnerskap och 
konkurrenter. I en sådan komplexitet kan det vara bra att ta på sig systemtänkande linsen 
och se hur dessa delar fungerar ensamma, men ännu viktigare hur de fungerar tillsammans. 
Det första steget kan då tas genom att bjuda in anställda från olika delar av organisationen 
för att kommunicera och dela information med varandra. Genom detta kan de lättare fatta 
strategiska beslut om hur organisationen kan växa som helhet. (Anderson & Johnson, 1997) 

2.3 Tillämpning av den teoretiska referensramen 
I följande studie har teorin gällande stora tekniska system nyttjats, vilken beskrivs i 
inledningen. Elnätet kan karaktäriseras som ett stort tekniskt system och teorin kan därför 
tillämpas för att beskriva det system av aktörer, såsom reglerande myndighet och företag, 
som är en del av elsystemet. Principal-agentteorin tillämpas i följande studie för att beskriva 
och utreda relationen mellan den reglerande myndigheten Ei och elnätsföretagen. Även 
relationen mellan elnätsföretag och övriga externa aktörer beskrivs och utreds med hjälp av 
principal-agentteorin. I huvudsak används teorier kring investeringsprojekt vid analysen av 
studien. Teorierna har nyttjats för att underbygga orsakerna till avvikelser från norm empirin 
indikerade samt för att besvara studiens sista frågeställning.  
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3 METOD 

Under detta avsnitt presenteras de metoder som valts för att uppfylla studiens syfte samt 
frågeställningar. Även de bakomliggande skälen för valet av dessa argumenteras och 
presenteras. Slutligen diskuteras metoden utifrån begreppen etik, validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Studiens arbetsprocess 
Som figuren nedan illustrerar, påbörjades arbetsprocessen med problematisering av studien. 
Således inleddes arbetet med en förstudie som syftade till att ge en inblick i 
elnätsregleringen samt dess påverkan på elnätsföretagen. Med hjälp av förstudien erhölls 
den bakgrund som krävdes för att identifiera det problem som lokalnätsföretag har liksom 
beställaren Mälarenergi Elnät, där fallstudien genomfördes. Förstudien försåg även med en 
övergripande förståelse för branschen.  

 
Figur 3 - Studiens arbetsprocess 

När problembilden var klargjord identifierades det forskningsområde som ansågs väsentlig 
för problemet. När forskningsområdet identifierats, samlades relevant forskning inom 
området projekt- och investeringsteori vilket stod till grund för formuleringen av den 
teoretiska referensramen. 

Empiri samlades in med hjälp av två metoder, dokumentinsamling och intervjuer. 
Dokumentinsamlingen bestod av ett urval av projekt som gav en indikation av deras utfall 
och stod tillsammans med teoretiska referensramen till grund för utformningen av 
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intervjufrågorna. Därefter genomfördes en pilotundersökning, vilket enligt Bryman & Bell 
(2017) är ett bra tillvägagångsätt för att testa intervjumetodiken samt dess frågor. Då 
intervjumallen var fastställd påbörjades intervjufasen med projektledare på Mälarenergi 
Elnät. 

Intervjuerna samt analysen av de redovisade kostnaderna för projekt indikerade orsakerna 
till projekts lönsamhet i förhållande till norm. Under analysfasen av empirin kompletterades 
den teoretiska referensramen med fler teorier, det ställdes även kompletterande 
intervjufrågor till informanterna. Teorier som tillkom var, till viss del, stora tekniska system 
och principal-agentteori. Därefter ställdes de funna orsakerna till avvikelserna mot litteraturen 
och teorin inom området och vice versa för att hitta eventuella förbättringsåtgärder eller 
underliggande orsaker. 

3.2 Studiens ansats  
Under studiens gång kan en eller flera abstraktionsnivåer tillämpas, där teorin och empirin 
utgör ändpunkterna (Björklund & Paulsson, 2012). Enligt Blomkvist & Hallin (2014) innebär 
induktiv ansats att genomförandet av den empiriska studien utgår från problemet som 
identifierats för att därefter finna mönster som kan sammanfattas i teorier. Vid deduktiv 
ansats används istället teorin som utgångspunkt och därefter formuleras hypoteser för att se 
om dessa kan verifieras eller falsifieras (Björklund & Paulsson, 2012).  

Följande studie har en abduktiv ansats vilket innebär att man växlar mellan det teoretiska 
och empiriska materialet för att förstå hur dessa samverkar med varandra. Vid en abduktiv 
ansats tar analysarbetet mycket tid och anledningen till det är att man oftast vänder sig till ny 
litteratur för att förstå resultaten som erhållits. (Blomkvist & Hallin (2014) Detta 
överensstämmer med den arbetsprocess som tillämpades för studien beskriven i figur 3. 
Bryman & Bell (2017) menar att det abduktiva arbetssättet har blivit alltmer populärt bland 
kvalitativa forskare.  

3.3 Typ av studie 
Det görs ofta en uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Holme & Solvang (1997) 
anser att det centrala i kvalitativa metoder är att samla in information för att få en djupare 
förståelse av företeelsen medan statistiska mätmetoder spelar en central roll i kvantitativa 
metoder. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) är datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och 
observationer exempel på kvalitativa metoder medan experiment och enkätstudier räknas 
som kvantitativa metoder. Med anledning av detta anses studien inneha båda metoderna då 
studien ämnar visa statistiska data från Mälarenergis intranät samt intervjuer med 
projektledare. Anledningen till detta är för att uppnå en typ av triangulering dels i form av 
teori, dels i form av kvantitativa data men även kvalitativ information från informanter.  

Nackdelen med kvantitativa studier inom studier av sociala institutioner är antagandet att 
man kan studera dessa så som man studerar naturvetenskapliga företeelser. Mätbarheten i 
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en kvantitativ forskning ökar generaliserbarheten men ökar även för antaganden i ett 
sammanhang som ofta i den samhällsvetenskapliga forskningen är mer komplex. På motsatt 
vis anses den kvalitativa forskningen ha en låg generaliserbarhet då de empiriska data ofta 
är begränsad till ett färre antal. Den kvalitativa forskningen riskerar även genomsyras av 
forskarens egna uppfattningar vilket gör den subjektiv och den är även ofta svår att replikera. 
(Bryman & Bell, 2017) 

Genom att använda båda metoderna för analysen av projekt kan man styrka den kvalitativa 
informationen med kvantitativa data, vilket anses vara en styrka som ökar pålitligheten i 
studien och dess resultat. Enligt Bryman & Bell (2017) kritiseras flermetodsforskningen då 
man anser att de tillhör olika paradigm vilka kunskapsteoretiska teser är av olika 
uppfattningar. Man uppnår dock en så kallad triangulering vilket höjer studiens tillförlitlighet 
då man studerar samma fenomen men ur olika perspektiv (Björklund & Paulsson, 2012). 
Trianguleringsformen brukar även enligt Bryman & Bell (2017) ge upphov till en otydlig 
uppdelning mellan kvalitativa och kvantitativa metoder.    

3.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är all form av skrivet och reproducerat material, såsom böcker, broschyrer 
avhandlingar och tidskrifter (Björklund & Paulsson, 2012; Blomkvist & Hallin, 2014). 
Informationen som samlas till litteraturstudien är så kallad sekundärdata. Det är data som 
använts tidigare i en annan kontext, men på något sätt också är av betydelse för studien. 
Data från en annan kontext kan ha präglats av det ursprungliga syftet, vilket är viktigt att ta 
hänsyn till. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Fördelen med litteraturstudier är att man med få resurser möjliggör för insamling av en 
mängd information. Med hjälp av en litteraturstudie kan man även kartlägga den befintliga 
vetskapen inom området och för att formulera den teoretiska referensramen. (Björklund & 
Paulsson, 2012) 

Litteraturstudien i följande studie inleddes med granskning av läroböcker via bibliotekets 
databas Primo. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) är det en bra start då läroböcker innehåller 
en överblick över fenomenet som studeras. Referenslistorna i dessa läroböcker användes för 
att hitta ny litteratur samt för att identifiera forskare inom området och på så sätt 
vidareutveckla den teoretiska referensramen.  

Förutom databasen Primo användes ytterligare databaser såsom Google scholar, ABI-
inform, Emerald Insight och Research Gate. Förutom dessa databaser har även sökmotorn 
Google använts. Söktermer, såsom stora tekniska system, principal- och agentteori, 
investering, investeringsprocess, investeringsuppföljning, projektteori, projektplanering, och 
elnätsreglering, nyttjades i olika kombinationer på både svenska och engelska. Genom 
dessa söktermer identifierades relevanta artiklar som ansågs användbara i fortsatta studier. 
Vid granskning av dessa artiklar användes även respektive referenser för att finna 
ursprungskällan samt finna ytterligare information. Materialet har samlats från myndigheter, 
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branschorganisationer samt artiklar som fyller kriteriet peer-reviewed, vilket ökar studiens 
tillförlitlighet. Samtliga referenser har behandlats källkritiskt. 

3.5 Empiriinsamling 
Det empiriska materialet som författarna själva samlar och/eller som ligger nära 
forskningsobjektet samt undersökningens syfte beskriver Blomkvist & Hallin (2014) som 
primärkällor. Exempel på primärkällor är intervjuer med aktörer, skriftligt material som är 
utgivet av företaget samt kvantitativa data som har nära samband med objektet som 
studeras. Intervjuer med forskare som uttalar sig generellt om branschen räknas dock som 
sekundärkällor. Även kvantitativt material som är framtagen ur undersökningsobjektets 
omgivning betraktas som sekundärkällor. (Blomkvist & Hallin, 2014) 

För denna studie nyttjades primärkällor för att formulera empirin då insamlade data hade 
nära koppling med studieobjektet. Primärkällorna insamlades på två sätt; datainsamling via 
Mälarenergis intranät och intervjuer. Enligt Bryman & Bell (2017) är dokument från 
organisationer särskilt signifikant för forskare inom företagsekonomi och etnografi då den i 
exempelvis en fallstudie möjliggör för en nära studie av organisationen. Nackdelen med en 
sådan studie kan vara att man endast får tillgång till offentliga dokument eller även om man 
har viss tillgång att man endast fått ett selektivt urval. Dessa dokument kan även vara 
genomsyrade av skribentens uppfattningar (Bryman & Bell, 2017), källorna har därför 
ifrågasatts och behandlats kritiskt. 

Det finns olika typer av intervjuer och dessa kategoriseras som strukturerade, ostrukturerade 
samt som semistrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2016; Bryman & Bell, 2017). 
Strukturerade intervjuer liknar till dess utformning enkäter och likt enkäter kan de utformas på 
ett standardiserat sätt. (Saunders et al., 2016) Ostrukturerade intervjuer innebär att man inte 
på förhand har formulerat några intervjufrågor utan använder sig av lösa minnesanteckningar 
som kan följa vissa teman av intresse. (Saunders et al., 2016; Bryman & Bell, 2017)  

I semistrukturerade intervjuer används en så kallad intervjuguide med specifika teman som 
ska beröras (Blomkvist & Hallin, 2014; Saunders et al., 2016; Bryman & Bell, 2017). 
Informanten har dock stor frihet att forma sina svar på sitt eget sätt och intervjufrågorna kan 
skifta i ordning beroende på hur samtalet flyter under intervjun. Även följdfrågorna kan skilja 
mellan intervjuerna vilka utformas av intervjuaren på plats efter graden av intresse. 
(Saunders et al., 2016; Bryman & Bell, 2017) Den semistrukturerade intervjun möjliggör för 
mer djupgående svar än den strukturerade intervjun och samtidigt underlättas analysen i 
jämförelse med den ostrukturerade intervjun (Saunders et al., 2016). 

