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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Successiv resultatavräkning i en projektbaserad verksamhet. 

Seminariedatum: 2013-06-05 ��� 
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Författare: Nivan Abdulmajid 

Examinator: Nikos Macheridis 
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Nyckelord: Successiv resultatavräkning i projektbaserad verksamhet, ekonomistyrning av projektbaserat företag, 

projektfaser, IAS 11, successiv vinstavräkning, 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera fallstudieföretaget Dresser Waynes ABs problem med 

successiv resultatavräkning av projekt.   

Metod: Genom en deduktiv ansats genomförs en fallstudie med syftet att finna ett resultat till uppsatsens 

specifika undersökning. Undersökningsmetoden som används är kvalitativa intervjuer och kvalitativ analys. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen bygger på relevant litteratur inom området, succesiv 

resultatavräkning i projektbaserad verksamhet, och ekonomistyrning 

Empiri: Samtliga intervjupersonerna arbetar på fallstudieföretaget Dresser Wayne AB I Malmö och innehar 

expertis inom området. Analyserad data är insamlad från fallstudieföretaget och relevant litteratur. 

Resultat: Studien har resulterat i en projektbaserad verksamhet vilken har kunden som ett indirekt styrorgan, 

samt orsaken till svårighet vid tillämpningen av IAS11. Genom en studie av föreställningsramen och 

ekonomistyrning har successiv resultatavräkning kartlagts. Slutligen har redogjorts för möjliga utgångar av insyn 

i företagets ekonomistyrning i syfte att skapa förståelse för IAS 11 vid val av kundsamarbete via kvalificerade 

projekt. 
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Abstract 
Title: Successive Calculation of Results In Project-Based Business 

Seminar date: 2013-06-05 ���, Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) ��� 

Authors: Nivan Abdulmajid 

Advisor: Per Magnus Andersson | Rolf Larsson 

Examiner: Nikos Macheridis 

Key words: Accounting in project-based operations, financial control of project-based business, project phases, 

IAS 11, Percentage of completion method 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze Dresser Wayne AB’s problem with percentage of 

completion method in a project. 

Methodology: With a deductive approach a case study was conducted. The survey methodologies used are 

qualitative interviews and analysis. 

Theoretical perspectives: The theoretical framework is based on literature concerning accounting control 

management, project management and percentage of completion method in project-based companies. 

Empirical foundation: The interviewees were working at the international company Dresser Wayne AB in 

Malmö, which has a lot of expertise in the area in the above-mentioned keywords. 

Conclusions: The study showed that project-based company or operation, which let the customer be a part of the 

main steering committee in the organization of the actual project, causes difficulty in the application of IAS 11. 

Successive result calculation is described through a study of the framework of accounting management. Finally 

the discussion has focused on transparency in corporate financial and accounting management, in order to 

understand IAS 11, by the choice of getting customer collaboration in advanced projects. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att successiv resultatavräkning ska kunna implementeras, krävs en fungerande 

ekonomistyrning. Vad ekonomistyrning av en projektbaserad verksamhet innebär är oklart. 

Ekonomistyrning av projektbaserade verksamheter är ett outforskat område. Trots det har 

många företag inom olika industrier ständig baserat företagens affärsverksamhet på att 

leverera varor och tjänster vi projekt, vilket medfört att behovet av ekonomistyrning 

förändras. 1  

En förändringsfaktor är projektbaserade företag, vilka förväntas att leverera varor och tjänster 

i form av projekt. 2  Dessa företag påkrävs enligt en redovisningsstandard IAS 11, att 

successivt redovisa sina pågående projektaktiviteter, som vanligtvis täcker mer än ett år, 

istället för att vänta med redovisningen till dess att projektaktiviteterna är värdigt levererat. 3 

Successiv resultatavräkning kommer därför att vara ett aktuellt ämne inom företagsekonomi 

och ekonomistyrning, eftersom många bolag kommer att välja leverera varor och tjänster i 

form av projekt. Ämnet mynnas ut i förändring av verksamhetens ekonomistyrning, med ökat 

krav för analys och studier inom ekonomistyrning i allmänhet. Det innebär också att det 

enskilda företagets ekonomistyrning också förändras.  

Idag finns otillfredsställande vetenskapliga, eller praktiska undersökningar kring 

ekonomistyrning av projektbaserade verksamheter som beaktar successiv resultatavräkning. 

Dock förekommer olika undersökningar inom områden företagsekonomi och projektstyrning. 

Huruvida undersökningarna appliceras på dessa områden är tämligen oklart.  

I företagsekonomiskt forskningsmaterial utpekas en projektvärld avskild från 

ursprungsverksamheten. Få teoretiker och praktiker menar att styrsystem i företag måste 

ändra sin betoning, och utvecklas från resultatavräkning av projekt som en kostnadsstället till 

en mer integrerad ekonomistyrning av verksamheten med fokus på successiv 

uppföljningsförmåga av pågående resultat. Bristande kunskaper är en faktor till svårare 

översikt och insyn av verksamhetens ekonomistyrning. 
                                                

1 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 42 
2 Macheridis, N. (2005) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 22 
3 Smith, D. (2001) Redovisningens Språk, 142 
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I diskussionen som följer denna utveckling, har projekt i verksamhetskalkyler varit som en 

resultat post, där en samling av aktiviteter med specifika mål utför ett arbete eller uppnår 

bestämda mål. 4 Teoretiskt verkar denna utveckling vara logiskt grundad och ändamålsenlig. 

Stödet för utvecklingen har däremot varit stort i svensk och amerikansk 

ekonomistyrningslitteratur inom projekt. Dock är det ändå få som har implementerat modeller 

och teorier som på ett tydligt sätt redogör för ekonomistyrning projektbaserad verksamheter, 

med successiv resultatavräkning i beaktande. Färre verkar ha insett avsikten med denna 

tankesätt trots att många internationella och nationella regler utpekar krav av successiv 

resultatavräkning.  

En del menar att man ska skilja på projekt och ursprungsverksamhet. 5 Andra menar att 

området ekonomistyrning av projekt är komplicerat, vilket bör belysas utifrån flera 

utgångspunkter internt och externt. 6 Vidare menar andra författare att utgångspunkterna inte 

är utvecklade, varför projektbaserade verksamheter möts av stora behov för nya 

tillvägagångssätt att angripa styrproblem. 7  

1.2 Dresser Wayne AB - en fallstudie, färg 

Den internationella verksamheten Dresser Wayne AB, som allt mer hanterar affärsmässiga 

relationer i form av projekt, är införstådd med att en fungerande ekonomistyrning kan med 

någorlunda hög sannolikhet förenkla successiv resultatavräkning av verksamhetens olika 

projekt.  

I Dresser Wayne AB, finns avsikt att följaktligen observera hur företaget på bästa sätt 

successivt resultatavräknar verksamhetens projekt. Denna problematik anses vara ett 

intressant uppdrag att utreda och analysera i syfte att framställa ett akademiskt arbete. 

Företagets erfarenheter kring successiv resultatavräkning av pågående arbete, och 

kundorientering via projekt medför att företaget blir ett intressant fall för studiens inriktning. 

Via koncernledningen kommer idag krav på en modifierad successiv resultatavräkning i 

interna syften, som innebär veckovisa resultatavräkningar, samtidigt som Dresser Wayne AB 

som dotterbolag har en annan tradition av kvartals resultatavräkning. I följd av det upplevs en 
                                                

4 Bengtsson, L. Skärvad, P.H. (2008) Conrollerhandboken Kapitel. 4  
5 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems, 740-743 
6 Brinck, J., Persson, L., Persson, R., (2004) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 146 
7 Macheridis, N., Andersson, P-M., mf (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 142 



 

 

 

- 8 - 

 

viss tröskel för successivt resultatavräkning av pågående arbete i projekt.  Problemet anses 

ligga i en svårighet med skattning av kostnadernas storlek under olika perioder. Svårigheten 

tolkas även som ett resursfördelning- och resursförbrukningsproblem i ett heltäckande 

perspektiv för ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet, vilket anses influera 

kostnadernas riktning, storlek, och möjlighet för uppföljning. 

Hur successiv resultatavräkningen sker är en fråga som Dresser Wayne AB idag söker svar 

på. Frågan relateras till en faktor inom företagsekonomi vilken är resursuppföljning som anses 

vara problematisk för fallstudieföretaget. Följaktligen är det viktigt att kunna undersöka det 

närmare, och analysera relevanta metoder som kan vara användbara för att företagets 

problemlösning. Med andra ord verkar ekonomistyrning av en projektbaserad verksamhet 

vara ett nytt fenomen för Dresser Wayne AB, samtidigt råder stort kunskapsbrist kring teorier 

för hur ett företag skal agera, för att utveckla sitt eget sätt att tillämpa successiv 

resultatavräkning i sin projektbaserade verksamhet, speciellt när företaget möter nya 

redovisningsregler.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera fallstudieföretaget Dresser Wayne ABs problem 

med successiv resultatavräkning av projekt.  

1.4 Problemområde  

Studiens problemområde bidrar till ett ramverk för empirin, som grundar sig i 

fallstudieföretaget verkliga problem. Problemområdet kan tolkas som en företagsekonomisk 

frågeställning med två dimensioner. En dimension är ekonomistyrning av verksamheten. Den 

andra dimensionen är ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet. Ett komplex problem 

är hur dessa två dimensioner tolkas och analyseras för att på ett bättre sätt möta 

redovisningskravet IAS 11. Den centrala frågan är om det är fullt genomförbart med hänsyn 

till IAS 11, att avskilja projektets ekonomistyrning från ursprungsverksamhetens 

ekonomistyrning? Vad är konsekvenserna av detta? Vad innebär det för successiv 

resultatavräkning i Dresser Wayne AB som ett dotterbolag till en större internationell 

koncern?  
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1.5 Avgränsning och disposition  

Hur resurser ska prioriteras och fördelas i ett enda projekt är en invecklad fråga. 8 Hur dessa 

skall uppföljas, riskerar att frågan utfaller mer svårbegriplig, speciellt om det inte finns ett 

svar på den centrala frågan. Detta är en utgångspunkt och grund för studiens problemområde, 

som ger upphov till att utreda ett sätt att möta successiv resultatavräkning i företagets 

genomgripande ekonomistyrning på dotterbolagsnivå. Fördjupning i koncernredovisning 

faller utanför studien ram, men oundviklig kommer begreppet och även moderbolag upp i 

senare diskussioner. 

Studien lägger endast fokus på successiv resultatavräkning av ett enskilt projekt, kopplat till 

ekonomistyrning av verksamheten, istället för ekonomistyrning av projektets produkt. 9 Dessa 

två förhållanden anses vara två olika styrningsverktyg med skilda begränsningar. 10 En annan 

avgränsning är intäkter som är hithörande men åtskiljs i diskussionerna, istället läggs fokus på 

kostnader i term av resursfördelning och resursförbrukning.  

Efter detta avsnitt följer ett metodkapital och därefter ett teorikapitel. Med hjälp av 

teorikapitlet som grund till empirin, presenteras praktikfallet Dresser Wayne AB efter 

teorikapitlet. Därefter följer ett analysavsnitt med fokus på de teorierna kring successiv 

resultatavräkning och fallstudiens lärdomar. Senare analyseras den empiriska 

undersökningens resultat. Slutligen avslutas uppsatsen med slutsatskapitel.  

 

 

 

 

 

                                                

8 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, s 177 
9 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 513 
10 Ibid, 489  
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2 Metod 

Under denna rubrik beskrivs studiens tillvägagångssätt för hur studien är genomfört. 

Undersökningen skall besvara frågor på vilka praktiska erfarenheter det finns med successiv 

resultatavräkning i ett svenskt dotterbolag Dresser Wayne AB tillhörande ett större 

internationellt moderbolag.  

Då det inte fanns särskilt mycket skrifter i befintligt underlag, väljs på egen hand en 

datainsamling kring återspeglingar, och kunskaper från det ovan nämnda företaget. 

Undersökningen har som mål att analysera Dresser Wayne ABs nuvarande successiva 

resultatavräkning i ett projekt, och utreda hur successiv resultatavräkning kan tänkas 

förbättras eller utvecklas som komplettering eller valmöjlighet för företagets nuvarande 

resultatavräkning.  

2.1 Forskningsstrategi 

Det är viktigt för läsaren att kunna se vilken forskningsstrategi som ligger till grund för denna 

studie. Då kan läsaren förstå varför vissa strategier använts och andra inte. Den ger läsaren 

också en insikt för varför vissa frågor behandlas, medan andra frågor lämnas obesvarade. 

