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Business Program Management  
”Från affärsmål till genomförande” 
- en introduktion  

 
De flesta företag arbetar med någon form av programarbete. Utformning och omfattning 

varierar. Vi vill lyfta fram en metodik som ger företag möjlighet att skaffa sig ett bättre 

grepp om sin affärsverksamhet, med fokus på styrning genom löpande uppföljning och 

utveckling  – nämligen Business Program Management. Arbetssättet innebär ett helt 

nytt sätt att se på företagets ”portfölj” av utvecklingsaktiviteter och åtgärder samt dess 

värde över tid. 

En budget baseras på marknadsbedömningar samt uppskattningar av intäkter och 

kostnader under kommande år. Budgeten inrymmer aktiviteter som skall utföras och få 

effekt på verksamhetens resultat- och balansräkning kommande år. Den kan vara 

uppbyggd bakifrån som en beskrivning av vad vi måste göra för att leverera 

önskade/krävda förbättringar om X% på olika rader och/eller uppbyggd utifrån 

bedömningar av aktiviteter vi skall göra för att nå våra mål, inklusive effekter på balans- 

och resultaträkning. 

Det är här vi lätt går vilse. Är just 12 månader den optimala styrningen? Hur många 

aktiviteter som görs kommande år hinner egentligen få full påverkan just det året? 

Kommer inte t o m den större delen av effekterna längre fram? Kan vi verkligen i förväg 

korrekt bedöma exakt vilka effekter, som varje aktivitet kommer generera – och exakt 

när de infaller?  

Vad är då Business Program Management? 

En tydlig vision om vart företaget ska och vad som ska göras (aktiviteter) för att komma 

dit – det är i grund och botten vad allt strategiskt arbete handlar om. En konkretisering 

av dessa aktiviteter och ett system för löpande avstämningar och lägeskontroller är vad 

Business Program Management handlar om. En löpande avstämning avslöjar om man 

är på rätt väg eller om åtgärder behövs för att korrigera. Uppföljningen görs i mätbara 

storheter och i sådana dimensioner som är av stor betydelse för utvecklingen. Hur 

detaljerat man skall beskriva färdvägen beror på vad som är viktigast att följa upp. 

Verkligheten är inte statisk. I vissa situationer är en del parametrar viktigare än andra. 

Befinner man sig i ett mera omfattande omstruktureringsarbete är fokus ett annat än i 

en mindre omvälvande situation.  Konkretisering och löpande uppföljning av prioriterade 

parametrar, vilka effekter som bedöms bli resultatet av beslutade åtgärder samt 

tidsprofilen för åtgärdernas effekter – det är Business Program Management.  
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Business Program Management – En operativ styrning? 

Med en löpande uppföljning av pågående aktiviteter/projekt får företagsledningen 

mycket tydlig insikt i hur nyckelprojekten levererar och utvecklas. Ett projekt som från 

början var en stor bidragsgivare kanske med tiden omvärderas till att inte kunna ge så 

stora effekter. (P g a nya insikter och/eller omvärldsförändringar) 

Med en bra uppföljningsprocess blir även aktiviteternas/projektens framdrift transparent 

i organisationen och ledningen får ett väldigt bra underlag att prioritera och omprioritera 

resurser utifrån. Den löpande processen involverar vanligtvis flera delar av 

organisationen och därmed förbättras det interna samarbetet.  

Business Program Management – Bara för stora företag? 

Inte alls, metoden är väldigt flexibel och kan användas från ett fåtal projekt över kortare 
tid till många projekt över flera år. Metoden är använd på upp till ca 200 samtidiga 
projekt över 3 år, men även på mindre delar och kortare tidsperioder. Ytterligare en 
viktig aspekt när man tittar framåt och inte är beroende av den ordinarie redovisningen 
är att man även kan väva in andra typer av värden, som man kanske normalt inte 
redovisar.  

Sammanfattning 

Ett Business Program är vägen från nuläge till nästa stora mål för företaget, normalt på 

2-3 års sikt. Det är en helhet där alla aktiviteter/”projekt” tydligt definierats med syfte, 

mål, aktiviteter, effekter, risker mm… och där sedan alla aktiviteter följs upp med jämna 

mellanrum. Det är en flexibel, enkel och kostnadseffektiv metodik för att länka ihop det 

strategiska och det operativa arbetet.  

De som arbetar med Business Program Management bör arbeta väldigt nära 

projektledarna och mycket öppet rapportera framdrift och effektprognos direkt till 

ledningen.  

Att våga lyfta blicken och börja arbeta lite ”större” ger garanterat ytterligare en 

dimension på företagets ledarskap och möjlighet att styra verksamheten! 
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Om författarna 

Erik Österberg är Civilekonom och efter 25 år inom dagligvaruhandeln nu 

egenföretagare som konsult. Mellan åren 2005 och 2012 var det stora program som var 

huvudfokus och före/efter det en rad roller som controller, regionchef och controllerchef. 

Erik driver idag Österberg Affärskonsult AB, som bl a arbetar med Business Program 

Management 

Henri Ulander är Civilingenjör med över 35 år inom Management och utveckling och 

har drivit Henri Ulander Verksamhetskonsult AB sedan 1992. Henri har genomfört ett 

flertal tunga projekt- och programledningsuppdrag och även innehaft chefsposter i flera 

stora företag i varierande branscher. 

Om BPM-metodiken 

Business Program Management är en metodik som vuxit fram genom åren, först genom 

Henris studier av hur stora företag hanterade stora mängder av pågående 

aktiviteter/projekt på 90-talet, därefter Henris arbete i flera olika organisationer och 

slutligen genom ett långvarit samarbete mellan Henri och Erik, där metodiken förfinats 

och i vissa fall även kompletterats med unika systemstöd för programhanteringen. 

Metodiken är använd inom flera branscher (bl a post-/logistikverksamhet, retail och 

bank)  och har förfinats under många år. Hänsyn tas alltid till befintliga processer och 

verktyg när det gäller både projektstyrning och normal ekonomisk uppföljning. Business 

Program Management stör inte dessa system utan lägger sig över/vid sidan av dem. 

 

Vill du veta mer så kontakta oss gärna: 

Erik Österberg; erik@osterberg-affarskonsult.se  

Henri Ulander; henri.ulander@swipnet.se  