För följande studie användes den kvalitativa intervjumetoden, semistrukturerade intervjuer, 
se bilaga 2. Detta för att kunna ställa följdfrågor samt diskutera ifall ny information eller 
oklarheter uppkom under intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes personligen, vilka 
spelades in och varade mellan 45–60 minuter. Det gav personen tillräckligt med tid att svara 
på intervjufrågorna utifrån sina erfarenheter. Under intervjuerna agerade en intervjuare och 
en förde anteckningar. Detta möjliggjorde för en högre uppmärksamhet hos intervjuaren och 
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underlättade samtalet för att ställa relevanta följdfrågor vilket bidrog till ett objektivt och 
kritiskt synsätt som enligt Bryman & Bell (2017) ökar studiens pålitlighet.     

 Fallstudie vid Mälarenergi Elnät 

För att uppfylla syftet med studien, är det viktigt att välja rätt strategi. Saunders et al. (2016) 
menar att de tidigare gjorda valen, såsom val av studiens syfte, ansats och typ av studie, har 
en påverkan på strategivalet. Detta är för att vissa strategier inte fungerar lika bra med vissa 
typer av studier (Saunders et al., 2016).  

Yin (2014) menar att det finns fyra olika fallstudiestrategier. Dessa är baserade på två 
dimensioner; singel eller multipel och inbäddad eller holistisk. Vid en studie av ett fall, 
används singel fallstudie medan multipel fallstudie används vid flera fall. (Yin, 2014) Enligt 
Yin (2014) är skillnaden mellan inbäddad och holistisk fallstudie, antal enheter som ska 
analyseras. Om det är endast en organisation eller en enhet som ska analyseras, är 
fallstudien holistisk. Fallstudien är däremot inbäddad om det är en del av ett företaget och 
flera enheter som ska analyseras. (Yin, 2014) Som studieobjekt för denna fallstudie valdes 
Mälarenergi Elnät, detta på grund av att de är ett lokalnätsföretag av relativt stor storlek och 
därför har en större mängd data för analys vilka fanns tillgängliga. Fallstudien hos 
Mälarenergi Elnät anses vara singel holistisk då det är ett fall inom 
projektledningsavdelningen som studerats.  

Med sina 150 anställda är Mälarenergi Elnät AB ett dotterbolag till Mälarenergi AB. Företaget 
är kommunägt och ansvarar för eldistributionen i Västerås, Arboga, Hallstahammar, Köping 
och Kungsör. Utöver eldistributionen, erbjuder Mälarenergi Elnät AB tjänster inom underhåll 
och drift av elkraftanläggningar, mättjänster samt anläggning av IT-kommunikationsnät. 
Förutom avdelningen Elnät, har Mälarenergi AB flera andra avdelningar, såsom Vatten och 
Avlopp (VA), Värme, Elhandel, Energitjänster och Fibra. (Mälarenergi, 2018) 

 Urval av projekt och informanter 

Eftersom alla genomförda investeringsprojekt hos Mälarenergi Elnät inte kunde studeras, 
behövdes ett urval göras, Blomkvist & Hallin (2014) kallar denna forskningsdesign för 
urvalsstudie eller urvalsundersökning. Vidare menar författarna att urvalet kan göras på två 
sätt; slumpmässigt eller icke-slumpmässigt urval.  

Då det tidigare hade gjorts en undersökning på investeringsprojekt fram till år 2016, valdes 
för denna studie avslutade investeringsprojekt från år 2017 fram till februari 2019. Sedan 
sorterades de projekt med bristfälliga data ut och därefter kategoriserades de kvarstående 
projekt i olika typer. Totalt resulterade det i 100 projekt som analyserades kvantitativt. 
Därefter utsågs cirka 20 projekt för vilka det utfördes intervjuer. Projekten utsågs för att få en 
spridning gällande utfall i förhållande till norm och projekttyp.  

Därmed är urvalet av investeringsprojekt icke-slumpmässigt. Blomkvist & Hallin (2014) 
menar att den statistiska generaliserbarheten reduceras med ett icke-slumpmässigt urval och 
att ett slumpmässigt urval ger en större sannolikhet för att det ska spegla klassen i dess 
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helhet. Den kvantitativa analysen av de 100 projekten anses dock öka generaliserbarheten 
av studien. 

Även vid val av informanter gjordes det ett icke-slumpmässigt urval eller ett målinriktat urval. 
Utifrån urvalet av elnätsprojekt som intervjuer skulle genomföras kring fastställdes även 
informanterna, vilka var projektledare för respektive projekt. Projekturvalet tog även hänsyn 
till respektive projektledares erfarenhet av en viss projekttyp. Genom att välja informanter 
med kompetens att besvara frågorna och med goda kunskaper inom området ökar studiens 
pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet enligt Bryman & Bell (2017). Informanterna är 
anonyma och anges PL med efterföljande indexsiffra, exempelvis projektledare 1 förkortas 
PL1. Totalt genomfördes sju intervjuer med fem projektledare på Mälarenergi Elnät AB i 
mars 2019.  

3.6 Analysmodell 
Det insamlade empiriska materialet bör bearbetas innan det presenteras och denna analys 
bör ske på ett kritiskt sätt. Det finns fyra olika sätt att bearbeta det empiriska materialet; 
narrativ analys, diskursanalys, kvantitativ analys och tematisk analys. (Blomkvist & Hallin, 
2014) Enligt Blomkvist & Hallin (2014) utgår narrativ analys från människans historiska 
lärande utifrån berättelser. Vid diskursanalys analyseras informantens svar, det vill säga hur 
denne talar om ämnet, ordval, betoning och utelämnanden (Blomkvist & Hallin, 2014; 
Bryman & Bell, 2017).  

Den kvantitativa analysens utformning beror på studiens problematisering och dess syfte 
samt tidsspannet för studien. En univariat analys innebär att man granskar var variabel för 
sig och gör en statistisk redogörelse för dessa exempelvis i form av medel och variation. Den 
bivariata analysen är steget komplexare och innebär att man undersöker relationen mellan 
två variabler, undersökning av fler än två variabler benämns multivariat analys. (Blomkvist & 
Hallin, 2014) I följande studie har de kvantitativa data analyserats univariat och bivariat i 
verktyget Excel för att undersöka existensen av samband mellan olika faktorer och utfallet av 
projekt i förhållande till norm. 

Tematisk analys är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativ empiri (Blomkvist & 
Hallin 2014; Bryman & Bell, 2017). Grundläggande syftet med tematisk analys är att sortera 
det empiriska materialet i olika kategorier och sedan besvara sina frågeställningar utifrån 
valda kategorier (Blomkvist & Hallin, 2014; Saunders et al., 2016). Dessa kategorier eller 
teman kan ha sin härkomst från det empiriska materialet, litteraturen eller identifieras av 
författarna (Bryman & Bell, 2017). För denna studie har en tematisk analysmodell nyttjats för 
att analysera de insamlade kvalitativa och kvantitativa data. Dessa teman utsågs av 
författarna utifrån det empiriska materialet samt den teoretiska referensramen.  
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3.7 Etik, Reliabilitet & Validitet 
Att förbli opartisk kan visa sig vara problematiskt för forskare eftersom denne måste 
undersöka och förstå problemet först och kan då bilda sig en egen uppfattning kring detta 
problem. Forskare kan därför tendera att luta sig mot det stödjande beviset, som exempelvis 
påvisats av andra forskare och bortse från det motsatta bevisat den empiriska studien 
eventuellt medför. För att undvika detta måste forskaren vara öppen för det motsatta beviset 
för att förbli opartisk vilket är en förutsättning för att anföra en etisk undersökning. (Yin, 2014) 
Därför har ett objektivt synsätt tillämpats för att inte bortse från det motsatta beviset, förstärkt 
av en triangulering av data. Bryman & Bell (2017) menar dock att ett objektivt synsätt kan 
uppnås då man låter teorin ligga till grund för utformningen av det empirin, vilket till viss del 
har tillämpats i följande studie.  

Etik innebär även att man tar ansvar för sitt arbete, detta innebär att man tar strängt avstånd 
från exempelvis att förfalskande av information och plagiat. (Yin, 2014) I enlighet med de 
krav som ställs från Mälardalens högskola och av etiska skäl har avstånd tagits från plagiat 
och förfalskande av information. Vidare bör man enligt Yin (2014) vid fallstudier som 
inkluderar individer ställa sig frågan hur man ska försvara dessa människor. Som forskare 
bär man ett ansvar för dessa individer som tillhandahåller information vilken bör behandlas 
med största försiktighet. Detta innebär bland annat att man erhåller individens samtycke att 
delta i studien samt skyddar individens sekretess och integritet. (Yin, 2014) I följande studie 
har detta varit en självklarhet då individen i fråga tillfrågats angående deltagande och 
inspelning av samtal innan påbörjande av intervju, vidare har informanterna förblivit 
anonyma.  

Enligt Bryman & Bell (2017) är reliabilitet och validitet två viktiga kriterier som tas i beaktande 
vid vetenskaplig forskning. Reliabilitet eller tillförlitlighet behandlar studiens repeterbarhet, 
det vill säga huruvida resultat blir densamma om den utförs på nytt (Yin, 2014; Bryman & 
Bell, 2017). En högre reliabilitet av studien har uppnåtts då studiens arbetsprocess beskrivits 
i detalj. Studiens reliabilitet är dock till viss del tidsbegränsad då regleringen och 
normvärdeslistan är under ständig förändring. För att öka studiens trovärdighet har även 
intervjuade informanter hållits anonyma. Detta för att svaren inte ska kunna leda tillbaka till 
en enskild person och för att vidare motivera dessa till att vara så ärliga som möjligt. 

Validiteten hos en källa beror på dess lämplighet till studiens syfte och frågeställningar 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Fallstudien hos Mälarenergi Elnät lämpar sig för studiens syfte 
och frågeställningar, på grund av att organisationen karaktäriseras som ett lokalnätsföretag 
med stor mängd, tillgängliga data. Med anledning av detta anses källan vara validerad. 
Vidare anses valet av informanter öka validiteten då dessa har vedertagen erfarenhet av 
branschen och problemet som studeras. Yin (2014) och Bryman & Bell (2017) delar validitet i 
intern och extern validitet. Bryman & Bell (2017) menar att intern validitet handlar om i vilken 
utsträckning studien överensstämmer med verkligheten. Studien anses vara 
verklighetstrogen då datainsamlingen utfördes via intervjuer med projektledare och 
dokumentinsamling hos Mälarenergi Elnät. Validiteten hade kunnat förbättras ytterligare om 
fler intervjuer genomförts. 
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Bryman & Bell (2017) förklarar extern validitet som graden av generaliserbarhet, det vill säga 
hur studiens resultat kan generaliseras. Vidare menar Bryman & Bell (2017) att kvalitativa 
fallstudier kan ha problem när det gäller generaliserbarhet. Forskare bör ta hänsyn till denna 
aspekt, att man inte utifrån det unika objektet kan generalisera klassen objektet är en del av. 
Dock kan en analytisk eller teoretisk generaliserbarhet uppnås utifrån det unika fallet. 
(Blomkvist & Hallin, 2014; Bryman & Bell, 2017) För att förstärka studiens generaliserbarhet, 
har även en kvantitativ analys utförts.  

Enligt Björklund & Paulsson (2012) kan studiens reliabilitet och validitet öka genom 
triangulering, vilket använts i följande studie då fenomenet studerats både kvalitativt och 
kvantitativt i den mån det var möjligt. Med anledning av detta har en datatriangulering 
uppnåtts (Björklund & Paulsson, 2012) där data samlats in från intervjuer, observationer, 
handledarmöten och dokumentinsamling. Björklund & Paulsson (2012) presenterar även 
utvärderartriangulering, vilket innebär att flera personer utvärderar informationen som 
erhållits. Således har även en utvärderartriangulering åstadkommits då båda författarna har 
utvärderat den erhållna informationen med utrymme för egna uppfattningar vilket resulterat i 
diskussioner kring de slutsatser som dragits. 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenteras empirin erhållen från fallstudien på Mälarenergi Elnät AB samt 
analys av den erhållna empirin kopplat till den teoretiska referensramen. Först presenteras 
en sammanställning av utfallet kontra normvärde för alla avslutade projekt. Därefter 
presenteras de identifierade orsakerna till avvikelse från norm samt förbättringsförslag av 
processen för investeringsprojekt utifrån dessa orsaker. 