I samhällsvetenskaplig metodteknik finns det huvudsakliga perspektiv, positivism, 

hermeneutik eller tolkningsperspektiv, som vart och ett innebär olika tillvägagångssätt.  

Begreppet positivism står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt, som förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av en social verklighet och dess 

aspekter. 11 Det innebär att forskaren eftersträvar det allmängiltiga, och inte det unika.  

Perspektivet vilar på ett antagande om att det finns en verklighet som är objektiv.  

Det positivistiska perspektivet, har kritiserats av hermeneutiken som speglar en åtskillnad i 

fokus på antingen en förklaring av mänskligt beteende, eller en förståelse av mänsklig 

beteende. 12 Medan tolkningsperspektiv bygger på förståelse och tolkning, som rymmer en 

kunskapsuppfattning om förklaring för människans handlingar. 13 Denna studie vilar på ett 

tolkande perspektiv. Främst eftersom kvalitativ metod var det bästa sättet att lösa 

                                                

11 Bryman, A., & Bell, E., (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 26 
12 Ibid, 29  
13 Ibid, 30 
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problematiken, men också för att ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt för att kunna gå in 

i djupet på successiv resultatavräkning, genom diskussioner kring de grundläggande 

antaganden om den verklighet som successiv resultatavräkning existerar i. Där tonvikten vid 

insamling och analys av data i studien har varit mer på ord än på kvantifiering.  Studieform av 

denna karaktär är således känd att vara mindre kodifierad. 14 Det positivistiska perspektivet 

har varit svårt att helt och hållet passera obemärkt, eftersom successiv resultatavräkning kan 

ses som en naturlig kontext i förhållande till resursuppföljning och resursfördelning. 

2.2 Kvalitativ metod 

Redan i inledningskapitlet begränsades studiens fortsatta arbete, där frågeställningen satt 

gränser för den metodik som blev aktuell för den empiriska datainsamlingen. Istället för att 

undersöka hur successiv resultatavräkning sker, undersöks dess styrmässiga konsekvenser 

genom att tydliggöra och beskriva, till skillnad att mäta utbredning eller effekter på ett visst 

resultat.  

Kvalitativ metod används för att genomföra studien, eftersom problemområdet är under 

utveckling, och det inte finns ett tillräckligt stort underlag. Det kvalitativa underlaget anses 

vara tillfredsställande i den bemärkelsen att det finns tillräckligt med data från intervju- och 

mötesobjekten, som innehar faktiska, men också praktiska erfarenheter i successiv 

resultatavräkning. Eftersom studien intensivt och detaljerat granskar ett enda fall genom en 

fallstudie, bedöms en kvalitativ metod fungera väl. 15 

2.3 Upplägg och datainsamling 

Kvalitativa metoder kännetecknas av induktiv och deduktiv teori: 16  Induktiv syn på 

förhållande mellan teori och praktik, där teori skapas i följd av det insamlade data.   Deduktiv 

syn är en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilken brukar beskrivas som tolkningsinriktad. 

Ontologisk ståndpunkt syftar till egenskaper som ett resultat av ett samspel mellan individer.17 

Förutsättningen för datainsamlingen var den teori som fanns till hands vid uppsatsens första 

skede. Det kan konstateras att uppsatsen främst är ett resultat av en deduktiv teori, men i vissa 

                                                

14 Ibid, 297 
15 Ibid, 72 
16 Ibid, 23 
17 Ibid, 298 
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avseende för läsarens tankar till induktion, eftersom verkligheten observeras för att utveckla 

den teorin inför behandlingen av fallet Dresser Wayne AB. Den innehåller också en 

ontologisk ståndpunkt, eftersom samspel mellan individer bidrar till visst resultat. Ett fall har 

avgränsningar i tid och rum, och kan exempelvis vara en händelse eller situation, som är 

speciell och studeras vid en viss tidpunkt. En fallstudie har därför syfte att gå in på djupet 

framför bredden. 18 

Redan vid de första dagarna bedömdes nämligen att det skrivits otillräckligt om successiv 

resultatavräkning av projekt i företagsekonomisk litteratur. Valet av fallstudieföretaget 

Dresser Wayne AB som tidigare nämnt, grundades på företagets erfarenheter av successiv 

resultatavräkning i projekt. Målet var att insamla information hos några personer i syfte att 

berätta om deras metodik för successiv resultatavräkning. Anledningen till att det valdes ett 

tillverkande företag, grundades av egna personliga och arbetsrelaterad kontakter, vilka har lett 

till att det har varit bekymmerfritt att hitta ett enda företag som är förberett att dela med sig av 

lämplig och delvis anonym information. Önskemålet av tidsmässiga skäl har varit att ett enda 

företag skal undersökas. Syftet var att försöka få en närmre insyn i successiv 

resultatavräkning, för att sedan på egen hand analysera skillnader och likheter mellan Dresser 

Wayne AB sätt att hantera successiv resultatavräkning, och befintlig litteratur inom 

ekonomistyrning och projekt.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden är anpassad efter vad som är mest realistisk. De ekonomiska och 

tidsmässiga skälen sätter gränser för studiens omfattning och kvalité av data. De valda 

alternativen har därför varit e-post, telefonintervju och fysiska möten med öppna 

svarsalternativ.  

I första hand utbyttes telefonkontakt och e-post, eftersom de ansågs ge respondenten en 

möjlighet att påbygga frågeställningen, och dessutom ge bidrag till en objektiv presentation 

och förklaring av frågeställningen. 

                                                

18 Ibid, 71 
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2.5 Datainsamling 

Det finns några tekniker för insamling av kvalitativ data. De tre vanligaste är dokument- och 

innehållsanalys, observationer och intervjuer. Till viss del användes dokumentanalys, då 

Dresser Wayne AB accepterade att avlämna skriftlig information om företagets 

årsredovisning, underlag för färdigställandegrad av successiv resultatavräkning.  

Förundersökningen inleddes med en telefonkontakt, mailkontakt, telefonmöte, där vi 

bestämde att planera ett fysiskt möte längre fram för djupare diskussioner. Härigenom 

bestämdes en intervju i syfte att insamla data om verksamhetens tillvägagångssätt för 

successiv resultatavräkning. Vid första mötet framförde Dresser Wayne ABs ett krav för 

anonymitet i fråga om projektets pris, omfattning, kalkyldata och kund. Kravet 

viljeförklarades i en undertecknad överenskommelse mellan författaren, controller och 

ansvarig finansmanager på företaget.  

Syfte med datainsamling var att fånga en djupare inblick i det praktiska arbetet inom 

successiv resultatavräkning, och analyser de problem företaget möter vid tillämpningen av 

IAS 11.  Ett annat syfte var att tillhandahålla en kreativ helhetsförståelse om ekonomistyrning 

av projektbaserad verksamhet och dess mekanism i företagets generella strategi, styrning och 

kontroll. 

Inriktning: Inriktningen valdes inom successiv resultatavräkning vilket var ett aktuellt ämne 

för det tillverkande företaget Dresser Wayne AB med ett intresse för flera infallsvinklar och 

effektivare sätt av projektuppföljning.  

Start: Arbetsgången startades i empirin och sedan övergick det till teorin för att sedan avsluta 

teorin. 19 Därefter beskrevs konsekvenserna av resultatet för den bakomliggande teorin, som 

styrde hela studien.  

Ämnet: Svårighet med ämnet succesiv resultatavräkning i projekt krävde ett naturalistiskt 

förhållningssätt till problemlösningen, eftersom det skapades en idé om att det ligger i 

resursfördelning- och resursförbrukningens natur att resultatavräkning sker successivt. 

Begreppen resursfördelning, resursförbrukning och resursuppföljning, och även andra 

begrepp blev således centrala.  
                                                

19 Ibid, 23 
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2.6 Litteratursökning 

Endast en de teorier som ansågs ha nytta för studien observerades. Detta i syfte att skapa ett 

specifikt ramverk, som kunde bedömas att kunna illustrera flera infallsvinklar för 

problemområdet. Den sekundära datainsamlingen fokuserats således på ekonomistyrning, 

projekt, projektstyrning och projektledning. Delvis litteratur inom redovisning som redskap 

för analysstöd har förstärkt uppsatsens teorifält.  

Det finns en hel del litteratur kopplat till traditionell projektstyrning. Dessvärre möts studien 

av en viss svårighet i att finna specifik litteratur inom ekonomistyrning av projektbaserad 

verksamhet för att kunna behandla successiv resultatavräkning. 

2.7 Primär datainsamling 

Den grundläggande datainhämtningen byggde således på kvalitativ undersökning via 

förundersökning, personliga möten i form av djupintervjuer, och företagets interna 

dokumentationer i form av projektets kontrakt och kalkyldata. Intervjufrågorna var öppna 

sonderingsfrågor, och utarbetades ifrån inhämtade teorier om projektstyrning, som 

inhämtades i ett tidigare skede i uppsatsen. 20 En vecka i förväg ställdes ett antal frågor till 

respondenterna controllern, Gunnar Lindqvist och finansansvarig, Jesper Lundström i syfte att 

förbereda svaren. För att minimera risker med att respondenterna planerar sina svar för att 

idealisera sina åsikter, förkortades planeringstiden till en vecka.  

Ostrukturerad intervju21 valdes i den bemärkelsen att undersökningen i sig är av sådan 

karaktär att teman var förhållandevis ospecifika och öppna. Intervjupersonerna fick ett 

gynnsamt tillfälle att besvara frågorna på sitt eget sätt. Bakgrunden till det var hänsyn till 

deltagarnas uppfattningar och meningar. 22  Ett telefonsamtal och två möte i form av 

djupintervjuer genomfördes i Malmö på Dresser Wayne ABs finansavdelning. Intervjuformen 

ostrukturerad intervju ca två timmar valdes som strategi, för att ge intervjupersonerna 

möjlighet att belysa området som inte behandlats i tidigare skede. Under intervjun 

protokollfördes frågorna i form av anteckningar för att analysera materialet och strukturera 

det efter de punkter vilka identifieras som kritiska för successiv resultatavräkning. De primära 

                                                

20 Ibid, 371 
21 Ibid, 363 
22 Ibid, 322 
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data var en grundläggande faktor för framställningen av fallstudien, vilken gav kunskap kring 

det valda ämnet. 

2.8 Intervju 

De intervjuade individerna kan uppträda olika i intervjusituationer, därför bör deras 

aggregerade uttalande och anspråk på verkligheten inte tas för givet. 23 Nackdelen med 

intervjuer som datainsamlingsmetod är att uppsatsen får ett begränsat förhållningssätt till 

praktikfallet, samtidigt kan den bidra till ett tillfredställande förhållningssätt till uppsatsens 

syfte. Ett bättre tillvägagångssätt hade varit att insamla data från vederbörande involverade 

medarbetare i Dresser Wayne AB, och sedan genomföra en gruppintervju eller sända 

frågeformulär till alla i organisationen. 24 Dessvärre begränsades detta, eftersom det inte 

skulle vara metodiskt och tidsmässigt lämpligt val. Koncentrationen lades istället på 

genomföring av en två enskilda personliga intervjuer. Under intervjuerna diskuterades och 

insamlades data i form av projektkontrakt och intern kalkyldata. Därefter resonerades ett 

behov av en tillvägagångssätt för att successiv resultatavräkning. 

2.9 Giltighet 

Det är inte enkelt att diskutera undersökningens validitet och reliabilitet, då studien är av 

kvalitativ karaktär. Emellertid kan analysens giltighet kontrolleras via kritiska granskningar, 

för att se om den verkligen är intern giltig. 25 Den externa giltigheten avgör därigenom hur 

långt generaliseringen får sträcka sig. 26 Det kan handla om på vilket sätt Dresser Wayne AB 

är representativt för övriga verksamheter som driver projekt, och vilka har legala krav andra 

verksamheter har på sig att successivt resultatavräkna pågående arbete i sina projekt.  

 

 

                                                

23 Grääs, L., Engdahl, N., Haglund, C,. Haglund, L., (2010) Marknadsundersökning, 167 
24 Bryman, A., & Bell, E., (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 322 
25 Ibid, 94 
26 Ibid, 49 
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3 Projekt och ekonomistyrning 

Kapitlet beskriver en teoretisk bakgrund kring projekt och ekonomistyrning i syftet att skapa 

en grund för en analys av praktikfallet Dresser Wayne AB. För att peka ut och analysera 

dilemmat med successiv resultatavräkning i projekt, aktualiseras begreppen projektfaser, 

vertikal- och horisontell styrning, och successiv resultatavräkning. För att diskutera dessa 

begrepp, riktas undersökningen och analysen av successiv resultatavräkning på sin rätta spår 

av ekonomistyrning. Poängen med en sådan uppställning är att begreppen kan behandlas på 

ett väldisponerat sätt som underlättar och strukturerar den senare analysen. Modellen nedan 

demonstrerar en struktur för kapitlets partiella sammansättning och innehåll som stärker och 

grundlägger den senare analysen och slutsatsen. 