 

4.1 Fördelning av investeringskostnader kontra norm 
Via Mälarenergis intranät har information erhållits för 100 investeringsprojekt vilka 
presenteras i tabellen i bilaga 3: Sammanställning Projekt. Bilagan inkluderar samtliga 
avslutade projekt på Mälarenergi Elnät från 2017 fram till 14 februari 2019 med tillräckliga 
data för analys. Dessa är kategoriserade efter typerna exploateringsområden, 
mottagningsstationer, nya nätstationer samt ombyggnation av luftledningar. Bilagan 
presenterar investeringens normvärde, dess verkliga investeringskostnader, det planerade 
avslutsdatumet och det verkliga avslutsdatumet för projektet.  

Diagrammet nedan presenterar en sammanställning av alla avslutade projekt utifrån bilaga 3. 
Sammanställningen visar kvoten mellan investeringskostnader för projektet och dess 
normvärde på den horisontella axeln och antalet projekt på den vertikala axeln. Diagrammet 
indikerar drygt 50 % av projekten ger upphov till investeringskostnader som överskrider 
normvärdet.  

 

Figur 4 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för alla avslutade projekt 

 Exploateringsområden 

Ett exploateringsområde innebär att man förbereder ett nytt område för nätanslutning som 
exempelvis ett nytt bostadsområde eller en nyanslutning vid ett hus på landsbygd. Med 
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anledning av detta är samförläggningar mellan enheter och andra företag vanligt 
förekommande för exploateringsprojekt. (PL1, 2019)  

Vanligtvis genererar exploateringsområden investeringskostnader i enlighet med eller mindre 
än norm enligt PL1 (2019), vilket även den kvantitativa analysen visar i diagrammet nedan. 
Vidare menar PL1 (2019) att de exploateringsprojekt som gäller för nya bostadsområden ger 
upphov till bättre resultat i förhållande till norm än exploateringsprojekt ute på landsbygd där 
antalet kunder som ska anslutas via exploateringen generellt är få.  

 

Figur 5 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för exploateringsområden 

 Ombyggnation Luftledning 

En ombyggnation av luftledning innebär att man raserar den gamla luftledningen och ersätter 
den med en markkabel. Ersättningarna sker för att öka leveranssäkerheten och minska 
avbrottsrisken. Vanligtvis finner man luftledningar ute på landsbygden, således sker generellt 
dessa typer av investeringar ute på landsbygd. (PL5, 2019; PL1, 2019)  

 

Figur 6 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för ombyggnation av luftledningar 

Projekt av typen ombyggnationer av luftledningars genererar investeringskostnader som 
vanligtvis överskrider norm med upptill 15 %, se figuren ovan. Majoriteten av 
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ombyggnationsprojekten av luftledningar vars investeringskostnader inte överskridit normen 
har varit samförläggningar, vilket är den största orsaken till det goda resultatet (PL1, 2019). 
Enligt PL5 var det vanligare med samförläggningar i ombyggnationer av luftledningar för 
några år sedan i samband med att EU-bidrag erhölls då man byggde för bredband ute på 
landsbygd. 

 Mottagningsstationer 

En mottagningsstation är en station där el tas emot från regionnätet samtidigt som 
spänningsnivån regleras. Denna kategori inkluderar även underhållsprojekt av dessa 
stationer. (PL3, 2019) Som diagrammet nedan illustrerar har samtliga sex 
mottagningsstationsprojekts investeringskostnader underskridit respektive normvärde.  

 

Figur 7 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för mottagningsstationer 

Enligt PL3 (2019), som har haft ansvaret för många av dessa projekt har dessa underskridit 
respektive normvärde till följd av att projektledarna har genom en detaljerad planering erhållit 
en klar bild av vad som behöver göras. PL3 (2019) har granskat normvärdeslistan och har på 
så sätt strävat efter att optimera investeringens värde i förhållande till norm. Dessa projekt är 
även vanligtvis mycket stora projekt, se bilaga 3.   

 Nätstationer 

En nätstation transformerar spänningsnivån i elnätet. Analys av projekttypen nätstationer 
visar att dessa vanligtvis överskrider respektive normvärde, detta poängterar även PL2 
(2019) och PL4 (2019) som menar att det är mycket svårt eller nästintill omöjligt att nå norm i 
vissa nätstationsprojekt, se figuren nedan.  
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Figur 8 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för nya nätstationer 

Vidare menar PL2 (2019) och PL4 (2019) att man på Mälarenergi Elnät i vissa fall köper in 
nätstationer till ett pris som överskrider normvärdet för hela projektet. Detta kan vara en följd 
av bristande ramavtal eller att Mälarenergi Elnät har högre krav på utrustningen än den som 
anges i normen. Därefter tillkommer andra kostnader som inkluderas i detta normvärde som 
gör att man överskrider normvärdet ytterligare, som exempelvis lönekostnader för montörer. 
(PL2, 2019) 

4.2 Orsaker till avvikelse från norm 
Nedan besvaras den andra frågeställningen där de funna orsakerna till avvikelse från 
normvärde presenteras och analyseras.  

 Projektets storlek 

Enligt Segelod (1986) tenderar mindre projekt att ge upphov till större avvikelser från 
förkalkyl än större projekt. Vidare menar PL5 (2019) att man i större projekt har större 
möjlighet att minska kostnaderna under projektets gång. Även PL1 (2019) anser att större 
projekt med fler kundanslutningar tenderar att ge ett bättre resultat än små projekt med färre 
kunder. Detta kan även till viss del påvisas av en kvantitativ analys som illustreras i 
diagrammet nedan. Projekt mindre än 500 000 kr visar sig dock ge bättre resultat än projekt i 
storleksintervallet 500 000 kr – 2 000 000 kr. 

Diagrammet visar att 80 % av projekten med en investeringskostnad över 10 miljoner kronor 
resulterat i investeringskostnader lägre än respektive normvärde. För projekt av de mindre 
storlekarna, 2 – 10 miljoner kronor och 500 000 kronor – 2 miljoner kronor, var det cirka 40 % 
respektive 38 % som gav upphov till investeringskostnader lägre än norm. Trendbrottet sker 
för projekt vars investeringskostnad är lägre än 500 000 kronor där cirka 50 % av projekten 
resulterade i lägre investeringskostnader än respektive normvärde. Vidare kan en analys av 
projekt som överskridit normvärdet med mer än 15 % visa att de mindre projekten av en 
storlek mindre än 2 miljoner kronor avviker mest ifrån normen. Vid en jämförelse av de båda 
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mindre projektstorlekarna kan man dra slutsatsen att projekt med en lägre 
investeringskostnad än 500 000 kronor ger ett bättre resultat än projekt med en 
investeringskostnad mellan 500 000 kronor och 2 miljoner kronor.  

 

Figur 9 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för olika projektstorlekar 

Eftersom de större projekten generellt genererar ett bättre resultat i förhållande till norm, ser 
fördelningen för investeringskostnader kontra normvärde bättre ut i ekonomiska termer än för 
projekten var för sig, se bilaga 5.  

 Geologiska förutsättningar 

En av de vanligaste orsakerna till avvikelse från förkalkyler enligt teorin är tekniska orsaker 
för infrastrukturella investeringsprojekt (Ascher, 1978; Morris & Hough, 1987; Wachs, 1990). 
Ett exempel på dessa tekniska orsaker enligt Flybjerg et al. (2002) är de geologiska 
förutsättningarna, vilket kan få kostnaderna att öka explosionsartat. Även informanterna 
menar att de geologiska förutsättningarna är kritiska för ett investeringsprojekt i elnät. 

Enligt PL1 (2019) och PL3 (2019) är schaktavgiften en av de största kostnaderna i projekt. 
Dock kan schaktavgiften avvika ifrån det uppskattade, då markförhållandena har en stor 
påverkan på projektets utfall (PL3, 2019; PL4, 2019; PL5, 2019). Detta för att normen inte tar 
hänsyn till vad som finns under marken och det är svårt att veta det förrän man sätter ner 
skopan enligt PL4 (2019). Kostnaderna ökar även ifall det exempelvis finns stora stenar eller 
gatstenar som måste forslas bort från arbetsplatsen respektive läggas tillbaka efter att 
arbetet är slutfört (PL4, 2019; PL5, 2019). 

De geologiska förutsättningarna kan även leda till förseningar, då man i projekteringsfasen 
ansöker om exempelvis tillstånd för borrning. Beslutet för dessa ansökningar kan ta längre 
tid än förväntat, exempelvis när det finns fornlämningar eller naturreservat i området. (PL5, 
2019) Enligt PL5 (2019) uppstår det även osäkerheter vid ombyggnationer av luftledningar 
gällande sträckan på kabeln som krävs då sträckan för luftledningen kan skilja sig grovt från 
den sträcka som krävs för markkabeln då man kan behöva kringgå svår mark.   

Då schaktavgiften är en av de största kostnaderna är samförläggningar en av de största 
bidragarna till ett gott resultat i jämförelse med norm. Samförläggning innebär att man 
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tillsammans med de andra enheterna i koncernen eller företag schaktar för placering av 
distributionsnät av olika slag såsom el, vatten och fiber. En förutsättning för samförläggningar 
är alltså kommunikation och samordning enligt PL5 (2019). Kostnaderna för exempelvis 
schaktningen, återställningen av marken och trafikavstängningar vid samförläggning fördelas 
mellan avdelningarna eller företagen (PL1, 2019; PL3, 2019). Kostnaderna för dessa projekt 
brukar därför enligt PL1 (2019) och PL3 (2019) underskrida norm eftersom schaktavgiften 
och dess återställning brukar vara en dominerande kostnadspost.  

Vid exploateringsområden är samförläggningar vanligt förekommande, men PL1 (2019) 
anser att exploatören i vissa fall kan ta för mycket betalt för schaktet. Enligt PL5 (2019) lades 
den andel av schaktet som krävdes för elnätet som option vilket resulterade i att de fick 
betala för mycket för schaktet. Detta är ett exempel på en relation mellan principal och agent, 
där exploatören är principal och Mälarenergi Elnät agent. Principalen har i det här fallet 
agerat opportunistiskt innan avtalets slutande, en så kallad adverse selection enligt IEA 
(2007). Detta kan bero på att det råder en informationsasymmetri mellan principalen och 
agenten (IEA, 2007) där principalen med sitt samordningsansvar vet mer än agenten och 
utnyttjar detta. Därför utför Mälarenergi Elnät oftast en egen kalkyl, så att de har ett underlag 
och kan påvisa detta för exploatören ifall offerten skulle bli för dyr (PL1, 2019) vilket enligt 
PL5 (2019) resulterat i en förbättrad förhandlingskraft vid samförläggningar.   

 Kommunikation 

Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) är kommunikation viktigt för ett framgångsrikt 
projekt och genom att ha en god kommunikation, det vill säga inte bara informera utan även 
kunna lyssna och hämta in information, kan missförstånd minskas. På Mälarenergi Elnät har 
det varit brist på kommunikation vilket lett till negativa konsekvenser vilka återges nedan.  

Kommunikationsbrist har även resulterat i ovetskap kring ansvarsfördelningen i projekt. Ett 
exempel på detta var ett projekt i Arboga där en skogsavverkning var aktuell i området. Där 
var det inte tydligt vem som hade ansvaret för att ta reda på när skogsavverkningen skulle 
ske. Projektledaren och uppdragsledaren hade i det fallet inte varit tydliga med detta. Efter 
att projektet hade påbörjats, fick de invänta skogsavverkningens färdigställande. Detta 
medförde även att kunden som skulle ha en nyanslutning fick vänta ett år. (PL1, 2019)  

Enligt PL2 (2019) brister även samordningen mellan schaktentreprenaden och montörerna. 
Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) krävs kommunikation för samordning. Hallin & 
Karrbom Gustavsson (2015) menar att det inte bara är kommunikationen i projektgruppen 
som är viktigt, utan även mellan övriga intressenter, såsom konsulter. Bristen på samordning 
och kommunikation bidrar till att schaktet står öppet under än längre tid än nödvändigt, vilket 
är en kostnadsdrivare enligt PL2 (2019).  

Även exploateringsprojekt kräver kommunikation utanför projektgruppen då dessa oftast 
utförs i samarbete med andra företag och enheter. Enligt PL1 (2019) är kommunikationsbrist 
mellan exploatören och Mälarenergi Elnät en av de främsta orsakerna till avvikelser i 
exploateringsprojekt. Makten i kommunikation kan även förloras i samförläggningsprojekt då 
Mälarenergi Elnät inte innehar styrningsansvar. Ett samförläggningsprojekt där PL1 (2019) 
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var projektledare fick negativa följder där samförläggningen skedde tillsammans med en 
annan avdelning, vilka var huvudman och styrde entreprenörerna. Den andra avdelningen 
hade mindre erfarenhet av projektledning än Mälarenergi Elnät vilket fick negativa 
konsekvenser. (PL1, 2019) Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) handlar 
kommunikation inte bara om att informera utan även att lyssna och hämta in information, 
vilket inte var fallet i det projektet. Dock poängterar PL1 (2019) att samförläggningar brukar 
vara fördelaktigt för utfallet i ett projekt men det förutsätter enligt PL1 (2019) en god 
kommunikation mellan avdelningarna vilket inte alltid är fallet.  

 Tidsåtgång 

Enligt Tonnquist (2016) finns det ett starkt samband mellan ett projekts ekonomiska utfall och 
den verkliga tidsåtgången i jämförelse med tidsplanen. Detta poängterades även av 
informanterna, där ett projekt som överskrider den planerade tidsåtgången resulterar i 
merkostnader dagligen. PL4 (2019) och PL1 (2019) exemplifierar vägspärrningar respektive 
montörer som en sådan kostnad. Den kvantitativa analysen av projektens tidsåtgång i 
jämförelse med tidplanen visar dock inte på ett sådant samband. Analysen visar på ett 
motsatt förhållande med undantag för projekt utan tidsöverdrag, se figuren nedan.  

Diagrammet indikerar att cirka 60 % av projekten som överskrider den planerade 
tidsåtgången med över 24 månader, har resulterat i investeringskostnader lägre än norm. 
Vidare har cirka 50 % av projekten som överskridit tidsplanen med 3–12 månader respektive 
12–24 månader gett upphov till lägre investeringskostnader än normvärde. Slutligen ses ett 
trendbrott där cirka 40 % av projekten utan tidsöverdrag resulterat i lägre 
investeringskostnader i förhållande till norm medan projekten som överskridit tidsplanen med 
0–3 månader är enbart 30 % i samma intervall.  

 

Figur 10 - Fördelning av investeringskostnader kontra normvärde för olika tidsöverdrag 

Vid exploateringsområden planeras tidsåtgången av exploatören, där Mälarenergi Elnät 
fungerar som en underleverantör och exploatören styr och planerar projektet. Detta innebär 
att projektet planeras efter exploatörens tycke och för att gynna denne (PL1, 2019). Detta 
förhållande kan liknas vid förhållandet mellan en principal, i det här fallet exploatören, och en 
agent, i det här fallet Mälarenergi Elnät. Agenten upplever att principalen agerar utifrån deras 
egna intressen och det kan uppstå en målkonflikt mellan dessa parter. Även 
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informationsasymmetri råder mellan dessa parter där exploatören har mest information och 
agerar opportunistiskt innan ett avtal sluts, även kallat adverse selection. (IEA, 2007) 

Enligt PL2 (2019) resulterar ofta montörsbrist i att projektet drar ut på tiden vilket enligt PL2 
(2019) är en av de största kostnadsdrivarna i ett projekt, vilket överensstämmer med 
förhållandet mellan tidsöverdrag och kostnadsöverdrag enligt Tonnquist (2016). På 
Mälarenergi Elnät upplever man att det råder montörsbrist internt (PL1, 2019; PL2, 2019; 
PL4, 2019). Detta är kritiskt i ett projekt enligt PL2 (2019) då projektet inte fortskrider som 
planerat och samordningen mellan schaktentreprenaden och montörerna brister. Den 
kvantitativa analysen av data erhållen från Mälarenergis Intranät kan visa på ett svagt 
samband mellan projektets resultat i förhållande till norm och andelen intern montörstid av 
den totala skrivna tiden i ett projekt, se figuren nedan.  

 

Figur 11 - Samband mellan antalet interna montörstimmar och investeringskostnader kontra 
normvärde 

Enligt PL4 (2019) är montörsbristen en följd av att verksamheten minskar under 
vinterhalvåret. Vidare menar PL4 (2019) att montörer med den eftersökta kompetensen blir 
en bristvara under sommarhalvåret när verksamheten ökar igen. Tiden förflyter ytterligare 
enligt PL4 (2019) då montörerna man slutligen har förfogande över måste utbildas.  

Då montörer inte finns tillgängligt internt anlitas dessa externt, detta upplever PL2 (2019) är 
negativt för att de inte har samma motivation till att uppnå Mälarenergi Elnäts mål som 
montörer som anlitas internt. (PL2, 2019) Detta samband kan också påvisas till viss del i 
figuren ovan, där projektets investeringskostnader kontra normvärde ökar simultant med 
minskningen av andelen intern montörstid av den totala skrivna tiden i ett projekt. 
Målkonflikter mellan principal och agent är vanligt enligt IEA (2007) där de externa 
montörerna i det här fallet är agenten och Mälarenergi Elnät principalen.  

 Strategisk planering 

Enligt PL1 (2019) och PL2 (2019) blir en del projekt olönsamma i förhållande till norm 
eftersom man på Mälarenergi Elnät gör en typ av strategisk planering, vilket innebär att man 
investerar för ett eventuellt större behov i framtiden än det befintliga behovet. I 
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mottagningsstationer brukar det exempelvis lämnas utrymme för extra fack inför framtiden 
(PL3, 2019). PL2 (2019) menar att normen är utformad för att kostnaden i investeringsprojekt 
ska bli så låga som möjligt för att minska elnätsavgifterna för kunden men att det inte 
nödvändigtvis är det bästa för elnätet på långsikt. Då normen styr mot att täcka endast det 
aktuella behovet finns risken att investering krävs inom en snar framtid för att täcka 
ytterligare behov vilket gör det dyrare för kunden i längden (PL2, 2019). Det är bättre att 
planera mer strategiskt med förbehållning för eventuellt större behov anser PL2 (2019). 
Investeringar Mälarenergi Elnät genomför idag som går dåligt enligt norm kan dock bli värda 
mer inför kommande regleringsperioder då normvärdeslistan förändras (PL1, 2019; PL2, 
2019). 

Detta är ett tydligt exempel där normen är en så kallad reversed salient (Hughes, 1987), det 
vill säga systemet är mer utvecklat än normen. Det finns ett gap mellan normen, 
elnätsföretagens investeringsbeslut och tekniken på marknaden. Normen bör därför isoleras 
som ett delsystem, för att kunna förbättra hela systemet (Hughes, 1987) och eliminera gapet. 
Det är dock vanligt förekommande för stora tekniska system att förändring sker långsamt 
som en följd av dess komplexitet och konservatism (Hughes, 1987). Dock påverkas systemet 
starkt av politiska prioriteringar (Staudenmaier, 1989; Summerton, 1994) som i det här fallet 
klimatet med den kommande energiomställningen vilken kan antas påtvinga en förändring av 
det stora tekniska systemet. Därför kan man, likt informanternas antagande, vänta sig en 
förändring av normvärdeslistan för att balansera systemet. 

Vidare poängterar informanterna att för att optimera investeringsprojekt i enlighet med norm 
ska man lägga så många kablar som möjligt i samma schakt. Det skulle innebära att lägga 
två kablar med mindre kapacitet är mer kostnadseffektivt enligt norm än att lägga en kabel 
med större kapacitet. Detta skulle dock ha negativa konsekvenser för elnätet och anses inte 
vara moraliskt ur ett kundperspektiv (PL5, 2019). I enlighet med principal-agentteorin skulle 
det kunna uppstå moral hazards (IEA, 2007) där agenten, i det här fallet elnätsföretagen, 
agerar opportunistiskt efter att regleringen trätt i kraft på bekostnad av principalen, 
tillsynsmyndigheten Ei, och de elnätskunder de ämnar beskydda. Normen bör därför 
omarbetas för att gå i linje med båda parters intressen för att minimera sådana problem 
(Jensen & Meckling, 1976; IEA, 2007). Enligt informanterna agerar dock inte Mälarenergi 
Elnät opportunistiskt på bekostnad av principalen och sina elnätskunder utan man sätter 
kundens intresse före det ekonomiska egenintresset.  

Enligt PL5 (2019) kan man dock genom att planera för redundans i elnäten, det vill säga 
lägga extra elkabel som reserv vid eventuellt avbrott, erhålla samma positiva resultat med 
hänsyn till norm. Man kan på så sätt öka leveranssäkerheten i näten, få ett bättre normvärde 
men kunden får betala lite mer (PL5, 2019). PL5 (2019) är dock osäker på om man får göra 
detta enligt Ei, vilket kan liknas vid att det förekommer en informationsasymmetri mellan de 
två parterna. Detta är vanligt förekommande mellan två parter (IEA, 2007) vilket har negativa 
effekter på relationen i dess helhet. Otydlighet gällande hur normvärdeslistan ska tolkas är 
ett återkommande tema som informanterna poängterar. Ei bör därför vara tydligare i 
kommande regleringsperioder hur listan bör tolkas för att undvika informationsasymmetrier. 
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4.3 Förbättring av processen för investeringsprojekt 
Nedan beskrivs de förbättringsförslag av projekt-/investeringsprocessen utifrån de 
identifierade orsakerna till avvikelse från norm.  

 Projektets storlek 

Den kvantitativa och kvalitativa analysen av projekten indikerade att projektets storlek har en 
påverkan på dess utfall, där de större projekten ger ett bättre resultat. Detta samband 
beskrivs även av Segelod (1986) som menar att förklaringen till detta är att projektgruppen 
som anlitas i större projekt är mer erfarna och har högre kompetens. Det är även så enligt 
Segelod (1986) att de större projekten brukar delas upp i mindre projekt, där vissa av dessa 
projekt avviker nedåt och andra uppåt, vilka i slutändan tar ut varandra. Segelod (1986) 
nämner även att dålig planering av arbetskraft, oerfaren ledning, överskattning av den egna 
förmågan samt resurserna i det egna företaget kan leda till avvikelser. 

Med anledning av detta bör man tillägna liknande kompetens och engagemang till de små 
projekten likväl som de stora för att minska avvikelserna. Enligt PL5 (2019) skulle en 
specialisering på personnivå kunna förbättra utfallet av ett projekt, det vill säga att man 
arbetar med specifika typer av projekt för att bilda expertkompetens inom typen. Även 
planering av de små projekten bör förbättras för att undvika avvikelser från norm, i dagsläget 
utgår man ofta från sin erfarenhet och magkänsla (PL2, 2019; PL3, 2019).   