 

 Definiering Planering Genomföring Reflektering 
 

Mål 
    

Budget 

Lönsamhet 
    

Aktivitet 

Organisation 
    

Beslut 

Resursfördelning 
    

Resursuppföljning 

              Figur 1: Strukturmodell för studiens teoridel 

 

3.1 Vad är ett Projekt?  

Projekt karakteriseras av att vara unikt med avseende på målstyrning, tidsbegränsning och 

resursbegränsning. 27  I företagsekonomiska sammanhang kan långvariga projekt tyckas 

fungerar på samma sätt som ett företag, som successivt förbrukar resurser i syfte att skapa ett 

visst resultat. Eftersom mätning och värdering är en del av arbetet med successiv 

resultatavräkning, är det således av stor vikt att kunna mäta, och värdera projektets 

resurserförbrukning. Därefter skapa riktlinjer för hur dessa skall förvaltas, utnyttjas, skapas 

och utvecklas. 28 Nyckelorden i riktlinjerna kan vara successiv resultatavräkning, projekt, 

definiering, planering, genomföring, reflektering, mål, lönsamhet, organisationen, 

                                                

27 Antvik, S. & Sjöholm, H. (2012) Projektledning Och Metoder, 9 
28 Macheridis, N. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 181 
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resursfördelning, budget, aktivitet, beslut. Projekt kan även beskrivas som en uppgift i en 

organisation, som kan lösas eller utföras,29 eller ett uppdrag att leverera en beställning till en 

kund. Ur beställningssynpunkt anses ett projekt vara ett visst i förväg försäkrat resultat. 

Exempelvis köp av en produktionsanläggning.30 Det som skiljer ett projekt från ett annat 

projekt kan vara ett mål, omfattning i tid, storlek och grad av komplexitet31. Ett projekt kan 

vara komplex och svår genomförbart32, vilket kan ha orsakats av faktorer såsom intressenter 

eller tekniskt utveckling. 

Projekt som arbetssätt får allt större betydelse för dagens företag, eftersom företagens 

verksamheter bedrivs och organiseras i form av projekt.33 Parallellt med det efterfrågas 

professionalisering inom projekt kopplad ekonomistyrning av projekt, speciellt inom 

projektbaserade verksamheter34. En anledning till det ökade behovet av professionalisering 

kan vara att redovisningen som i fallstudieföretaget i interna och externa syften kräver det. Ett 

dotterbolag som styrker en sådan efterfråga är Dresser Wayne AB. Trots frågeställningen 

ovan, få samhällsvetare ser projekt som en integrerad del av företagets ekonomistyrning, i 

syfte att möta tänkbara redovisningskrav. Istället utbreds en institutionalisering i form av 

böcker och utbildningar.35 Enskilda författare nedan vid två universitet definierar projekt 

enligt följande: 

Lunds universitet: 36 ”Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik 
produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken är  temporär,  unik och successivt 
utarbetande”. 

Linköpings universitet: 37 ” Ett projekt är en grupp av projektdeltagare utför under 
ledning av en projektledare en klart definierad uppgift på en viss tid med givna 
resurser. En av fördelarna med ett projekt är att arbetsuppgifter kan utföras 
parallellt. På detta sätt kan en uppgift slutföras på kortare tid än om alla aktiviteter 
utförs i sekvens. En annan fördel är att arbetsformen skapar större engagemang 
genom att den utförs i en eller flera grupper”. 

                                                

29 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 9 
30 Macheridis, N. (1999), Projektaspekter, 33 
31 Macheridis, N. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 22-23 
32 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 14 
33 Macheridis, N. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 22 
34 Hodgson, D.  Muzio, D.  (2011) Prospects For Professionalism In Project Management, 1 
35 Macheridis, N. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 11 
36 http://www.lth.se/Fileadmin/Byggnadsekonomi/Education/Vbea05_Projektledning.pdf 
37 http://www.liu.se/Cul/Resurser/Lips/Vad-Ar-Ett-Projekt?L=Sv 
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Utvecklingsprojekt: Produktutveckling är ett exempel på utvecklingsprojekt som sker genom 

successiva ställningstagande. 38 Ett utvecklingsprojekt kan vara av repetitivt karaktär, och ha 

konkreta mål39, delmål, strikt tidschema, noggrann planering, projektstyrning, bedömning och 

utvärdering40.  

3.2 Multiprojektverksamhet 

I en multiprojektverksamhet kan flera projekt bedrivas parallellt, vilket medför att olika 

projekt i följd av konkurrens om gemensamma resurser påverkar resursförbrukningen. Hur 

den enskilde multiprojektverksamhetens samtliga projekt fungerar i en projektportfölj, och 

hur de relateras till definiering, planering, genomföring och reflektering, är uppenbarligen en 

ingenjörskonst som inte behandlas i denna uppsats, men det är nämnvärt att påpeka hur de 

kan förknippas med ekonomistyrning. 

3.3 Projektstyrning 

Historiskt sätt har begreppet projektstyrning och projektstyrningsmetod använts och 

utvecklats, för att driva långtgående och avancerade uppdragen inom många olika industrier 

såsom petrokemi, militär, avancerad tillverkning, läkemedel, byggnader och infrastruktur.41 

Men på senare tid har projektstyrning blivit kritiserat, för att ämnet snävt har inriktats på 

förutbestämda begränsningar av tid, kostnad, specificerad omfattning och styrning via 

förutbestämda planer42.  

Projektstyrning har använts framförallt som ett verktyg för att planera, och samordna 

verksamheter. Troligtvis kommer projektstyrning att utvecklas i riktning mot att ge upphov 

till ett ökat anspråk att ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet växer fram, eftersom 

allt fler företag idag väljer att leverera varor och tjänster i form av projekt.  

Begreppet projektstyrningsmetod har inte samma innebörd som ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet. I fortsättningen ska studien främst hållas till begreppet 

ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet, men ofrånkomlig aktualiseras andra begrepp. 

                                                

38 Macheridis, N. (1999), Projektaspekter, 37, 82 
39 Ibid, 86 
40 Ibid, 41 
41 Whyte, J., Levitt, R. (2011) Information Management And The Management Of Projects, 1 
42 Artto, K., Davies, A., Kujala, J., Prencipe, A.  (2011) The Project Business 2011, 4 
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3.4 Ekonomistyrning  

Det företagsekonomiska ämnesfältet ekonomistyrning är under utveckling, och har förändrats 

kraftigt under de senaste årtiondena. 43 Löpande utsatts det för kritik, vilket innebär att 

ekonomistyrning inte har utvecklas, och anpassats till de informationsbehov som finns i ett 

företag. 44 Fallstudieföretaget Dresser Wayne AB är ett exempel som styrker denna kritik. 

Företagets ekonomistyrning är inte helt anpassad till det informationsbehov det krävs, till 

exempel vid tillämpning av nya internationella redovisningsreglar.  

Ekonomistyrning av projekt anses vara komplex, vilket bör klarläggas utifrån flera 

utgångspunkter internt och extern.45 Problemet är att utgångspunkterna inte är utvecklade, 

varför projekt möts av stora behov av nya tillvägagångssätt att angripa styrproblem.46 Vertikal 

och horisontell styrning är begrepp som är centrala, i företagets ekonomistyrning. Många 

andra nya ledord, metoder och kopplingar brukar också anknytas till ekonomistyrning. 

Ekonomistyrningens definition, roll och betydelse är varierade beroende på kontexter, 

personer eller diskussionsämne.  

Det är konstitutivt att omvärldsförändringar kan innebära ouppmärksamma förändringar av 

olika slag på ekonomistyrning. En omvärldsförändring är nya redovisningsregler och 

standarder. Företagsledningen är ansvarig för hur ekonomistyrning av projektbaserade 

verksamheten ser ut, och för de krav som ställs, för att anpassa verksamheten till de nya 

reglerna inom redovisning. För att kunna utveckla en diskussion kring hur ekonomistyrning 

beaktar nya redovisningsreglerna, kan ekonomistyrning utvecklas till ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet.  

3.5 Projektfaser   

För att förklara projekt, delas projekt i fyra olika faser. Definitionsfasen, planeringsfasen, 

genomförandefasen, och reflektionsfasen. 47  De viktigaste och mest centrala faserna i 

ekonomistyrning av projekt anses vara planerings-, genomförande- och reflektionsfasen.48 

Eftersom stor vikt läggs på faktorer som rör planering, genomförande och reflektion. För att 
                                                

43 Macheridis, N., Andersson, P-M., mf (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 127 
44 Andersson, P-M. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 127 
45 Brinck, J., Persson, L., Persson, R. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 146 
46 Andersson, P-M. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 142 
47 Macheridis, N (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt 13 
48 Ibid, 11 
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skapa bättre översikt över projektstyrning och projektets ekonomistyrning, skall faserna med 

avseende på resursförbrukning, tidsåtgång och kvalitetskrav uppföljas så att projektets 

ekonomi kan styras.49  

Definitionsfasen: Offert till kund är ett exempel på en önskad definitions av ett projekt. En så 

kallad initieringsfasen,50riktar på tiden före projektets uppdragskontrakt signeras.  Fasen 

initieras när en produkt eller en tjänst efterfrågas i form av projekt.51 Därefter värderas 

uppdragets mål gentemot uppdragets villkor, i syfte att kartlägga resultatet. 52  Många 

undersökningar har visat att produkts framtida kostnader bestäms vid definitionsfasen.53 

Under denna fas kan aktuella kostnader uppskattas och värderas, från kontraktets etablering, 

tills det att projektet genomförs54. Vid stora och komplexa projekt innebär den ideala 

situationen, att definitionsfasen består av en större expertgrupp med betryggande 

sakkunnigheter55, som kan dra klara gränser för resursanvändning56. 

Planeringsfasen: När projektet är definierat påbörjas ett planeringsarbete, en så kallad 

planeringsfas. Det finns nämligen trender som tyder på att planeringsfasen är den mest 

uppmärksammade fasen för ekonomistyrning av projekt. Det karakteristiska för denna fas är 

att resurser planeras, genom att projektets kostnader och intäkter uppskattas i ett 

kalkylverktyg. 57 Resurstillgångar och resursförbrukning relateras sedan till begreppet 

kostnadsuppföljning, som blir centralt under projektets planering.58  

Genomförande fasen: En tydlig organisation pekas ut en som en viktig faktor för 

genomförandefasen, där alla medverkande informeras om vad som förväntas av dem59. Efter 

planeringsfasen, verkställas projektet i enighet med planeringen60. Under denna fas fokuseras 

ekonomistyrningen på de pågående aktiviteterna, och de genomförande tänkta 

projektresultaten 61 . Samtidigt som projektet löper är det viktigt att följa upp 

                                                

49 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter 200, 128 
50 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen 2009,, 493 
51 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter 39 
52 Ibid, 85 
53 Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer Och Praxis, 336 
54 Macheridis, N. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt 35 
55  Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen 2009,, 493 
56 Ibid, 494 
57 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 130, 131, 132 
58 ibid, 14 
59Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder26  
60 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 88 
61 Ibid, 133, 134 
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resursförbrukningen, och arbeta även med avvikelseanalyser. Det kan vara svårt att uppskatta 

resursförbrukningen för genomförda aktiviteter och prestationer, dock genom redovisningen 

kan värdet av projektets resurser, finansieringsmöjlighet, och förbrukade resurser i projektets 

olika aktiviteter värderas.62 

Reflektionsfasen: Det är viktigt att det reflekteras över de uppoffrade resurserna som har 

medfört till ett potentiellt resultat.  Reflektionsarbetet är avsett för utvärdering av 

projektresultatet. När ett projekt avvecklas efter överlämnandet av produkten, sker vanligtvis 

inte några reflektioner. Däremot i ett projekt där driften följer på överlämnandet av produkten, 

är det viktigt att upprätthålla fortsatta relationer, till exempel service och kundfrågor som 

projektresultatet ger upphov till.63 Här riktas ekonomistyrningen av projekt, på identifiering 

av avvikelser mot vad som är planerad. När projektet är genomfört, bör återstående 

projektarbetet nalkas genom fokus på projektets produkt.64  

3.6 Vertikal styrning  

Vertikal styrning syftar till att skapa värde för ägarna, och utgår ifrån den företagsägaren som 

styr organisationen via styrelsen och företagsledningen65. Nyckelorden för vertikalstyrning är 

mål, lönsamhet, organisation, resursfördelning, ansvar och riktlinjer för den horisontella 

styrningen. 