Enligt Azzone & Maccarone (2001) särskiljer sig inte investeringsuppföljningens centrala 
syfte från övriga kontrollsystems syften. Genom att genomföra en investeringsuppföljning 
kan medvetenhet väckas hos de ansvariga angående projektets ekonomiska utfall (Tell 
1978) samt generera bättre beslutsbasis då ansvariga medarbetare ges feedback med 
intentionen att kommande prestationer förbättras (Farragher et al., 1999). 
Investeringsuppföljningar kan på så sätt förbättra kompetensförsörjningen i hela 
organisationen, även för de små projekten. Enligt PL2 (2019), PL4 (2019) och PL5 (2019) 
följer man inte upp projekt tillräckligt utan det skrivs endast en avslutsrapport för varje 
projekt. Dessa avslutsrapporter kommer inte till användning enligt PL3 (2019), vidare menar 
PL3 (2019) att uppföljningar måste presenteras för att fylla dess syfte.  

Johansson & Östman (1992) anser att istället för att följa upp några enskilda projekt, bör alla 
investeringars lönsamhet följas upp. Enligt Azzone & Maccarone (2001) är det istället 
väsentligt att urvalet av investeringsprojekt är lämpligt, särskilt då investeringar ska vägas 
mot varandra. Vidare menar Azzone & Maccarone (2001) att företaget bör grunda urvalet av 
investeringsuppföljningar i kombinationen som genererar mest nytta. Enligt PL3 (2019) och 
PL2 (2019) tenderar man att enbart följa upp stora mottagningsstationsprojekt men för att 
generera mest nytta bör man följa upp en bred kombination av projekt, alltså även små 
projekt för att förbättra utfallet av dessa.  
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 Geologiska förutsättningar 

Flyvbjerg et al. (2002) exemplifierar otillräckliga data, bristfällig teknik, brist på 
tekniskerfarenhet samt den naturliga problematiken med att förutspå framtiden som orsaker 
till avvikelser från förkalkyl. Det är dock svårt att förutse de geologiska förhållandena för det 
enskilda projektet (Flyvbjerg et al., 2002). De geologiska förutsättningarna har en stor 
påverkan på ett projekts utfall då en av de största kostnaderna i ett projekt är 
schaktningsavgiften (PL1, 2019). 

Genom att genomföra en uppföljning av avslutade investeringsprojekt kan en del av dessa 
luckor fyllas (Hägg 1977; SIKA 2000; Farragher et al., 1999). Enligt Hägg (1977) kan man 
identifiera skälen till avvikelser för att sedan kunna vidta åtgärder och använda den vunna 
kunskapen i liknande projekt. Genom att rapportera de geologiska förutsättningarna för det 
enskilda projektet förbättrar man utsikten för framtida projekt i närområdet då kunskapen 
kring de geologiska förutsättningarna är förbättrade. Planeringsprocessen kan på så sätt 
förbättras med hjälp av projektuppföljningar (SIKA, 2000; Bruzelius et al., 2002) då projektets 
omgivningar bör vara välkända vid planeringsstadiet enligt Marttala & Karlsson (1999).  

Enligt Tonnquist (2016) bör ett projekt utvärderas på alla möjliga vis och eftersom de 
geologiska förutsättningarna har en så stor påverkan på ett projekts utfall ter det sig naturligt 
att även dessa följs upp. Farragher et al. (1999) anser att man främst kan dra lärdomar från 
projekt som har varit ekonomiskt ogynnsamma, det vill säga projekt med oförutsägbara eller 
svåra markförhållanden. Inlärning från tidigare projekt är vitalt för en organisation för att 
utveckla och förbättra processen inför kommande investeringsprojekt (Azzone & Maccarone, 
2001; Tonnquist, 2016; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). 

På Mälarenergi Elnät följs projekt upp via avslutsrapporter enligt samtliga informanter. Om 
man rutinmässigt använde sig av avslutsrapporterna vid förundersökningen av liknande 
projekt skulle utfallet av dessa förbättras då man enligt Farragher et al. (1999) kan dra 
lärdomar av tidigare misstag och framgångar inför kommande projekt. Enligt PL1 (2019) är 
det dock svårt att använda sig av dessa avslutsrapporter eftersom förhållandena för 
projekten är unika och skiftande, detta är karaktäristiskt för projekt som kännetecknas av en 
turbulent omgivning enligt Forslund (2013). Dock poängterar PL1 (2019) att man kan 
genomföra riskanalyser med hjälp av tidigare projekt inför kommande projekt. 

 Kommunikation 

Enligt PL1 (2019) och PL2 (2019) råder det kommunikationsbrist hos Mälarenergi Elnät. 
Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) menar att kommunikation är vitalt i ett projekt för dess 
samordning. Vidare menar Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) att man under 
planeringsstadiet i ett projekt bör fastställa en kommunikationsplan för projektet som bör 
omfatta intressenterna, varför man bör kommunicera med dem, vad det är för information 
som ska förmedlas, hur kommunikationen ska ske, hur ofta information ska förmedlas och 
vem som är ansvarig för kommunikationen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). En sådan 
kommunikationsplan har inte fastställts hos Mälarenergi Elnät (PL4, 2019).  
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Med anledning av den dominerande kostnadsposten, schaktning, har samförläggningar visat 
sig vara ekonomiskt gynnsamma i projekt (PL1, 2019). En förutsättning för denna 
samordning är kommunikation (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015), vilket inte alltid är fallet 
enligt PL1 (2019) som menar att avdelningarna i koncernen är till viss del splittrade. Enligt 
Anderson & Johnson (1997) kan man applicera systemtänkande i en sådan situation, det vill 
säga se hur dessa avdelningar fungerar ensamma, men ännu viktigare hur de fungerar 
tillsammans. Det första steget kan då tas genom att bjuda in anställda från olika delar av 
organisationen för att kommunicera och dela information med varandra. Genom detta kan de 
lättare fatta strategiska beslut om hur organisationen kan växa som helhet. (Anderson & 
Johnson, 1997) Enligt PL1 (2019) har man vid en samförläggning där Mälarenergi Elnät inte 
agerade huvudman, upplevt negativa effekter då huvudmannens erfarenhet av 
projektledning visade sig vara bristande. Genom att ta på sin den systemtänkandelinsen i det 
här fallet hade man kunnat gynna båda avdelningarna och hela organisationen.  

Enligt principal-agentteorin är det vanligt förekommande med målkonflikter mellan två parter 
(IEA, 2007), detta har även PL2 (2019) upplevt då man hyrt in externa montörer. För att 
förhindra detta bör projektledaren, som har ansvaret för kommunikation både internt och 
externt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015), kommunicera de gemensamma målen. Enligt 
PL3 (2019) sker kommunikation mellan projektdeltagarna vanligtvis via e-post vilket enligt 
Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) involverar intressenterna i mindre utsträckning. Vidare 
menar Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) att intressenterna blir mer engagerade om man 
använder sig av workshopar och möten som kommunikationssätt. Samordningsansvar 
mellan schaktentreprenad och montörer faller på projektledaren, bristen på samordning och 
kommunikation bidrar till att schaktet står öppet under än längre tid än nödvändigt, vilket är 
en kostnadsdrivare enligt PL2 (2019). Åtgärder för detta bör beslutas av projektledaren i 
möjlig mån som via avstämningar erhåller information om projektets framskridande (Hallin & 
Karrbom, 2015).  

Som tidigare nämnts agerar Mälarenergi Elnät, agenten, som underleverantör vid 
exploateringsprojekt där exploatören, principalen, planerar för att uppfylla sitt egenintresse. 
För att undvika adverse selection vid exploateringsprojekt bör avtal slutas som gynnar båda 
parter, det vill säga uppfyller bådas intressen (IEA, 2007). För att göra detta måste 
informationsasymmetrierna och målkonflikterna reduceras via en god kommunikation mellan 
båda parter.   

Enligt PL1 (2019) har man också haft oklarheter gällande ansvarsfördelningarna för specifika 
aktiviteter i ett projekt vilket lett till förseningar. Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) är 
det viktigt att tydliggöra och fördela befogenheterna samt ansvaret för samtliga roller för att 
lyckas i ett projekt. Tonnquist (2016) föreslår att man fastställer en ansvarig person för varje 
aktivitet för att skapa tydlighet i projektet. Enligt PL4 (2019) och PL5 (2019) använder man 
verktyget, Easy planning, för att planera aktiviteter men enligt (PL3, 2019) planerar man 
oftast projekten utefter sin erfarenhet och magkänsla. Med anledning av detta bör man 
rutinmässigt planera aktiviteterna med ansvarsfördelning för varje aktivitet i ett projekt i det 
utvalda verktyget för att minska förvirringen samt underlätta i projekt där man byter 
projektledare. Aktivitetsplaner av projekt underlättar även dess uppföljning (Tonnquist, 2016) 
samt felsökning i det misslyckade projektet.  
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 Tidsåtgång 

Som tidigare nämndes hävdade informanter att projekt som drog ut på tiden även fick ett 
sämre ekonomiskt resultat i förhållande norm. Detta samband påvisar även Tonnquist 
(2016). Den kvantitativa analysen påvisade dock motsatsen. Resultatet kan tolkas som att 
den planerade tidsåtgången inte var tillräckligt för projektets genomförande för att nå det 
optimala resultatet. Med anledning av detta bör man i förstudien formulera den så kallade 
måltriangeln, se figur 1 (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) och om möjligt prioritera lägre 
kostnader över kort tid för att optimera investeringskostnaderna i förhållande till norm.  

Vidare behöver man utföra en aktivitetsplanering (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) 
istället för att utgå från sin egen erfarenhet (PL2, 2019; PL3, 2019). För närvarande 
använder sig Mälarenergi Elnät av en gate-modell, vilken enligt Marttala & Karlsson (1999) 
utmärker viktiga aktiviteter eller beslut. Det är dessa milstolpar som kan brytas ned i 
aktiviteter och delaktiviteter enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015), tidsåtgången för 
varje sådan aktivitet eller delaktivitet bör representera 2–10 procent av den totala 
projekttiden (Marttala & Karlsson, 1999).  

Med tanke på det kvantitativa resultatet kan man ha gått miste om utformningen av den så 
kallade kritiska linjen, beskriven av Marttala & Karlsson (1999) och Persson (2012). Som 
tidigare nämnts, består den kritiska linjen av aktiviteter som är beroende av varandra och 
som därför bör utföras i en bestämd sekvens. Dessa aktiviteter bestämmer alltså projektets 
sluttid (Marttala & Karlsson, 1999; Persson, 2013), vilka man eventuellt inte tagit hänsyn till i 
tidigare projektplanering hos Mälarenergi Elnät. Detta kan vara en bidragande faktor till att de 
projekt som tagit längre tid än planerat gett ett bättre resultat.  

Som tidigare nämnts följs projekt upp på Mälarenergi Elnät via avslutsrapporter vilka enligt 
PL3 (2019) inte fyllde uppföljningens syfte. Man har även tidigare använt en statistikfil där 
projektledarna fyllde i hur många timmar varje roll tog i projektet. Men denna fil användes 
inte vid planeringsfasen av ett projekt. (PL5, 2019) Enligt PL2 (2019), PL3 (2019) samt PL5 
(2019) använder projektledarna istället sig av sin egen erfarenhet. Vidare berättar PL5 
(2019) att projektledarna har uppföljningsmöten med ekonomiavdelningen, där ekonomiska 
utfallet av projektet rapporteras. Ifall den slutgiltiga projektkostnaden skulle överskrida med 
10 % av den planerade, behöver projektledaren skriva en avvikelserapport och få det 
signerad av sin chef. (PL1, 2019; PL5 2019) Enligt Tonnquist (2016) bör dock ett projekt 
följas upp på alla möjliga vis däribland analys av tidsavvikelsen genom att granska den 
verkliga tidsåtgången jämtemot den planerade tidsåtgången. För den tillämpade gate-
modellen på Mälarenergi Elnät kan man analysera detta i ett så kallat milstolpediagram, se 
figur 2.  

 Strategisk planering 

En av de identifierade orsakerna till att man inte nådde norm i investeringsprojekt var den 
strategiska planeringen där man planerar för ett eventuellt framtida behov, en så kallad 
expansionsinvestering (Bergknut et al., 1993). Man planerar även inför eventuell framtida 
fjärrstyrning av nätstationer i tätort enligt PL5 (2019), en så kallad rationaliseringsinvestering 
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(Bergknut et al., 1993). Rationaliseringsinvesteringar ges dock inte täckning enligt PL3 
(2019) av normvärdeslistan. Tidigare analys indikerade dock att normvärdeslistan kommer 
att förändras med anledning av den kommande energiomställningen och därför bedöms den 
strategiska planeringen vara till organisationens fördel. Vilket enligt Keynes (1936), 
Jorgensen (1967) och Butler et al. (1999) är den främsta anledningen till att man gör en 
investering; förväntning på framtida avkastning.  

Ett investeringsprojekt kan initieras av en idé, där idén föds ur ett identifierat problem, såsom 
höga kostnader, otillräcklig kapacitet eller kvalité (Bower, 1970; Junnelius 1974). Persson 
(1996) menar dock att ett projekt även kan initieras ur en möjlighet, i det här fallet anses den 
strategiska planeringen vara en möjlighet som man bör ta hänsyn till vid initiering, förstudie 
och planering av samtliga projekt.  

Den strategiska planeringen anses vara en orsak som har sitt upphov ur relationen mellan 
elnätsföretagen, tillsynsmyndigheten samt regleringen. Den strategiska planeringen 
försämrar utfallet av den aktuella investeringen i vissa fall men förbättrar i vissa fall utfallet för 
framtida investeringar. Således ges inga övriga förbättringsförslag av processen för 
investeringsprojekt gällande den strategiska planeringen. 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser. Detta följs av studiens förtjänster där 
studien rättfärdigas och utvärderas. Slutligen presenteras förslag till fortsatt arbete. 

 

5.1 Slutsatser 
Syftet med följande studie var att förbättra framtida processer för investeringsprojekt hos 
svenska lokalnätsföretag genom att granska investeringsprojekt hos Mälarenergi Elnät AB 
för att finna de underliggande orsakerna till avvikelse från normvärde. Syftet uppfylldes 
genom att besvara följande frågeställningar. 

Ø Hur ser fördelningen ut för projekt gällande investeringskostnader i förhållande till normvärde? 
Ø Vilka faktorer påverkar utfallet av ett projekts lönsamhet i förhållande till normvärde? 
Ø Hur kan processen för investeringsprojekt förbättras hos elnätsföretag utifrån de identifierade 

orsakerna till avvikelse från normvärde?  

Nedan besvaras och diskuteras studiens frågeställningar och syfte utifrån den empiriska 
sammanställningen och analysen. Slutsatser kring studiens andra och tredje frågeställning 
besvaras under samma rubrik då dessa är starkt sammanbundna med varandra. 

 Fördelning av investeringskostnader kontra norm 

På Mälarenergi Elnät använder man sig av en så kallad gate-modell där processen illustreras 
i de fyra faserna Analysera, Planera, Genomföra och Avsluta, se bilaga 4. En kvantitativ 
analys av alla avlutade projekt från 2017 till 14 februari 2019 på Mälarenergi Elnät visar att 
drygt hälften av alla projekts investeringskostnader överskrider respektive normvärde. Detta 
leder till en förlust för företaget i form av värdering av kapitalbas och i förlängningen den 
erhållna intäktsramen.  

En analys av de olika typerna av projekt visar att nätstationsprojekt överskrider respektive 
normvärde mest, där cirka 90 % av alla projekts investeringskostnader överskred respektive 
normvärde. Drygt 60 % projekt av typen ombyggnationer av luftledningar gav upphov till 
större investeringskostnader än respektive normvärde. För exploateringsområden erhölls en 
jämn fördelning mellan projekt vars investeringskostnader överskred respektive underskred 
normvärdet. Mottagningsstationsprojekt gav upphov till investeringskostnader som enbart var 
lägre än respektive normvärde och kan därför betraktas som lönsamma med hänsyn till 
norm.  

 Orsaker till avvikelser från norm samt förbättringsförslag 

Mottagningsstationsprojekt är vanligtvis av stor karaktär vilken är den första identifierade 
orsaken till avvikelse från norm; projektets storlek. Projekt av en mindre storlek går generellt 
sämre än större projekt (Segelod, 1986; PL1, 2019; PL5, 2019) vilket även kunde påvisas av 
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en kvantitativ analys, se figur 9. Dock visade det sig att projekt av en mindre storlek än 500 
000 kr gett bättre resultat än projekt av storleken 500 000 kr - 2 000 000 kr. Detta kan bero 
på att 15 av totalt 19 nätstationsprojekt faller i kategorin 500 000 kr – 2 000 000 kr som 
omfattade 42 projekt. Detta antas haft en stor påverkan på den slutliga analysen av 
storlekskategorin.  

Enligt Segelod (1986) är förklaringen till att små projekt går sämre än stora projekt att 
personell i de mindre projekten tenderar att ha en mindre kompetens. Detta kan tyckas vara 
logiskt att en organisation prioriterar större projekt över små projekt. Enligt PL5 (2019) skulle 
specialisering på individnivå kunna förbättra utfallet av projekt. En sådan typ av 
specialisering skulle förbättra kompetensen men dock skulle personresurser vara svåra att 
ersätta eller företräda. Specialisering skulle även kunna leda till en typ av tunnelseende och 
en bred överblick och systemtänkande skulle kunna gå förlorad.  

Det råder även montörsbrist internt (PL1, 2019; PL2, 2019; PL4, 2019) vilket haft flera 
negativa konsekvenser. Exempelvis brister synkroniseringen mellan montörer och 
schaktentreprenaden och det uppstår målkonflikter mellan Mälarenergi Elnät och externa 
montörer. Den kvantitativa analysen kan även vidare härleda ett svagt samband mellan ett 
projekts utfall i förhållande till norm och andelen interna montörstimmar av den totala 
tidsskrivningen, se figur 11. Detta kan tolkas som ett svagt samband mellan intern 
montörsbrist och projektets resultat. Den interna montörsbristen enligt PL4 (2014) beror på 
att verksamheten minskar under vinterhalvåret. Med anledning av detta samt stöd av 
analysen hävdar vi att detta måste åtgärdas. Eventuellt kan man granska huruvida det finns 
arbetsuppgifter av annan typ dessa montörer kan sysselsättas med under vinterhalvåret eller 
säkra kompetensförsörjningen genom att förbättra arbetsgivarvarumärket.  

Bristfällig samordning och målkonflikter kan åtgärdas genom förbättrad kommunikation, 
ansvaret för kommunikationen i ett projekt bärs av projektledaren enligt Hallin & Karrbom 
Gustavsson (2015). Dock är detta ett problem som erkänts av projektledarna och således 
uppstår frågan huruvida man försökt åtgärda detta eller om man inte kan åtgärda det. Vi 
föreslår i enlighet med Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) att en kommunikationsplan 
fastställs under projektets planerande fas för att förbättra den bristande kommunikationen 
(PL1, 2019; PL2, 2019).  

Vidare menar informanter att samförläggningar har en positiv inverkan på projektets utfall då 
schaktavgiften delas upp, vilken är en dominerande kostnadspost (PL1, 2019; PL3, 2019). 
Samförläggningar förutsätter kommunikation mellan enheter eller företag och därför bör ett 
systemtänkande appliceras för att gynna både den enskilda avdelningen och organisationen 
i sin helhet eller de företagen som ingår i samförläggningen (Anderson & Johnson, 1997). 

Observationer och intervjuer har även indikerat att projekt betraktas som unika vilket även 
överensstämmer med definitionen av ett projekt (Marttala & Karlsson, 1999; Forslund, 2013; 
Hallin & Karrbom, 2015). Projekt är därför svåra att replikera men vi hävdar dock att man i 
enlighet med Tonnquist (2016) bör ändra uppfattningen av projekt mot att se dessa som 
processer för att på så sätt förbättra projektprocessen. Genom att göra detta underlättas 
skapandet av rutiner och metoder inför kommande projekt gällande exempelvis 
kommunikation och rutiner för att styra och leda i projekt. (Tonnquist, 2016). 
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Observationer och intervjuer har indikerat att rutinmässig planering av projekt i många fall är 
bristfällig, utan dessa planeras utifrån en magkänsla eller erfarenheter (PL2, 2019; PL3, 
2019). På Mälarenergi Elnät utförs aktivitetsplanering i verktyget Easy planning, dock har 
observationer visat att verktyget inte används i merparten av projekten. Aktivitetsplanering är 
en viktig del i ett projekt för dess genomförande, ansvarsfördelning samt uppföljning 
(Marttala & Karlsson, 1999; Persson, 2013; Hallin & Karrbom Gutavsson, 2015; Tonnquist, 
2016) och bör därför genomföras rutinmässigt oavsett erfarenhetsgraden hos projektledaren. 
En aktivitetsplanering ökar även tillförlitligheten i en plan då en magkänsla kan slå fel.  

Vidare menar informanterna i enlighet med Tonnquist (2016) att projekt vars verkliga 
tidsåtgång överstiger den planerade tidsåtgången tenderar att ge upphov till ett negativt 
utfall. Dock visade den kvantitativa analysen på ett motsatt förhållande. Med anledning av 
detta ifrågasätts den planerade tidsåtgången, vilken eventuellt inte var tillräcklig. Genom att 
utforma den kritiska linjen utifrån aktivitetsplanen kan den planerade tidsåtgången 
säkerställas ytterligare (Marttala & Karlsson, 1999; Persson, 2013). Vidare kan resultatet 
tolkas som att tiden inte var tillräcklig för att uppnå ett optimalt resultat, med anledning av 
detta bör man formulera måltriangeln (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) och om möjligt 
prioritera lägre kostnader över kortare tid. Vi är dock medvetna om att investeringsprojekt för 
elnätsföretag ofta har effektivitetskrav gällande tidsåtgången för ett projekt exempelvis då en 
kund begär nyanslutning. Det bör även poängteras att flertalet av nätstationsprojekten, som 
generellt överskrider normvärdet, har haft ett bra utfall gällande tidsåtgången vilket kan ha 
haft en påverkan i det slutliga resultatet av analysen.  

Uppföljningar spelar en stor roll i förbättringen av kommande investeringsprojekt (Hägg, 
1977; Tell, 1978; Mintzberg, 1979; Farragher et al., 1999; SIKA, 2000; Azzone & Maccarone, 
2001; Tonnquist, 2016). På Mälarenergi Elnät skrivs en avslutsrapport vid ett projekts 
avslutande enligt informanterna, enligt PL3 (2019) måste dock uppföljningar presenteras då 
avslutsrapporter inte används för liknande projekt. Vidare menar PL2 (2019) att man 
vanligtvis endast följer upp mottagningsstationsprojekt. Vi hävdar i enlighet med Azzone & 
Maccarone (2001) att man bör följa upp och presentera en kombination av projekt som 
genererar mest nytta, det vill säga inte endast mottagningsstationsprojekt.   

Då schaktavgiften står för en dominerande kostnadspost har de geologiska förutsättningarna 
en stor påverkan på ett projekts utfall (PL3, 2019; PL4, 2019; PL5, 2019). Enligt Flyvbjerg et 
al. (2002) kan de geologiska förutsättningarna i ett projekt få kostnaderna att öka 
explosionsartat. De geologiska är dock omöjliga att påverka men man kan ta hänsyn till dem. 
Således föreslår vi att man vid ett projekts avslutsskede följer upp dessa förutsättningar och 
rapporterar dessa för att möjliggöra för nyttjande av informationen i planeringsfasen av 
framtida projekt. Vi är medvetna om att de geologiska förutsättningarna är volatila och kan 
skilja sig för två närliggande punkter, dock hävdar vi att sådan uppföljning kan användas vid 
riskbedömningar av kommande projekt.  