Mål: Det finns olika former av mål, exempelvis övergripande mål, primär mål, sekundär mål, 

och delmål. I uppsatsen är det övergripande målet, det mest centrala, eftersom det inte finns 

utrymme att behandla mål i detaljer.  

Med hjälp av mål kan organisationens lönsamhet påverkas och styras. Uppdragstagarens mål 

med ett projekt kan exempelvis vara ägarnas framtidsvisioner och lönsamhetskrav.66 Till 

skillnad från verksamheter, har projekt ett mål,67 som identifieras genom att identifiering av 

omgivningens behov och skäl till projektets existens,68 Vissa projekt har odefinierade mål och 

resurser. Det avgörande för dessa projekt är att följa, kvalitetssäkra, och argumentera för 

                                                

62 Macheridis, N. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 112 
63 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 90 
64 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen 2009, 507 
65 Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer Och Praxis, 27 
66 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems 740-743 
67 Andersson, P-M. (2001) Ekonomiska Perspektiv På Projekt, 135 
68 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 47 
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potentiellt ökad tillgång av projektresurser,69 I och med alla mål inte samtidigt kan gå i 

uppfyllelse, presenteras de mest prioriterade målen,70 med bestämda resursprioriteringar.71  

Lönsamhet: Lönsamhet är ett begrepp på ekonomisk effektivitet, 72 som måste bedömas för 

att se vart verksamheten är på väg. I projektsammanhang kan grunden för projektets 

lönsamhetsbedömning vara en affärssyn och effektivitetstänkande, där resursförbrukning och 

kostnadsaspekter blir en deluppgift i arbetet med lönsamhetsbedömning.73 

Ansvar: Fördelning och utkrävning av ansvar i en verksamhetsorganisation är viktiga 

uppgifter för ekonomistyrning, eftersom kapital, intäkter och kostnader knyts till ansvariga-74 

och ägarnas lönsamhetskrav. Ansvarsfördelning är således ett sätt att genom intäkter och 

kostnader påverka det kapital som ingår i lönsamheten. 75 En annan funktion hos 

ansvarsfördelning är att tillämpa de redovisningsmässiga kraven verksamheten möter. Ur 

denna synvinkel är IAS 11 en ansvarsfråga. 

Organisation: Ursprungsorganisationen ska kunna skapa kopplingar mellan 

projektorganisationen och basorganisationen, eftersom kompetens, teknologi och andra 

resurser utnyttjas inom projektet som oftast inhämtas från basorganisationen. 76  Vissa 

författare menar att ett projekt är en tillfällig organisation,77 medan andra ser projekt som fast 

organisation.78 Projektets organisation kan ha en egen organisatorisk struktur som påverkas av 

faktorer i ursprungsorganisationen.  

Target Half Lives: Modellen nedan beskriver att en organisation efter hand blir tekniskt och 

organisatorisk komplex.79 Vidare visar modellen att processer som har låg organisatorisk 

komplexitet och låg tekniskt komplexitet, tar en månad att nå en förbättringsgrad på 50 %, 

                                                

69 Macheridis, N. (2001)Ekonomiska Perspektiv På Projekt ,180 
70 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 60 
71 Ibid, 28 
72 Http://Www.Ne.Se/L%C3%B6nsamhet 
73 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 54 
74 Ibid 48 
75 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 44 
76 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter,77, 82 
77 Artto, K., Davies, A., Kujala, J., Prencipe, A. (2011) The Project Business 2011, 4 
78 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems, 733 
79 Kevin, R., Callahan, Gary S., Stetz, Lynne, M, Brooks. (2011) Projektledning Management Accounting, 78 
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medan i processer som har hög komplexitet är tar 22 månader att nå samma 

förbättringsgrad.80 

 

Figur 2: Target Half-lives, Av Arthur M. Schneider man  

Resurser: Resurser beskrivs som tillgångar, 81 och kännetecknas av nytta eller knapphet,82 

dock finns en rad kriterier för vad som får kallas resurser. Knappheten gör att rätta personer 

och informationssystem kontrollerar dessa resurser för att tillgodogöra sig äganderätten och 

avkastningen av dem.83 I projektsammanhang är hjälpmedel resurser för att ett projekt ska 

uppnå fastställda mål.84 och skapa resultat.85 Därför är det intressant att studera hur resurser 

anskaffas, bildas och organiseras.86 Detta bidrar till att förstå ekonomistyrning av projekts 

resurser skall kunna planeras och struktureras i olika led för identifiering, uppskattning, 

tidsplanering och anskaffning.87  

Resursfördelning: Resursfördelning är något som inte bör underskattas, i och med de 

långsiktiga och kraftiga konsekvenser det kan innebära för uppföljningen av 

resursförbrukningen, därmed resursuppföljningen. Spårningssvårighet kan upplevas i 

fördelade resurser, eftersom spårningen är tidskrävande.88  

Flöde: Organisationens resursflöde kan variera, beroende på val av resursflöde. I figur 4, en 

pull- eller så kallad successivt flöde börjar flödet i den endan som signalerar vad som skall 

säljas. Därefter passerar informationen olika arbetspacket för identifiering, uppskattning, 

tidsplanering och anskaffning av resurser.  

                                                

80 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems 489  
81 Smith, D. (2001) Redovisningens Språk, 41-42 
82 Ibid, 97 
83 Barfield, Jt., Raiborn, C, A., Kinney, M, R.  (2001) Cost Accounting: Traditions And Innovations, 59  
84 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder 43 
85 Ibid 72 
86 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 51. 
87 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 71 
88 Horngren, T, C., Datar, M, Srikant., Rajan, V, M. (2012) Cost Accounting Managerial Emphasis, 727 

22
	  

18
	  

14
	  

11
	  

9
	  

7
	  

5
	  

3
	  

1
	  

Target	  Half-‐Lives

Or
ga

nis
at
or
isk

	  ko
mp

lex
ite

t
Tekniskt	  komplexitet

Låg Medel Hög

Låg

Medel

Hög



 

 

 

- 24 - 

 

 

Figur 3: Pull system – En successiv flöde89 

Push-flöde står kontrast till figuren ovan. Flödet sätter igång med inköp av råvaror, därefter 

pågår produktionen i efterföljande aktiviteter.  När produkten är färdig, läggs den på 

lagerhyllan tills kunden efterfrågar den. 

         

Figur 4: Push system – En sammantagen flöde90 

Kostnader: Kostnad är den resursförbrukning som har uppstått under en viss period, 91 till 

exempel en periodiserad utgift för uppoffrade resurser. Kostnader i projekt kan påverkas vid 

definitionsfasen, dock minskas möjligheten i takt med att projektet fortskrider och resurser 

förbrukas92. Det kan bero på kontraktsbindning genom nödvändiga avtal som projekttagaren 

påkrävs och ingår innan projektet fastställs. När projektets kostnader fastställs blir 

fördelningsproblematiken aktuell. Denna problematik kan resultera till att ett projekt blir allt 

mer kostnadsfokuserad, speciellt om det är fastprisuppdrag.93 Problematiken har sin grund i 

att det är svårt att administrera gemensamma resurser som utnyttjas i varje projekt. 94  

                                                

89 Barfield, Jt., Raiborn, C, A., Kinney, M, R. (2001) Cost Accounting: Traditions And Innovations sid 715 
90 Ibid, 714 
91 Grönlund, A., Tagesson, T., Öhman, P.(2010) Principbaserad redovisning, 22 
92 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 133 
93 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems, 735 
94 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 53 
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Projektportfölje: För att resursförbrukningen optimeras kan en projektlåda användas, där 

resurserna med hjälp av projektledare, delprojektledare, tidsplanerare och controller kan 

koordineras.95 Med en sådan låda menas oftast ett projektportfölje för alla projekt som 

genomförs i en verksamhet. Projektportföljets mest betydelsefulla egenskap är att det 

underlättar prioritering och optimering av resursfördelning, i syfte att få en klarare syn i 

arbete som pågår, och uppföljs i projektet.  

De ansvariga med- eller utan stöd av ett projektportfölje, tvingas att följa projektets 

ekonomiska värde och affärsrisk.19 Det är dock inte helt självklart att 

multiprojektverksamhetens verkligen behöver utveckla en sådan portfölj i strategisyfte, men 

det kan dock anses behövas som en kopplingslänk mellan ett projekt och 

ursprungsverksamheten.  

3.7 Horisontell styrning 

Horisontell styrning utgår ifrån ansvarsbeskrivning och en styrning som syftar till att skapa ett 

värde för kunden.96 Nyckelorden för horisontell styrning är verksamhetens budget, aktiviteter, 

kostnadsuppföljning, samt beslut, där den enskilda enhetens roll i helheten skall vara klar för 

alla.  

Kundorientering: De flesta företag arbetar idag med kunden i fokus. Man brukar tala om 

kundorientering som har ersatt tidigare massproduktion och stordriften.97 På senar år har 

företagens miljö förändrats i många avseenden. Ett exempel är kundorientering och 

anpassningen till kundernas behov.98  

Budget: Budget avser en kortare period, där kostnader och intäkter kan avvika. Projektbudget 

kan beskrivas fundament för projektets resursfördelning. I budgeten kan eventuella avvikelser 

i form av återkoppling till de ansvariga rapporteras. 99  Vidare påpekas att budgeten i 

                                                

95 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 74 
96 Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer Och Praxis, 22 
97 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 10 
98 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 45 
99 Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer Och Praxis, 21 
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ekonomistyrning fungerar som ett slags signalsystem,100 och uttrycker förväntningar för en 

kommande tidsperiod i en handlingsplan som är uppgjord i ekonomiska termer.101  

Budgeteringsprocess i ett projekt karaktäriseras av att kostnader och intäkter ackumuleras för 

varje projekt, istället som i traditionella organisationer delas på olika organisatoriska 

enheter. 102  Projektbudgeteten resulterar således till en samordnad funktion, dels för 

ursprungsorganisationens och projektorganisationens olika enheter.  

Tröskel: Tröskelpaket och tilläggspaket brukar vara aktuella begrepp i budgetsammanhang. 

Tröskelpaket är en absolut nödvändig, medan tilläggspaket inte anses vara nödvändig, men 

som av olika anledningar upplevs vara angeläget för verksamheten.103 

Prognoser: Prognoser handlar om extrapolering av historisk data, eftersom det förflutna är 

det enda man vet något om, och därmed det enda som kan användas för att bedöma framtiden. 
104 Prognoser är också ett sätt att se framåt, istället för att endast reagera på det historiska. 

Aktiviteter: Successivt kan ett projekt brytas ned i mindre delar ned till lägsta nivån i 

aktiviteten och skapa ansvarig för alla aktivitetsnivåer,105 i syfte att specificera projektets 

resursbehov genom fördelning av faser i mindre etapp.106 Information om aktivitetskostnader 

kan utnyttjas exempelvis vid kostnadskontroll.107  

Beslut: Det förklaras att chefer använder alternativa sätt att hantera aktiviteter, och beräkna 

kostnaderna för dessa i olika beslutssituationer, i takt med att det finns olika kostnader för 

olika ändamål.108 Det författarna framförallt tar vara på och lyfter fram är att olika chefer vill 

ha olika rapporter för att deras erfarenheter skiljer sig från varandra, eftersom en viss rapport 

stödjer beslut hos en chef, men kan anses vara irrelevant hos en annan chef.109  

 

                                                

100 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 208 
101 Ibid, 69 
102 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 55 
103 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen 276 
104 Smith, D. (2001) Redovisningens Språk 19 
105 Antvik, S.& Sjöholm, J. (2012) Projektledning Och Metoder, 67 
106 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 87 
107 Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer Och Praxis, 343. 
108 Horngren, T, C., Datar, M, Srikant., Rajan, V, M. (2012) Cost Accounting Managerial Emphasis, 12 
109 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems, 742, 744 
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Resursuppföljning: Resursuppföljning är en förutsättning för beslut.  Poängen är att betona 

vikten med en bearbetad resursuppdelning, innan man väljer att uppfölja resurserna. Hur väl 

resurserna följs upp, och vilka konsekvenser den får, kan föras tillbaka till tankarna kring 

push- eller pull system, som tar sig uttryck i uppföljningen.  