Vidare menar PL4 (2019) att normen inte tar tillräcklig hänsyn till markförhållandena i ett 
investeringsprojekt. Normen har visat sig vara en så kallad reversed salient vilket enligt 
Hughes (1987) innebär att systemet, produkterna på marknaden samt investeringsbeslut, är 
mer utvecklat än normen. På Mälarenergi Elnät gör man en typ av strategisk planering där 
man utför en rationaliseringsinvestering (Bergknut et al., 1993) som inte ges täckning av 
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normen (PL3, 2019; PL5, 2019). Den strategiska planeringen inkluderar även 
expansionsinvesteringar (Bergknut et al., 1993) som utförs inför ett eventuellt ökat behov i 
framtiden (PL1, 2019; PL2, 2019; PL3, 2019), exempelvis inför den kommande 
energiomställningen. Detta bör man fortsätta med trots att stora tekniska system 
kännetecknas av att vara trögföränderliga (Hughes, 1987) då dessa system påverkas av 
politiska prioriteringar och förändringar enligt Staudenmaier (1989) och Summerton (1994). 

Det har även visat sig att kostnadsoptimering i förhållande till norm skulle innebära att två 
kablar med lägre kapacitet är bättre än en kabel med deras sammanlagda kapacitet enligt 
informanterna. Detta skulle dock ha negativa konsekvenser för elnätet och anses därmed 
vara omoraliskt (PL5, 2019). En sådan typ av strategisk planering skulle vara ett tydligt 
exempel på en så kallad moral hazard där elnätsföretaget i fråga agerar opportunistiskt på 
bekostnad av principalen Ei samt elnätskunderna. Detta förekommer inte på Mälarenergi 
Elnät enligt informanterna där man har en större pliktkänsla för sina kunder och värdesätter 
begreppen moral och etik. Detta kan vara en följd av att Mälarenergi Elnät är kommunägt, 
vilket kan ha genomsyrat deras företagskultur mot att agera ur ett samhällstjänligt perspektiv.  

Tidigare forskning har även visat på andra orsaker till avvikelser från förkalkyl (Merewitz, 
1973; Segelod, 1986; Wachs, 1990; Flyvbjerg, 1996; Flyvbjerg et al., 2002). Enligt Flyvbjerg 
et al. (2002) är psykologiska orsaker, som exempelvis överoptimism av kostnader, 
tidsåtgång och resurser, en av de vanligaste (Segelod, 1986; Neale & Buckley, 1992; 
Skamris & Flyvbjerg, 1997). Dessa orsaker är dock inte tillämpbara i fallet för 
normvärdeslistan då den inte estimeras av elnätsföretagen själva. Dock kan dessa orsaker 
ha en viss påverkan i deras beslutsfattning där man tenderar att underestimera 
resursåtgången för ett projekt vilket kan resultera i att ett projekt som inte är kostnadseffektivt 
enligt norm påbörjas. Underestimeringen kan ha sin grund i ekonomiska orsaker enligt 
Flyvbjerg et al. (2002) som kan delas in i två kategorier ekonomiskt allmänintresse samt 
ekonomiskt egenintresse. I fallet för Mälarenergi Elnät AB antas en underestimering av 
kostnader ha sin grund i det ekonomiska allmänintresset med anledning av oviljan att agera 
opportunistiskt på kundens bekostnad enligt informanterna. Av samma anledning antas att 
underestimeringar av kostnader inte sker på grund av politiska orsaker, där målet är att 
gynna en projektstart (Flyvbjerg, 1996). Dock poängterar Flyvbjerg (1996) att detta kan ske 
omedvetet.  

5.2 Studiens förtjänster 
Att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt av den egna produkten och arbetsprocessen är en 
central del i rättfärdigandet av studien (Blomkvist & Hallin, 2014). Med anledning av detta 
kommer ett kritiskt förhållningssätt tillämpas vid utvärdering av studien utifrån begreppen 
inomvetenskapligt rättfärdigande, externt rättfärdigande, inomvetenskaplig utvärdering och 
extern utvärdering. Vidare diskuteras maktförhållanden och dess påverkan på studiens 
resultat.  

Inomvetenskapligt rättfärdigande och utvärdering innebär att studiens bidrag till forskningen 
ifrågasätts (Blomkvist & Hallin, 2014). Studien uppnår ett inomvetenskapligt rättfärdigande då 
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studien bidrar till forskningen för investerings-, projekt- och principal-agentteori främst ur en 
empirisk ståndpunkt. Utifrån dessa etablerade forskningsområden anses även studiens 
problematisering och forskningsinriktning vara motiverad och rättfärdigad. Studien bidrar 
även empiriskt till fenomenet för investeringar under påverkan av reglering, utifrån fallstudien 
hos Mälarenergi Elnät AB. Intervjuer har dock endast utförts med manliga projektledare, 
detta då utförda projekt genomförts till dominerande del av manliga projektledare. Således 
kan ett kvinnligt perspektiv på problemet gått förlorat. Studiens validitet och reliabilitet 
diskuteras i metodavsnittet.  

Externt rättfärdigande och utvärdering innebär att studiens bidrag till samhället och 
uppdragsgivaren ifrågasätts (Blomkvist & Hallin, 2014). Externt rättfärdigande och 
utvärdering anses ha uppnåtts då studien vägleder Mälarenergi Elnät AB och andra 
lokalnätsföretag mot att optimera investeringar i förhållande till norm. Studien kan således 
tillämpas av lokalnätsföretag för att minska den förlust normvärdeslistan kan ge upphov till. 
Vidare kan studien ha påverkats av det faktum att Mälarenergi Elnät AB är kommunägda 
vilket i viss mån har påverkat deras synsätt och sätt att agera vilket gör att studien till viss del 
inte är tillämpbar för privatägda lokalnätsföretag när det gäller den strategiska planeringen. 
Ur ett samhällsperspektiv bidrar studien i förlängningen till att lokalnätsföretag kan uppnå 
lönsamhet och därmed bli mer benägna till att investera i elnätet vilket skulle underlätta den 
kommande energiomställningen och upprätthållandet av leveranssäkerheten.  

5.3 Förslag till fortsatt arbete 
Studien granskar projekt avslutade inom regleringsperioden 2016–2019. För den kommande 
perioden väntas stora förändringar av normvärdeslistan och med anledning av detta föreslås 
en studie av projekt för kommande regleringsperiod. Detta för att analysera de skillnader 
eller eventuella förbättringar den kommande normvärdeslistan för med sig.  

Vidare föreslås en större fallstudie som omfattar fler elnätsföretag med olika 
ägarförhållanden, storlek och som befinner sig i olika geografiska områden. Detta för att öka 
generaliserbarheten samt mängden empiriska data. En framtida studie kan även omfatta 
regionnätsföretag och stamnätsföretag för att uppnå en analys av alla typer av elnätsföretag 
samt hela normvärdeslistan.  

Den empiriska studien indikerade att man såg svårigheter i att tolka normvärdeslistan, främst 
vad som anses vara acceptabelt för investeringsprojekt. Framtida studier kan därför granska, 
Ellagen (1997:857) och normvärdeslistan för att utröna vad som är acceptabelt. En sådan 
studie skulle underlätta elnätsföretags strategiska planering av elnätet.  

En studie som omfattar fler intervjuobjekt än projektledare kan tillämpas i framtida forskning i 
området. En sådan studie skulle ge en större helhetsbild av en organisation och en större 
förståelse för projekten i dess helhet samt finna andra orsaker till avvikelser från norm. En 
studie som även omfattade fler aktörer i systemet skulle ge ett större systemperspektiv vilket 
anses vara en viktig del i utvecklingen av normvärdeslistan.  
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Empirin indikerade även att det råder montörsbrist hos Mälarenergi Elnät AB. En framtida 
studie skulle därför kunna undersöka de underliggande orsakerna till denna brist och 
eventuella förbättringsområden för att förhindra detta. En fråga som uppstår är huruvida 
montörsbristen gäller fler organisationer eller enbart studieobjektet.  
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BILAGA 1: FASTSTÄLLNING AV INTÄKTSRAM   

 
Källa: Energimarknadsinspektionen, 2010 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR  

Projekt-/investeringsprocess 

Ø Vilka faser har ni i ett projekt/investering? 
Ø Avvek projekt X faser på något sätt från normalprojektet? 

Projektplanering 

Ø Hur planeras tidsåtgången i ett projekt? 
Ø Hur planeras aktiviteterna i ett projekt? 
Ø Hur höll ni er till den planerade tidsåtgången i projekt X? 
Ø Efterföljdes de planerade aktiviteterna i projekt X? 
Ø Har man på något sätt gjort en strategisk planering för att nå norm i framtida projekt? 

(Ex. Lagt ett tomt rör?) 
Ø Hur säkerställs kommunikationen i ett projekt? 

Projektbudgetering 

Ø Vilka faktorer tas det hänsyn till vid budgetering av ett projekt? 
Ø Hur budgeterades projekt X? 
Ø Vilka följder fick projekt X? 
Ø Hur budgeteras projektets planeringsfas? 
Ø Budgeterades planeringsfasen i projekt X?  

Projekt/investeringsuppföljning 

Ø Hur följer ni upp ett avslutat projekt/investering? 
Ø Tas dessa uppföljningar upp vid exempelvis avdelningsmöte? 
Ø Hur följdes projekt X upp? 

Övriga orsaker till avvikelse 

Ø Varför gick projekt X bra/dåligt enligt dig? 
Ø Vilket läge hade projektet? 

o Hur hade dem geografiska förutsättningarna inverkan på projektet? 
Ø Hur påverkades projektets utfall vid val av leverantör? 
Ø Var det någon samförläggning vid projektet? 

o (Om) Vilka följder fick detta faktum? 
o (Om inte) Förfrågades övriga enheter om samförläggning? 