3.8 Successiv vinstavräkning 

 I redovisningen görs försök att undvika framtidsbedömningar, för att kravet på verifierbarhet 

är starkt. 110 Problemet är att framtidsbedömningar inte kan undvikas helt, eftersom de leder 

till högre validitet och relevans. Eventuella ändringar enligt IAS 8 i uppskattningar och 

bedömningar samt fel skall korrigeras först då felet upptäcks. Medan IAS 11 för successiv 

vinstavräkning menar att man kan korrigera automatiskt. Anledningen till att begreppet 

successiv resultatavräkning används istället för successiv vinstavräkning är att uppsatsens 

syfte agerar efter projektets resultat och inte enbart efter projektets vinst. Det är värt att peka 

ut resultat istället för vinst, eftersom ett projekt också kan innebära ett förlustprojekt. 111 

Modifierad successiv vinstavräkning för beslutsunderlag: I en modifierad version av 

successiv vinstavräkning redogörs för de faktorer som påverkar vinstens storlek i ett projekt. I 

en sådan version ska hänsyn tas till ordinära och extraordinär resursanskaffning- och 

resursförbrukning. En modifierat variant av successiv vinstavräkning anses vara ofrånkomligt 

för den interna uppföljningens skull. 112 För de större projekten finns det en specifikation av 

riskreserver, kallad riskanalys som bör beakta möjligheter som påverkar projektets positivt, ex 

försäljning av reservdelar och service. De faktorer som påverkar projektets negativ, är till 

exempel garantikostnader och uteblivna betalningar.113 

Färdigställandegrad: För att kunna tillämpa successiv vinstavräkning, kan 

färdigställandegrad tillämpas. Metoden går ut på att inte vänta med resultatredovisning till 

dess att projektet är slutfört, utan successivt redovisa resultatet i takt med att arbete utförs. 

Färdigställandegraden mäts normalt som de hittills nedlagda utgifterna i förhållande till de 

totala utgifterna för projektet.114  

                                                

110 Smith, D. (2001) Redovisningens Språk, 147 
111 Ibid, 140 
112 OU 2003:71 Statens offentliga utredningar 
113 Skatteverket Notissamling 1998:4 
114 Smith, D. (2001) Redovisningens Språk, 139 
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Slutavräkningsmetod: Metoden innebär att även om ett projekt löper under flera år, 

redovisas projektets periodiserade resursförbrukning först då projektet slutförs, och juridiskt 

övergår till beställaren. Det är nämnvärt att påpeka att här sker ingen successiv 

resultatavräkning. Nackdelen är att metoden inte ger en rättvisande bild av projektets 

verksamhet, då den värdeökning som uppstår under flera års tid, redovisas först när projektet 

är färdigställt.115  

Företaget betalar då ingen skatt, och redovisar inget resultat under de åren projektet pågår, 

med undantag av det sista året.116 Fördelen med slutavräkningsmetoden är att redovisningen 

av resultatet inte grundas på bedömningar, utan dessa redovisar alltid en riktig bild av resultat. 

Efter att ha understrukit fördelarna med metoden, är det förstås omdömeslöst, att inte 

reflektera över eventuella nackdelar metoden kan innebära. En nackdel kan dock vara vid ett 

förlustprojekt som har gått med vinst under de första åren, men som i slutändan har visat sig 

vara ett förlustprojekt.117  

Redovisning i denna och många andra situationer anses vara missvisande i sitt budskap, 

speciellt när en sådan metod inte ger en rättvisande bild av projektverksamheten under 

projektets räkenskapsår. Av denna anledning har synen på budskapet ovan ändrats i 

lagstiftning på senare år, vilket har medfört till att verksamheter som arbetar med projekt 

tvingas att successiv resultatavräkna projekten i förhoppning om att ge en tydligare bild av 

projektverksamheten. I lagstiftningen på internationell nivå, till exempel IAS 11 verkar det 

finnas förståelse för nackdelen med slutavräkningsmetoden. 
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4 Praktikfallet Dresser Wayne AB 

I kapitlet beskrivs ett svenskt- amerikanskt företag med erfarenheter från successiv 

resultatavräkning i projekt. Ekonomistyrning handlar om att styra ekonomin mot rätt riktning 

och utveckling. Hur dotterbolaget Dresser Wayne AB följt med i denna utveckling, och hur 

ekonomistyrning ser ut, är frågor som delvis besvaras av datainsamlingen och de 

genomförande intervjuerna med två nyckelpersoner på företaget, i hoppet om att 

tillhandahålla en relativ och heltäckande bild av hur successiv resultatavräkning analyseras 

och studeras. Detta ansågs ha en nära relation till studiens problemområde. 

Tidigare har företaget valt att varje kvartal noggrant resultatavräkna de olika projekten enligt 

slutavräkningsmetoden. Men i och med de nya redovisningsreglarna IAS 11, ändras de till 

successivt och månatligt resultatavräkning med successiv omarbetning. Verksamhetens olika 

projekt utgör således ett väsentligt ekonomiskt tillskott till företagets kapital, varför det anses 

vara väsentligt ur ekonomistyrnings perspektiv att successivt kunna avräkna tillskottets 

storlek. För att skapa en bättre förståelse av projektets utformning i Dresser Wayne AB, har 

det valts att inhämta data från en kvalitativ undersökning i form av diskussionsintervjuer, och 

djupintervjuer, men också från projektorganisationens design, projektavtal och internt 

kalkyldata.  

Under intervjun resonerades ett behov av ett instrument som successivt beräknar resultat i de 

olika produktutvecklingsprojekten. Diskussionerna med intervjupersonerna handlade i större 

grad om analys av möjlighet och tillvägagångssätt till successiv resultatavräkning i projekt. 

Samtidigt ökade förståelse för osäkerheter kring hur ett kundavtal skulle upprätthållas för att 

underlätta successiv resultatavräkningen.  

Bakgrund: Kring årsskiftet 2010 bestämde Dresser Wayne ABs ledning att implementera 

successiv resultatavräkning, i och med en redovisningskrav IAS 11. Tillämpningen 

verkställdes utan väsentliga analyser av eventuella förändringar i de interna och externa 

kundsspecifika förutsättningarna. Istället lades fokus på ordet successiv uppföljning och 

färdigställandegrad av kostnader med hjälp av ett kalkylverktyg, som en modell för 

ekonomistyrning av projektet. Det framgår i dotterbolaget att succesiv resultatavräkningen 

spelar en avgörande roll, både i den dagliga verksamheten och på strategisk nivå, eftersom 

projekten utgör en del av verksamhetens strategiska plan i moderbolaget. Om man granskar 

styrningen i detta företag ur en överskådlig synvinkel finns det två dominerande styrapparat. 
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Styrning av projektverksamheten, avskilt från ursprungsverksamheten, och styrning av 

kundsamarbete via projekt. Naturligtvis har detta fått genomslag i ett etablerat samarbete, 

vilket senare återupptas i analysen. 

4.1 Studieobjekt 

Bolaget Dresser Wayne AB är en tillverkande verksamhet som är helägt dotterbolag till 

Dresser Inc Sweden AB, och ingår i den internationella koncernen Dresser Inc, USA. Dresser 

Inc är helägt dotterbolag till Dresser Holding Inc, som sedan 2007 ägs av investeringsfonder 

kontrollerade av Riverstone, First Reserve Corporation, andra investeringsfonder, och 

företagsledningen. Dresser Wayne AB driver verksamheter i Norge och Sverige. Den 

övergripande verksamhetens struktur bryts sedan ned i separata projekt. Företaget 

är tekniskt inriktat, främst inom tillverkning av elektroniska komponenter som bensinpumpar, 

samt andra kringliggande produkter och tjänster. Bolaget är en av världens ledande företag 

inom tillverkning av bensinpumpar. Företagets har varit verksam sedan 1891 då den första 

bensinpumpen designades. 118 

 Verksamheten har således tillgodogjort sig stora erfarenheter av projekt. Idag är företaget i 

behov av en modell för att lösa successiv resultatavräkning, eftersom man driver en större del 

av affärerna via projekt. Studien eftersträvar således att utreda vikten av successiv 

resultatavräkningen och kundsamarbete och grundar det som en bakomliggande orsak till att 

val av intervjuobjekten i fallstudieföretaget Dresser Wayne AB blev aktuell. Det bidrog till att 

valet av intervjun fastställdes med företagets finansansvarig och controller 

Det intressanta för Dresser Wayne AB, enligt Controllern är att successivt ta reda på 

kostnadernas storlek. ”Att successiv följa resultatet, speciellt kostnaderna, upplever vi idag 

som ett ekonomistyrningsproblem. Då försäljningspriset är givet i projektkontraktet, 

strömmar inbetalningar in enligt plan ”. I intervjuutdraget ovan hos Dresser Wayne AB, 

nyanseras de flesta ekonomers tankar om att problemet med resultatavräkning i fastprisprojekt 

oftast inte ligger i beräkning av intäkter, utan det ligger närmast i uppskattning för de 

periodiserade utgifter.  

                                                

118 Dresser Wayne 2008 Årsredovisning  
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Flöde: Upphandling, utveckling, systemtest, certifiering, utbildning, pilottester och 

installation är aktiviteter som genomförs i olika moment.  Ändringar eller nya funktioner i 

produktionen kan förekomma under projektets gång i ett system, som bestämda personer hos 

kunden har också tillgång till. I systemet rapporteras incidenter via intranät mellan 

dotterbolaget och kunden, därefter behandlas de av projektledningen. Dotterbolagets 

resursflöde påminner om det som framgår av (figur 3), en så kallad pull- eller successivt 

flöde, då det gäller de personella resurserna.  

4.2 Ekonomistyrning inom Dresser Wayne 

Dresser Wayne AB har tillsammans med kunderna valt att utföra produktframställning och 

implementering av produktutveckling i form av diverse projekt. Företaget på vertikal nivå, 

väljer involvera kunderna i de olika projekten, i förväntning att förbättra sitt framtida 

kundsamarbete och produktvärde på horisontellt nivå.  

Verksamhetens mål för projektet: Dresser Wayne AB har valt att driva mjukvaruutveckling 

i form av projekt, i syfte att tillsammans med kunderna tillhandahålla fördelaktig 

kommunikation och bidrag till en höggradig samarbetsnivå. Ett annat mål med att leverera 

produkter i form av projekt är att skapa långsiktigt samarbete, förtroende, närhet, kontroll och 

interaktion med kunden. Finansansvarige påpekade att ”Ledningen kräver successiva 

rapporter av projektets pågående resultat, för att ha kontinuerlig inblick i de pågående 

aktiviteterna, men också för att det krävs på koncernnivå”. Ekonomiavdelningen verkar ha 

idealiserat synen på att verksamheten måste uppfylla de krav som ställs på koncernnivå.  Mål 

lättare nås genom att de ansvariga förses med tre viktiga former av rapporter; problemrapport, 

finansiell rapport och successiva rapporter. 119 Det aktuella i denna studie är de successiva 

rapporterna som avser de personella resurserna.  

Orientering: Under intervjun tydliggjordes att Dresser Wayne AB inte var förberedd på att 

dra en klar gräns över om företaget var kund- eller produktorienterad. Vidare påpekar 

Controllern ” Tillsammans med kunden skapar vi och styr de olika projekten, det har på 

senare tid visat sig bli en del av vår verksamhet, vi borde lägga lite mer på att planera 

styrningen så att successiv resultatavräkning kan underlättas ”. Det som togs upp i teoridelen 

                                                

119 Govindarajan, V. & Anthony R, N (2007) Management Control Systems, 741 
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om kundorientering,120 stämmer överens med det som framgick av intervjun, vilket var att 

Dresser Wayne ABs sätt att nå kundsamarbete, genom att projekt basera verksamheten, tyder 

på att verksamheten är kundorienterad.  

Verksamhetens lönsamhet via projektet: Verksamhetens lönsamhet utmynnas av 

utveckling, tillverkning och marknadsföring, av elektroniska pumpar, mikrodatorbaserade 

system för självbetjäning, redovisning av drivmedelsdistribution, och serviceverksamheter 

inom detta.121  

Linjeorganisationen: Linjeorganisationen drivs i en enskild avdelning som tillsammans med 

kunderna arbetar i projektform. Tanken är att uppnå koncernledningens lönsamhetskrav. 

Linjeorganisationen bedrivs vidare via olika projekt, bland annat mjukvaruutvecklings 

projekt.  

Projektorganisation: Dresser Wayne AB som dotterbolag, tillsammans med kunderna 

upprättar en överordnad projektorganisation, som bestäms genom att både parterna i ett 

kundavtal framför sina viljeförklaringar, och därefter utformar projektets 

organisationsschema. Kundavtalet innehåller följaktligen en övergripande tidsplan, 

projektorganisationsschema, målbeskrivning, och eventuella restriktioner. Projektets 

avgränsningar till närliggande projekt, och specificerade krav kommuniceras sedan uppåt till 

respektive avdelningar i företas ursprungsorganisation. Verksamhetens sätt att hantera 

projektorganisation till exempel utifrån styrnings aspekter, skiljer sig nämnvärt från vad som 

lyfts fram i projektlitteraturen, och aktuell litteratur inom ekonomistyrning. 

”Vi är bara en del av kundernas projekt”, uttrycker sedan Controller. I dagsläget har Dresser 

Wayne AB vare sig på dotterbolagsnivå eller koncernnivå, inte utformat en projektmodell för 

de olika projekten, utan detta diskuteras och utformas löpande tillsammans med kunden, som 

en viktig part av projektorganisationen. Controllern menade att företaget inte har valt att 

standardisera organisationsscheman, eftersom företagskunderna har olika krav för 

projektorganisationens utformning.  

                                                

120 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 45 
121 Dresser Wayne 2008 Årsredovisning 
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Ansvarsfördelning: För varje enskild produktutvecklingsprojekt väljs en enskild 

projektstyrgrupp bestående av projektansvariga från kunden, och projektansvariga från 

Dotterbolaget. Projektets styrgrupp utgörs av ordförande och projektledare från kunden. 

 

 

 

    Figur 5: Praktikfallets verksamhet och projekt 

 

Kundens ledningsgrupp för projektet har en överordnad roll i projektorganisationen, dock 

sker alla beslut om produktändring och åtgärden av fel i enighet med projektkontraktet. Större 

del av möten äger rum på tider som bestäms och protokollförs av styrgruppen. Genom egen 

projektledare och biträdande projektledare adjungerar Dresser Wayne AB styrgruppen. 

Ändringar av bemanningen i styrgruppen godkännas skriftligen av både parter. 

Verksamhetens budget för projektet: Den inhämtade data i produktutvecklingsprojektet 

liknar en budget, med antal nedlagda timmar och resurskostnader för de olika aktiviteterna i 

produktutvecklingsprojektet. Nedläggningen av dessa resurser, speciellt de personella 

resurserna sker successivt, som huvudsakliga kostnader som utgör projektets successiva 

resultat. Mjukvaruutvecklingsprojektet omfattas av ingenjörsjobb, och andra IT-baserade 
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aktiviteter, som en kostnadspost för linjeorganisationens budget. Budgeten består således av 

de inbetalningar i projektkontraktet, som skall täcka de övriga utbetalningar både från 

linjeorganisationen och projektorganisationen. Den präglas av de kalkyler som utförs innan 

och efter att projektets anbud har accepterats.  

Verksamhetens aktiviteter i projektet: Aktiviteterna består av programmering och 

pilottester av datorbaserade system. Dessa utförs oftast av IT-anställda och ingenjörer. 

Förändring i aktiviteterna kan bland annat vara förändring av kravspecifikation hos kunden, 

lagerändringar, personalens sjukfrånvaro, försening från i leveranser, systembugg, eller annan 

oförutsett händelse.   

Verksamheten resursuppföljning för projektet: Resursuppföljningen sker genom 

uppföljning av antal planerade, verkliga och debiterade arbetstimmar, vilka är baserade på 

resurser som förbrukats både från linjeorganisationens och projektorganisationen.  

4.3 Definiering 

I kundavtalet framgår att ”specifikationer är avgörande punkter i avtalet. All 

utvecklingsarbete ska vara väl specificerat, så att missförstånd mellan Dresser Wayne AB och 

kunden undvikas”. Dessförinnan projektet undertecknas, diskuteras eventuella villkor i 

kundavtalet inför tänkbara och oväntade avvikelser, bedömning av återstående arbetsinsats, 

och problem eller aktiviteter som kräver insatser från styrgruppen. Under projektavtalens 

gång, brukar dotterbolaget Dresser Wayne AB, i samarbete med moderbolaget sedvanligt 

formulera kundavtalet på ett sätt som gynnar både företaget och kunden. Därigenom upprätts 

och underhålls en detaljerad tidsplan baserad på planerade och genomförda aktiviteter.  

4.4 Planering 

I projektplanen finns ingående regler om huruvida godkännande av fel, och nya funktioner 

ska behandlas av projektledaren. Dessa reglar formuleras projektavtalets olika paragrafer som 

beskriver de viktigaste momenten för upphandling, utveckling, test, bankcertifiering, 

utbildning, pilottester och installation i projektet. Tidsplanen är en viktig del, vilken påverkas 

av förseningar som i sin tur ger effekt på resultatet. Andra till projektet knutna resurser såsom 

utrustningar, maskiner, lokaler, personella resurser, och en övergripande tidsplan planeras 

före kundavtal undertecknas. Därefter planeras projektorganisationsschema med aktuell 

bemanning från båda parter.  
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4.5 Genomföring 

En stor del av projektets genomföring består av produktion, framställning, montering, 

programmering och testning av projektets produkt. Genomförandet följer riktlinjer i ett 

flödesschema som Dresser Wayne AB tillsammans med kunden har skapat. Till hjälp för det 

finns ett intranät som möjliggör incidenter kan rapporteras mellan Dresser Wayne AB och 

kunden.  Därefter passerar produkten en pilottest innan den levereras till kunden. Sedan 

behandlas incidenterna av projektledningen. Under genomförande används olika resurser 

bland annat personella resurser för programmering, systemtestning, och bugg check, som är 

en stor del av projektets kostnader. Både controllern och den finansansvariga menar; ” Vi har 

svårt att följa dessa kostnader, vi får sällan veta hur stora de kommer att bli, det försvårar 

resultatavräkning i pågående arbete”. Detta tolkas som att det finns en osäkerhet kring 

kostnadernas storlek, fördelningsstruktur och uppföljningsmetoder, vilka kan försvåra 

tillämpningen av successiv resultatavräkning. 

4.6 Successiv vinstavräkning 

Dagens modell för uppföljning av successiv vinstavräkning består av en manipulerad 

färdigställandegrad för de hittills utnyttjade timmarna. Enligt det finansansvarige följer 

företaget successiv vinstavräkning av två skäl. Det första skälet är att företaget är tvunget 

enligt IAS 11, och det andra skälet är ett önskemål från koncernledningen. Processen vid 

successiv vinstavräkning av projekt uppfattas som en väldigt viktig händelse av samtliga 

intervjuade. Den ger verksamheten en insyn och helhetsbild av det pågående resultatet i 

projektet.  

Under intervjun redogjordes att Dresser Wayne AB idag använder sig av färdigställandegrad 

för att successiv vinstavräkning. Detta visade sig ge en osäker bild av det pågående arbete, 

eftersom beräkningen av successiv vinstavräkning kunde ändras från tid till tid, och man var 

enig om att det berodde på användningsstrukturen av de personella resurserna.  
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5 Analys 

Det här avsnittet behandlar Dresser Wayne ABs ekonomistyrning med hänsyn till successiv 

resultatavräkning. Först beskrivs och analyseras praktikfallets ekonomistyrning i stort. 

Därefter fördjupas analysen uppdelat i vertikal och horisontell styrning. Analysområdet har 

till syfte att tillämpa, och utgå ifrån teorier som har funnits till hands. De diskuterade teorierna 

är vad som anses vara relevanta, utifrån de resonemang vilka uppsatsen lyfter fram, för 

företagets problem med tillämpning av IAS 11, som en orsak och verkan av kundsamarbete i 

form av projekt. Intervjupersoners beskrivningar och åsikter inte har förefallit varierande, 

vilka har lett till att avbildningen av successiv resultatavräkning, tveklöst varit uppenbart. 

Under diskussionerna kom vi fram till att begreppen successiv resultatavräkning och 

ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet, bättre beskrev sakförhållanden, än vad 

begreppen successiv vinstavräkning och ekonomistyrning i allmänhet gjorde. Under studiens 

gång har successiv resultatavräkning förklarats närmare, ur vertikalt såväl som horisontellt 

perspektiv i Dresser Wayne AB som en projektbaserad verksamhet. 

Att utveckla ekonomistyrning av projektbaserade verksamheter är inte bara en modell, eller 

en projektstrategi, utan också ett sätt att visa ekonomistyrningen av projektbaserade 

verksamheter bör formuleras, och bearbetas ömsesidigt med kunden, i de fall verksamheten 

väljer ha kunden som högsta styrorgan i projektorganisationens hierarki. Detta är utan tvekan 

en god förutsättning för att dotterbolaget fortsättningsvis ska kunna komma till det rätta med 

tillämpning av redovisningsregler. Hur resultatavräkning ska formuleras i ett 

utvecklingsprojekt är en uppgift som berör fallstudieföretaget Dresser Wayne AB, och lyfts 

därmed upp som ett angreppssätt mot ekonomistyrning av företag som väljer kundsamarbete i 

projektform. Controllern utryckte: “En fungerande modell är också användbar för att 

analysera och styra successiv resultatavräkning”.  

Eftersom studien ger bidrag via förklaringar till de faktorer som fallstudien framkastar vara 

relevanta för att skapa förståelse för utvecklingen av hur ekonomistyrning av projektbaserad 

verksamhet kan tänkas kompletteras, med flera synsätten och angreppsområde, har 

utgångspunkt från (figur 6) används. Det finns således en anledning att de aktuella 

beståndsdelarna beaktas i modellens. Syftet är skapa en modell som är lätt för att förstå, 

logisk och är i viss mån enig med den doktrin som presenteras kring ekonomistyrning och 

projekt. 
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Modell för projektbaserad ekonomistyrning: Strävan efter en fungerande modell tar sig 

uttryck i redovisningskravet IAS11, vilket begränsar ett krav som ekonomiavdelningen vill 

tillgodose. Verksamhetens handlingsutrymme bestäms indirekt i ledningens mål, lönsamhet, 

organisation, resursfördelning, budget, aktiviteter och beslut.  Resursuppföljning 

kommuniceras på bästa sätt i projekten, om alla dessa delar definieras, planeras, genomföras 

och reflekteras. Modellen är i enighet med olika vad som tidigare diskuterats i kapitel 3. Den 

ger därför en bättre insyn i styrning av projektets- och verksamhetens ekonomi, och 

uppföljning av successivt resultat.  

En del författare diskuterar projektstyrning inåt, utåt, bakåt, framåt, nedåt och uppåt. Denna 

studie fokuserar på projektstyrning nedåt och framåt,122 som ett sätt att framlägga hur 

ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet hänger ihop. Utgångspunkten är att ett projekt 

förbrukar företagets resurser, varför resursanvändning i projektet bör vara en integrerad del i 

ekonomistyrning. Enligt modellen nedan, ska varje projekt integreras i verksamhetens 

ekonomistyrning på koncernnivå likaväl som på dotterbolags nivå, och därmed definieras i 

enighet med punkterna 1-8, istället för att endast se projekt som en resultat post. 
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122 Macheridis, N., Andersson, P-M. mf(2001) Ekonomiska Perspektiv på projekt, 140-141 
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Figur 6: Ekonomistyrning av projektbaserad verksamhetsstyrning 
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Modellen ovan är baserad på två kända modeller, inom projektstyrning, 123  och 

ekonomistyrning,124 som visar en matris för vertikal och horisontell ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet. Talen 1-32 beskriver de olika stegen, till exempel mål under 

definiering, har fått talet 1, som är en startpunkt. I projektlitteraturen och litteraturen inom 

ekonomistyrning förklaras vikten av alla dessa 32 punkter på ett sätt som saknar en 

genomgripande överskådlighet till ekonomistyrning. Troligtvis kommer modellen skapa goda 

förutsättningar, och översikt för fallstudieföretaget att definiera, planera, genomföra och 

reflektera sina projekt i enighet med ursprungsverksamheten vertikala och horisontella 

styrning. Modellen är inte tänkt att användas som ett heltäckande verktyg tillämpat på Dresser 

Wayne AB, utan syftet är att beskriva kopplingar och resursuppföljningsproblematiken i 

ekonomistyrning hos fallstudieföretaget. Den är avsedd att hjälpa den projektbaserade 

verksamheten Dresser Wayne AB, för att se vilka steg för definiering, planering, 

genomförande och reflektering som först bör tas, i de beståndsdelarna som bygger 

verksamhetens ekonomistyrning. 

Det som beskrivs av Lunds- och Linköpings universitet är ett exempel på ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet är ouppmärksammad. Inga av dessa två universitet kopplar projekt 

till ordet ekonomi eller ekonomistyrning, även om begreppet idag har blivit allt bredare, och 

omfattar ekonomiska styrinstrument, men att det också är en beteckning på en framväxande 

arbetssätt för styrning av större och mindre företag. 

 Det är ingen tvekan om att projekt har blivit vanligare i många samhällssektorer, därmed en 

vanlig arbetsuppgift för många, samtidigt verkar det som ekonomistyrning av projektbaserad 

verksamhet inte har ifrågasättas, och inte heller välanpassat till synen på ekonomistyrning i 

allmänhet.  