Ø Vad kunde ha gått bättre? 
Ø Vilka lärdomar drog ni av projekt X? 
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BILAGA 3: SAMMANSTÄLLNING PROJEKT  

Projekttyp Normvärde  Investeringskos
tnad  

Planerat 
avslut 

Verkligt 
avslut 

Exploateringsområden 270,000.00 kr  111,395.90 kr  2016-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 680,000.00 kr  301,169.40 kr  2017-12-31 2017-11-29 

Exploateringsområden 325,000.00 kr  158,388.01 kr  2017-12-31 2018-08-28 

Exploateringsområden 485,000.00 kr  263,160.52 kr  2016-03-31 2017-02-28 

Exploateringsområden 528,000.00 kr  318,340.57 kr  2015-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 385,000.00 kr  240,993.05 kr  2017-12-31 2018-07-06 

Exploateringsområden 1,620,000.00 kr  1,043,635.99 kr  2017-12-31 2017-02-28 

Exploateringsområden 3,425,000.00 kr  2,213,969.36 kr  2015-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 2,915,000.00 kr  1,966,998.65 kr  2017-12-31 2018-08-22 

Exploateringsområden 185,000.00 kr  125,416.51 kr  2016-03-01 2017-02-28 

Exploateringsområden 790,000.00 kr  539,795.29 kr  2018-12-31 2018-11-28 

Exploateringsområden 980,000.00 kr  723,173.24 kr  2017-06-01 2017-12-12 

Exploateringsområden 780,000.00 kr  579,527.47 kr  2017-12-31 2018-11-12 

Exploateringsområden 765,000.00 kr  578,807.89 kr  2014-12-31 2018-05-23 

Exploateringsområden 837,146.00 kr  649,682.00 kr  2017-07-30 2017-11-29 

Exploateringsområden 215,000.00 kr  168,528.08 kr  2015-09-01 2017-11-29 

Exploateringsområden 640,000.00 kr  509,566.84 kr  2016-02-01 2017-02-16 

Exploateringsområden 564,000.00 kr  449,613.10 kr  2013-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 7,625,596.00 kr  6,169,111.78 kr  2018-06-30 2018-08-20 

Exploateringsområden 1,250,000.00 kr  1,026,898.22 kr  2016-12-31 2017-02-28 

Exploateringsområden 215,000.00 kr  180,607.54 kr  2017-12-31 2017-12-12 

Exploateringsområden 245,000.00 kr  208,763.31 kr  2017-03-01 2017-02-16 

Exploateringsområden 260,000.00 kr  223,622.10 kr  2016-08-01 2017-02-28 

Exploateringsområden 628,000.00 kr  542,975.18 kr  2015-08-01 2017-02-16 

Exploateringsområden 450,000.00 kr  393,894.21 kr  2017-12-31 2018-08-29 

Exploateringsområden 525,000.00 kr  463,787.31 kr  2017-12-31 2017-10-25 

Exploateringsområden 3,128,000.00 kr  2,789,958.63 kr  2017-12-31 2018-11-30 

Exploateringsområden 325,000.00 kr  292,278.19 kr  2014-06-01 2017-02-16 

Exploateringsområden 460,000.00 kr  421,566.75 kr  2018-12-31 2018-09-19 

Exploateringsområden 125,000.00 kr  118,521.59 kr  2017-12-31 2018-09-19 

Exploateringsområden 1,050,000.00 kr  1,002,662.35 kr  2017-06-30 2019-02-27 

Exploateringsområden 725,000.00 kr  723,404.90 kr  2016-12-31 2017-02-24 

Exploateringsområden 350,000.00 kr  351,083.97 kr  2016-12-31 2017-02-24 
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Projekttyp Normvärde  Investeringskos
tnad  

Planerat 
avslut 

Verkligt 
avslut 

Exploateringsområden 355,000.00 kr  371,801.75 kr  2018-12-31 2018-12-07 

Exploateringsområden 1,360,000.00 kr  1,433,421.36 kr  2013-12-31 2018-08-28 

Exploateringsområden 3,903,000.00 kr  4,132,142.38 kr  2015-04-30 2018-04-24 

Exploateringsområden 220,000.00 kr  234,005.26 kr  2016-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 780,000.00 kr  833,582.39 kr  2016-12-31 2017-11-13 

Exploateringsområden 6,250,000.00 kr  6,739,551.17 kr  2016-12-31 2017-11-29 

Exploateringsområden 385,000.00 kr  417,109.97 kr  2017-09-01 2017-11-13 

Exploateringsområden 3,780,000.00 kr  4,122,517.31 kr  2017-12-31 2017-03-03 

Exploateringsområden 278,000.00 kr  310,276.95 kr  2016-04-01 2017-02-24 

Exploateringsområden 710,475.00 kr  803,831.91 kr  2018-12-31 2018-06-25 

Exploateringsområden 395,000.00 kr  447,853.77 kr  2017-12-31 2018-11-28 

Exploateringsområden 765,000.00 kr  875,922.88 kr  2016-12-31 2017-10-31 

Exploateringsområden 580,000.00 kr  667,754.65 kr  2016-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 385,000.00 kr  456,921.69 kr  2017-12-31 2018-09-19 

Exploateringsområden 465,000.00 kr  555,324.73 kr  2015-09-01 2017-02-16 

Exploateringsområden 125,000.00 kr  151,058.74 kr  2016-12-31 2017-02-28 

Exploateringsområden 75,000.00 kr  91,835.93 kr  2017-12-31 2017-11-13 

Exploateringsområden 85,700.00 kr  117,181.14 kr  2013-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 450,000.00 kr  615,688.68 kr  2013-12-31 2017-02-16 

Exploateringsområden 235,000.00 kr  323,709.89 kr  2017-12-31 2017-03-03 

Exploateringsområden 96,000.00 kr  137,034.51 kr  2017-12-31 2018-02-21 

Exploateringsområden 65,000.00 kr  96,016.28 kr  2015-06-01 2017-02-28 

Exploateringsområden 2,333,143.00 kr  3,476,149.35 kr  2019-01-31 2019-02-12 

Exploateringsområden 4,054,000.00 kr  6,293,841.08 kr  2015-12-31 2017-02-24 

Exploateringsområden 860,000.00 kr  1,364,300.53 kr  2015-08-31 2017-08-14 

Exploateringsområden 543,000.00 kr  902,256.37 kr  2015-12-31 2017-10-25 

Exploateringsområden 152,177.00 kr  285,086.59 kr  2017-12-31 2018-08-20 

Exploateringsområden 182,502.00 kr  345,165.43 kr  2017-06-30 2018-11-12 

Exploateringsområden 449,208.00 kr  863,167.31 kr  2018-05-30 2018-12-07 

Exploateringsområden 800,000.00 kr  1,677,504.21 kr  2017-06-30 2018-11-12 

Mottagningsstationer 1,120,000.00 kr  802,609.83 kr  2013-10-01 2017-02-16 

Mottagningsstationer 17,260,502.00 kr  14,107,075.73 kr  2014-08-30 2017-11-27 

Mottagningsstationer 7,599,097.00 kr  6,666,430.32 kr  2016-07-01 2017-11-29 

Mottagningsstationer 25,823,921.00 kr  22,789,499.31 kr  2015-12-31 2019-02-12 

Mottagningsstationer 69,484,856.00 kr  68,073,544.14 kr  2015-12-31 2017-11-27 



   

 

52 

Projekttyp Normvärde  Investeringskos
tnad  

Planerat 
avslut 

Verkligt 
avslut 

Mottagningsstationer 2,340,000.00 kr  2,330,669.53 kr   2018-07-06 

Ny nätstation 1,792,000.00 kr  1,341,113.77 kr  2016-12-03 2017-08-11 

Ny nätstation 588,511.00 kr  588,510.68 kr  2018-12-31 2018-11-12 

Ny nätstation 944,879.00 kr  944,879.43 kr  2018-07-31 2018-10-17 

Ny nätstation 620,000.00 kr  668,387.91 kr  2017-08-01 2018-02-21 

Ny nätstation 694,932.00 kr  763,200.81 kr  2018-12-31 2018-10-23 

Ny nätstation 1,950,266.00 kr  2,225,807.19 kr  2018-10-31 2018-10-16 

Ny nätstation 721,567.00 kr  871,133.19 kr  2017-12-31 2017-11-29 

Ny nätstation 587,698.00 kr  720,600.93 kr  2016-12-31 2017-06-15 

Ny nätstation 1,023,000.00 kr  1,345,309.40 kr  2016-12-31 2017-08-11 

Ny nätstation 708,703.00 kr  964,424.85 kr  2018-12-31 2018-11-29 

Ny nätstation 596,853.40 kr  825,058.48 kr  2018-05-31 2018-06-25 

Ny nätstation 473,660.00 kr  675,774.46 kr  2018-12-31 2018-11-29 

Ny nätstation 233,474.00 kr  344,606.12 kr  2018-12-31 2018-08-29 

Ny nätstation 1,249,300.00 kr  2,169,052.06 kr  2018-07-31 2018-10-16 

Ny nätstation 445,828.00 kr  833,209.21 kr  2017-12-31 2017-11-29 

Ny nätstation 412,642.00 kr  788,280.25 kr  2017-10-31 2017-11-27 

Ny nätstation 655,162.00 kr  1,356,779.65 kr  2017-12-29 2018-11-12 

Ny nätstation 336,581.00 kr  697,138.90 kr  2017-12-29 2018-10-17 

Ny nätstation 162,973.00 kr  352,628.92 kr  2017-12-31 2018-09-19 

Ombyggnation Luftledning 16,668,456.00 kr  8,015,479.72 kr  2018-06-29 2019-02-12 

Ombyggnation Luftledning 680,000.00 kr  406,489.23 kr  2016-12-31 2017-11-13 

Ombyggnation Luftledning 1,475,000.00 kr  1,238,415.25 kr  2015-06-01 2017-02-16 

Ombyggnation Luftledning 12,350,000.00 kr  11,929,388.08 kr  2016-12-31 2018-09-19 

Ombyggnation Luftledning 550,000.00 kr  554,207.51 kr  2016-06-01 2017-11-29 

Ombyggnation Luftledning 17,619,487.00 kr  18,790,455.52 kr  2015-07-30 2017-02-24 

Ombyggnation Luftledning 2,645,836.00 kr  2,918,694.70 kr  2015-11-30 2017-04-04 

Ombyggnation Luftledning 265,000.00 kr  300,870.75 kr  2016-12-31 2017-02-24 

Ombyggnation Luftledning 952,000.00 kr  1,333,010.58 kr  2015-12-30 2018-11-30 

Ombyggnation Luftledning 220,000.00 kr  338,087.36 kr  2018-06-01 2018-08-28 

Ombyggnation Luftledning 291,137.00 kr  457,432.35 kr  2017-12-31 2018-10-30 

Ombyggnation Luftledning 1,701,293.00 kr  3,367,713.24 kr  2018-12-14 2018-10-30 
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BILAGA 4: PROCESS FÖR INVESTERINGSPROJEKT HOS 
MÄLARENERGI ELNÄT 

På Mälarenergi Elnät AB använder man sig av en så kallad Gate-modell med fem gater 
illustrerad i figuren nedan. All information samt figur är hämtad från Mälarenergis intranät.  

 

Hos Mälarenergi Elnät initieras projektet i Gate 0 vanligtvis av beställaren Nätplanering vilka 
skriver en uppdragsbeskrivning. Ett projekt initieras till följd av uppmärksammat behov eller 
då en kund kräver nyanslutning. Därefter utser projektavdelningen en projektledare och 
resurser till projektet. Uppdragsbeskrivningen granskas och eventuellt gör projektledaren ett 
fältbesök för att bilda sig en uppfattning om projektet. Granskningen av 
uppdragsbeskrivningen ska vara färdig vid Gate 1 och projektet kan inledas, eventuellt äskar 
projektledaren mer resurser. 

Efter den första gaten påbörjas en inledande projektering av projektet, vilken kan liknas vid 
en förstudie. Dock görs det inte en förstudie för samtliga projekt, utan det regleras i 
uppdragsbeskrivningen vilka projekt det skall genomföras förstudier. 

På Mälarenergi Elnät innebär planeringen ytterligare projektering. Då allt underlag är 
sammanställt utformas ett beslutsunderlag i Gate 3, beslutsunderlaget inkluderar en färdig 
beredning, tillstånd och val samt beställning av material och teknisk lösning ska vara klara. 
Beslutsunderlaget och dess kostnader utformas med hänsyn till normvärdeslistan.  

Hos Mälarenergi Elnät behöver beslutsunderlaget granskas för godkännande innan projektet 
når genomförandefasen. Projektledaren tilldelas en uppdragsledare vars roll är att leda 
montörer och eventuella entreprenörer för att säkerställa genomförandet av den planerade 
investeringen. 

Då projektet är färdigställt och besiktigat, kan investeringen tas i drift även kallat Gate 4. 
Projektet avslutas sedan med Gate 5 även kallat ekonomisk avslutning, vilket innebär att den 
slutliga kostnaden för projektet sammanställs. Om den slutgiltiga kostnaden för projektet 
överskrider med över 10 %, skrivs det en avvikelserapport. När projektet är klart och alla 
kostnader är bokförda, skrivs en avslutsrapport vilken sedan granskas.  
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BILAGA 5:  EKONOMISKFÖRDELNING AV 
INVESTERINGSKOSTNADER KONTRA NORM 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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