5.1 Dresser Wayne ABs ekonomistyrning  

Eftersom uppsatsen handlar om successiv resultatavräkning i en projektbaserad verksamhet, 

har det valts en komplettering av ekonomistyrning med fokus på vertikal och horisontell 

styrning. Problemet med tillämpning av IAS11 anses ha en direkt koppling till 

ekonomistyrning. Det är lätt att andra faktorer underprioriteras, när kundsamarbete leder ett 

                                                

123 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 39 
124 Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer Och Praxis, 26 
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önskvärt resultat. Det kan vara ett skäl till att ekonomistyrningen leder till att kundsamarbete 

prioritera. Ju bättre kundsamarbete, desto bättre lönsamhet, givet att lönsamheten inte sker på 

bekostnad av verksamhetens förmåga att anpassa sig efter redovisningsreglar. Eftersom detta 

kan influera lönsamheten negativt på kort och långt sikt. Det finns inte någon direkt 

påverkning för successiv resultatavräkning, verken på lednings- eller på operationellt nivå. 

Bland annat, bortsett färdigställandegrad, finns det inga applicerade metoder inom de olika 

avdelningarna.  

Med hänsyn till Linköpings universitets definition av projekt,125 finns det goda möjligheter att 

Dresser Wayne AB medverkar till att personalen engagerar sig i att komma med förslag och 

idéer för hur man på bästa sätt kan uppfölja resursförbrukning, råder det även bristande försök 

hos både fallstudieföretaget och kunden, att skapa incitament hos personalen till att ta egna 

initiativ, och komma med egna förslag. Om verksamheten parallellt med detta ingår i föer 

större projekt som styrs av kunden, kan det innebära oväntade konsekvenserna, bland annat 

sämre insyn i ekonomistyrningen på vertikalt och horisontellt nivå, vilket kan innebära risker 

för IAS 11, och även andra redovisningsreglar åsidosätts.  

IAS 11 är trots de givna omständigheterna tillämpad och organiserad.  Dagliga och veckovisa 

rapporter skickas från ekonomiavdelningen till de olika enheterna. Dock saknas det en 

möjlighet att under bestämda tider inhämta relevant och användbar data som 

koncernledningen kan ha nytta av i syfte för att tillämpa IAS11.  

Trots att inom intervjuers olika ramar inte diskuterat vertikal och horisontell styrning, finns 

det ändå några värdefulla synpunkter avseende Dresser Wayne AB. Intrycket av praktikfallets 

ekonomistyrning är att den är öppen och tillåtande. Det finns dock en otillfredsställdhet mot 

IAS 11 som sätter påträngande höga krav på Dresser Wayne ABs potentiella kapacitet. Det är 

intressant att påpeka hur en sådan standard kan ge en rättvisande bild av projektets pågående 

resultat, men som kan förvärra och inveckla kundsamarbete. Till exempel om Dresser Wayne 

AB i förbindelse med tillämpningen av successiv resultatavräkning ställer höga krav på 

kunden. 

 

                                                

125 http://www.liu.Se/Cul/Resurser/Lips/Vad-Ar-Ett-Projekt?L=Sv 



 

 

 

- 40 - 

 

Kundorientering: Det rör ingen tveksamhet om att Dresser Wayne AB är ett kundorienterat 

företag. Men vad kan det innebära för IAS 11 som kräver successiv resultatavräkning, 

återkommer i kapitel 6. Av tradition är Dresser Wayne AB ett ingenjörsföretag, och därmed 

väldigt produkt inriktat, men genom åren har företagets projektverksamheter resulterat till att, 

verksamheten blivit mer kundorienterad. Controller menar: ”När vi upptäcker att en produkt 

behöver förbättra eller testats, får vi information om det från kunden, därefter planerar vi 

extra projekttimmar, som i större del består av personella kostnader”. Det medför att mycket 

tid ägnas åt pågående förbättringar i tillverkningsförlopp, med mindre åt ökad 

kostnadsorientering. 

Kunden: Controllern i tidigare stycke pekade ut kundsamarbete som en viktig faktor på 

successiv resultatavräkning. Införande av kundsamarbetet har nämligen medfört några 

förändringar, bland annat ett ökat behov av en bättre insyn verksamhetens ekonomistyrning, 

för att möta redovisningsregler. I kundsamarbete finns det idag ingen förknippad taktik till 

succesiv resultatavräkning på koncernnivå. Istället läggs ansvars på dotterbolags nivå. I ljuset 

av detta får Dresser Wayne AB, ett fungerande samarbete och kundvärde på bekostnad av 

smärre insyn i företagets interna och externa redovisning. 

En faktor som inte har fått utrymme i diskussionerna är att kunden blir en del av 

verksamhetens styrningsorgan. Det är ingen tvekan om att samarbete på denna nivå gynnar 

fallstudieföretagets kundvärde, dock skall kundens inflytande på organisationen inte förbises.  

Eftersom denna kan influera Dresser Wayne AB både på vertikalt och horisontellt nivå.  

Finansansvarig menar, ”Vi vill inte ställa höga krav på kunden, då är det risk att de anlitar en 

annan samarbetspartner, vi har ett ansvar för enkelt och effektivt samarbete”. Ett krav kan 

exempelvis vara att Dresser Wayne AB, får styrningsrollen och inte kunden. Detta anses inte 

vara ett typiskt problem, eftersom Dresser Wayne AB inte prioriterar liknande krav på 

kunden. Trots det anses kundsamarbete inte vara ett direkt hinder till att successiv 

resultatavräkning inte kan tillämpas. Tvärtom kan bättre kundsamarbete bidra till en mer 

rättvisande bild av företaget med hänsyn till successiv resultatavräkning.  

Kundsamarbete: Kundsamarbetet i de olika projekten beskrivs som smärtfritt. Själva 

problemet ligger hos ledningen och ekonomiavdelningen, eftersom Dresser Wayne AB, under 

definitionsfasen inte beaktar hur successiv resultatavräkning ska uppmärksammas. 
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Eftersom verksamheten driver många projekt och är beroende av kundsamarbete, bör 

successiv resultatavräkning aktualiseras och utvecklas, utan att det ska behöva betyda allt för 

stora krav på kunden. För att successiv resultatavräkning möjliggörs, krävs det tydligt att 

verksamheten tar hänsyn till de olika sammanhang som verksamheten tillsammans med- och 

utan kunden befinner sig i.  

Vad som är klart uttalat är att kopplingen mellan kunden och verksamheten blir tydlig, 

eftersom kundsamarbete är något som företaget placerar i centrum, bland annat i följd av att 

kundorientering är ett trendigt sätt att samarbeta med kunden så långt det finns potentiellt för 

det, men också att det är ett konkurrensverktyg. Bägge intervjuarna controllern, och 

finanschefen påpekar i stort sätt att arbetsprocessen bakom kundsamarbete i form av projekt, 

är viktigare än projektets produkt. Införande av kundsamarbete kan skapa en viss trygghet för 

verksamheten och kunden i fråga, vilket bör diskuteras på koncernnivå, utifrån den effekt 

samarbetet kan innebära för redovisningen, med hänsyn till teknisk och organisatorisk 

komplexitet. Detta i framtiden kan diskuteras i syfte att bidra till bättre en definiering av 

kundsamarbete för att kunna planera, genomföra och reflektera, och utveckla kundsamarbetet 

till att inrymma mer relativa aspekter på verksamhetens vertikala och horisontella styrning. 

Resultat av det blir en sannolik samarbetsnivå som Dresser Wayne AB egentligen 

eftersträvar. 

Push eller pull system: Det rådande systemet för resursfördelning och resursförbrukning sker 

överlag via ett system som är en blandning av push och pull karaktär. Det framgår av 

datainsamlingen att pull system lämpas för de personella resurserna. Vilket synsätt som är 

mest lämpliga beror på vilka förutsättningar och spelregler ett företag har, och den miljö som 

det existerar i. Dock är det tveksamt om pull system skulle vara lämpligare för successiv 

resultatavräkning än push. Trots detta verkar pull system vara mer lämpad, med hänsyn till de 

personella resurserna, eftersom dessa utnyttjas successivt. 

Personella resurser: Detaljeringsgraden anse vara i behov av specificering, särskilt för de 

personella resurserna. Kundsamarbete verkar ge effekt på det styrande verktyget, eftersom 

större del av dessa de extraordinära personella kostnaderna är inrapporterade åtgärder från 

kunden. Ett återkommande inslag i fallstudieföretaget är att det har uppkommit svårigheter i 

uppföljning av de personella resursförbrukningarna. 
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Rapportering uppåt: ”Vi borde kanske inte rapportera så noggrant till divisionen, men det 

är inte vi som bestämmer. Utan det är ett krav på koncernnivå, som i sin tur påkrävs enligt 

IAS 11” menar Controller. I en modern projektbaserad verksamhet krävs ett helhetsperspektiv 

som medföljer styrningen även på projektnivå. I och med Dresser Wayne AB är ett 

dotterbolag till ett större internationell moderbolag, är företaget tvunget att anpassa sin interna 

och externa redovisning efter den reglering och redovisningssed som gäller i moderbolagets 

hemland.126 Hade Dresser Wayne AB utgått ifrån ett helhetsperspektiv i projektstyrningen, 

hade företaget troligtvis också sett över styrning på vertikalt och horisontellt nivå, därmed 

tagit ett steg närmare mot att underlätta successiv resultatavräkningen.  

Anpassningsförmåga: Verksamhetens förmåga är inte helt anpassad efter successiv 

resultatavräkning. Det är uppenbarligen därför att fallstudieföretaget möter en viss svårighet 

med IAS11. IAS 11 och andra regleringar bör ingå även i verksamhetsplanering, eftersom 

kravet kommer från koncernledningen som har huvudansvaret att företagets redovisning följer 

god redovisningssed. 

5.2 Projekt 

I de primära data lyftes fram att Dresser Wayne AB är en multiprojektverksamhet med 

repetitiva utvecklingsprojekt. Att projekt används som arbetsmetod har sin förklaring i att 

metoden har genom åren blivit ett nymodigt sätt att samarbeta. Fallstudieföretagets sätt att 

hantera projekt är modernt, och skiljer sig nämnvärt från den typiska arbetsprocessen, som 

beskrivs i de respektive läromedlen. Närmast påminner det som relationsuppbyggnad mellan 

Dresser Wayne AB och kunden.  

5.3 Ekonomistyrning och projekt 

Troligtvis finns det ett behov av dominerande idéer eller individuella ledningsstrategier som 

präglar ekonomistyrning. Studiens uppfattning är att fallstudieföretaget sätt att hantera projekt 

upplevs fortfarande som en viktig del, kanske för att den anses vara en optimal strategi att 

uppnå nära kundsamarbete, förutom en bristande grundplanering för successiv 

                                                

126 Grönlund, A., Tagesson, T., Öhman, P.(2010) Principbaserad redovisning, 230 
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resultatavräkning. En individuell företagsfilosofi är kundorientering,127 möjligen via projekt, 

vilket tidigare framställts som en slags målsättning.  

Slutsatsen är att Dresser Wayne AB måste vara kundorienterad. Ur ett vertikalt perspektiv, 

ifråga om projekt, anses det sakna en närkontakt mellan dotterbolaget och moderbolaget.  

Motsats till vad som lyfts fram i litteraturen, 128 har Dresser Wayne AB visat att via vertikal 

styrning explicit inkludera kunden i styrningen, där kundens behov och preferenser på ett 

enkelt sätt låter sig involveras i företagets olika enheter. Resultat av detta har varit att Dresser 

Wayne AB lyckas motta stora orderingångar via projekt. 

 Det är nämnvärt att påpeka det finns en del arbete under utveckling med ekonomistyrning, då 

det upplevs att vissa flaskhalsar i vägen gällande de personella resurserna. Dresser Wayne AB 

har genom maximering av kundnöjdhet nått stora framsteg, utan att egentligen överse hur 

dessa framsteg påverkar ekonomistyrningen. Företagets affärsverksamhet håller på att brytas 

ned i olika kundprojekt, varför det anses vara av stor vikt att komma till det rätta med 

ekonomistyrningen.  I takt med att företaget driver och accepterar många kundprojekt, 

uppfattar ekonomiavdelningen att synen på ekonomistyrning måste ändras. 

Faser: I kapitel 3 poängterades att definitionsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och 

reflektionsfasen som en del av en fungerande projektstyrning. På Dresser Wayne AB har det 

visat sig att en klar översikt för dessa faser kopplat till företagets ekonomistyrning, kan ha 

uteslutande effekt för verksamhetens förmåga att möta redovisningsregler. 

Definitionsfasen: Med hänsyn till projektkontraktets innehåll och paragrafer, upplevs det 

idag en viss tydlighet med planeringsfasen och genomförandefasen. Dock kunde inte en klar 

bild av definitionsarbete fångas upp. Problemet tycks ligga i en koppling mellan 

projektavtalet, och ekonomistyrning, som inte får lika mycket uppmärksamhet som arbetet 

med uppföljningen.  

Dresser Wayne AB skulle kunna anpassa avtalets paragrafer och innehåll efter verksamhetens 

förutsättningar för successiv resultatavräkning redan vid definitionsfasen. Ännu viktigare att 

relatera fasen till verksamhetens ekonomistyrning på koncernnivå.  

                                                

127 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 45 
128 Ibid, 45 
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Särskild fokus bör därför ligga på denna fas vid diskussioner kring successiv 

resultatavräkning, eftersom fasen anses vara en direkt grundpelare till projekten existens och 

verksamhetens indirekta definiering av lönsamhet. Det är nämnvärt att påpeka att idag har 

denna fas inte någon direkt koppling till fallstudieföretagets ekonomistyrning. Till exempel 

finns det inga definitioner av hur projektet påverkar tillämpningen av redovisningsregler. 

Planeringsfasen: Det finansansvarige påpekar följande, ”När vi får ett uppdrag, stämmer vi 

av det med vår kapacitet, och lönsamhetskrav, därefter planerar vi det i projektavtalet”. I 

kundavtalet finns det ingående regler och planer för huruvida godkännande av aktiviteter 

såsom felkorrigeringar och nya tilläggsfunktioner genomförs. Projektkontraktet är viktigt för 

att parterna inte blir missnöjda, och i samarbetssyfte, men också för att utföra 

planeringsarbete. Studien delar inte åsikt om att planeringen är den mest betydande fasen för 

ekonomistyrning.129 Detta synsätt är vanligt i företag. Istället lyfter studien definitionsfasen 

som ett viktigt steg före planeringsarbete.  

Genomförandefasen: För att genomföra aktiviteterna förekommer oftast ett behov av 

extraordinära tilläggstimmar. Dessa brukar resultera i ökade osäkerheter kring projektets 

successiva resultat. Inom ramen för successiv resultatavräkning, återfinns uppföljning av 

extraordinära tilläggstimmar. Successiv uppföljning av extraordinära tilläggstimmar i Dresser 

Wayne AB kan därför tänkas underlätta tillämpningen av successiv resultatavräkning, då 

tilläggstimmarna är den mest centrala och problematiska frågan ur uppföljningsperspektiv.  

Reflektionsfasen: Studien har nått fram till att kopplingar till ursprungsorganisationen är en 

viktig del för förståelse för projekt resultats uppbyggnad. Vad gäller reflektering finns det inte 

några kopplingar till verksamheten på koncernnivå. Det största reflekterings inslag upplevs på 

dotterbolagsnivå, då projektets planerade resultat via kalkyler jämförs med det verkliga 

resultatet. Dresser Wayne AB ska därför öka delaktigheter, och medverka i ett 

planeringsarbete, för hur reflektioner ska kopplas till verksamhetens ekonomistyrning på 

dotterbolagsnivå och att bidra med relevant återkoppling till koncernen. 

                                                

129 Ibid, 498 
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5.4 Vertikal ekonomistyrning  

Mål: Viljeförklaringar i kontraktet styr tillvägagångssättet att uppnå målen, därmed påverkar 

det resultatet. Liksom kostnader i projekt, är mål något som företaget kan påverkas vid 

definieringsfasen. Ju längre fram i tiden man kommer, desto svårare torde det vara att påverka 

målet. I kapitel 3 lyftes fram att projekt har ett mål, medan verksamheten kan ha fler mål.130 

Studien motsätter sig till denna tankesätt, istället framhäver att projektets mål är en 

avspegling och nedbrytning av verksamhetens egentliga mål för att nå ägarnas 

lönsamhetskrav. Målet är det viktigaste delen för hela projektet, och men även för 

verksamhetens insyn i företagets ekonomistyrning.  

Ett projekt som är svårt att uppfölja kan bero på att ursprungsorganisationens mål med 

projektet är odefinierade, och saknar fastställda resurser som i praktikfallet. Projektet mål blir 

således ett uppdrag eller ett delmål att uppfylla ursprungsorganisationens syfte med projektet. 

Därför är det viktigt ur redovisnings perspektiv att lägga fokus på klara och tydliga mål, 131 då 

klarhet och tydlighet kan i viss mån underlätta prioriteringen av resursanvändning. 

Den finansansvariga uttalar sig om målet enligt följande ”Vi försöker att nå våra mål genom 

samarbete med kunden, och låta den vara en del av projektets hierarki”. Vad är målet med ett 

projekt om det skapar svårigheter kring successiv resultatavräkning? Svaret återfinns i 

diskussionen ovan om kundorientering, som syftade på att skapa nära kundrelation. Det kan 

märkas att kundsamarbete har lett till svårigheter kring successiv resultatavräkningen. En 

kritik för Dresser Wayne AB bör vara hur ett sådant samarbete skall byggas upp för att 

undvika svårigheter kring successiv resultatavräkning, och även andra redovisningsreglar. 

Om resursuppföljningen kopplas till målet måste Dresser Wayne AB börja definiera, planera 

och genomföra mål, innan resursuppföljningen kan genomföras. Figur 6 visar att definiering 

av mål är det första Dresser Wayne AB i ett projektsammanhang bör engageras sig i. Har inte 

företagets klar definierat målet, blir det svårt att definiera de andra enheterna såsom 

projektorganisation, resursfördelning, budget, aktivitet, resursuppföljning, och beslut.  

Den rådande litteraturen resonerar hur projekt bör definieras. Andra källor diskuterar vikten 

med verksamhetens mål för andra enheter i organisationen. Dessvärre har få påpekat att kan 

                                                

130 Ibid, 497  
131 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 110 
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kunden får vara med, och bestämma som högsta organ i projektstyrelsen. Detta är en 

anledning till att Dresser Wayne AB kanske skulle behöva definiera sitt mål på koncernnivå, 

så långt ner som till lägsta nivå på resursuppföljning, både hos den egna 

ursprungsverksamheten, och projektorganisationen som avser kunden. 

Komplexitet: Studien har kommit fram till att definiering av mål har en stor effekt på 

projektorganisationens komplexitet, i den bemärkelsen att målet kan kräva hög teknisk- och 

organisatorisk komplexitet, som i sin tur påverkar resursuppföljning. Dresser Wayne AB 

anses vara organisatoriskt komplex, eftersom en komplex organisation även kan innebära en 

komplex resursuppföljning. Koncernledningen kan under mål definiering påverka den 

tekniska, och organisatoriska komplexitet.  

Lönsamhet: Den ekonomiska effektiviteten utmynnas av högre vinst. Definitionen av 

lönsamhet kan då ha ett särskilt betydelse för enskilda projekt, och ett slutvärde för 

ursprungsorganisationen. Först när målet är definierat, kan Dresser Wayne AB definiera 

lönsamheten. Tanken är att företaget via lönsamheten leda projektet till mål. Lönsamhetskrav 

anses vara ett slags drivkraft till projektets existens. Hur det relateras till resursuppföljning är 

kanske en fråga som kan hjälpa Dresser Wayne AB att förbättra successiv resultatavräkning. 

Under diskussioner med controllern och finansansvarige, kom vi fram till att 

resursuppföljning är i sig en resurs- och kostnadsfråga, som kan påverkas på bekostnad av 

lönsamheten.  ”Vi är inte direkt styrda av fasta lönsamhetskrav, utan försöker hitta lösningar 

som ger ett högt kundvärde” menar det finansansvariga. Detta kan tolkas såsom att 

lönsamheten under flera tillfällen ändras, vilket i sin tur påverkar resursuppföljningen. 

Definiering av lönsamheten ska således beakta kundens krav för nya funktioner, och 

ändringar som uppkommer under projektets gång utan att successiv resultatavräkning 

åsidosätts.  

Ansvar: Finansansvarige slår fast vid, ”Idag har vi har kunden som styrmedel”. Ett 

styrmedel som påverkar Dresser Wayne AB projekt är framförallt kunden som styr projektet. 

Därför bör definiering av kunden i organisation beakta definiering av ansvarsfördelning för de 

olika enheterna. Involvering i kundens projekt innebär att en del av verksamhetens 

styrningsmekanism överlämnas till kunden, samtidigt som dotterbolaget har krav på sig att 

styra successiv resultatavräkning. Det är inte helt olämpligt att låta kunden ta alltför stor del 
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av ansvar i ett projekt. Vad som är viktigt att ett sådant ansvar inte ska medföra hinder och 

risker för åsidosättning av successivt resultatavräkning. 

Studien lyfter fram att kundarbete inte behöver vara ett hinder för successiv uppföljning om 

det finns klara definitioner för ansvar. Samarbete på denna nivå kan dock tolkas som en slags 

ansvarsfriskrivning från moderbolagets sida. En fungerande ekonomistyrningssystem för 

Dresser Wayne AB handlar troligtvis om ansvarsdefiniering, och ansvarsfriskrivning som bör 

definieras och relateras till uppföljning. Resultatet av en odefinierad ansvarsfördelning 

innebär följaktligen felaktiga signaler om resursbehov i företagets olika enheter. 

Projektorganisationen: Projektorganisationen är väldefinierad i den bemärkelsen att det 

framgår klart och tydligt att företaget samarbetar med kunden, men dessvärre saknar 

information om hur projektorganisationen förhåller sig till verksamhetens ekonomistyrning. 

Den formella strukturen i organisationen för att komma tillrätta med och behandla problem, 

och vidta betydelsefulla åtgärder är starkt, genom den företagskultur som bidrar till ett nära 

kundsamarbete, som begränsas därigenom med avseende på detaljer, riktlinjer och 

tillvägagångssätt för projektets genomförande. 

 Flera beslut kan fattas genast, och förutseende åtgärder kan vidtas via officiella möten. 

Nackdelen är att man under dessa möten inte diskuterar tillvägagångssätt för att underlätta 

tillämpning av redovisningsreglar, utan det lämnas åt ekonomiavdelningen på 

dotterbolagsnivå. Den informella organisationen är i detta avseende inte stark, utan brister i 

många avseende, speciellt då att det mesta är strukturerade och föreskriven i projektavtalet.  

I fallstudiens projektorganisation inhämtas resurserna från ursprungsorganisationen och 

projektorganisationen. Denna typ av projektorganisation har inte hittats i litteraturen, men det 

har visat sig att fungera för Dresser Wayne AB. Svårigheten är att successivt uppfölja olika 

aktiviteterna, eftersom beslut fattas på tre olika nivåer: verksamhetsnivå, projektnivå, och 

kundnivå. Som tidigare nämnt består styrgruppen av kunden. Det är ett tecken på att en del av 

Dresser Wayne AB är i ringaste utsträckning indirekt kundstyrd på koncernnivå, och därmed 

dirkat kundstyrd på dotterbolagsnivå. Därför bör det finnas en projektorganisation med klara 

och tydliga mål som kan likställas med verksamhetens mål för lönsamhet och ansvar. Studien 

håller inte med om att projekt behöver vara tillfälliga organisationer, utan fokus läggs istället 

på en stark definition med hänsyn verksamhetens ekonomistyrning. En grund är att projekt 
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har börjat bli en del av verksamhetsstyrning i Dresser Wayne AB.  Speciellt då företaget 

väljer en basera och förbättra kundrelation via kundspecifika projekt. 

Resursfördelning: Idag gör företaget ingen definition av resursfördelning, utan de fördelas 

allt efter vid behov parallellt med linjeorganisationen. Vad som saknas på Dresser Wayne AB 

är en slags övergripande flödestruktur. Att dela resurser till enheter som inte kan spåras, 

försvårar successiv resultatavräkning. Eftersom kostnad, intäkt och kapitalansvar struktur kan 

ha effekter på successiv resultatavräkning.  

En intressant aspekt som kom fram var att resursförbrukningen sker successivt, och allt efter 

behov i enighet med vad som tidigare togs upp. 132 Med detta som bakgrund, kan Dresser 

Wayne AB successivt följa resursförbrukningen. Men till det behövs resurser och planer på 

högre nivå, som gör att resursförbrukning i företaget, speciellt förbrukning av personella 

resurser på ett tydligt sätt kan uppföljs. Ett annat syfte med att resursfördelningen aktualiseras 

är att successiv resultatavräkningen kräver resurser av olika slag, exempelvis implementering 

av ett nytt IT-system, eller systemharmonisering med kunden. 

Resurser för successiv resultatavräkning: Definiering av resursfördelningen kan först ske 

då organisationen är definierad. En odefinierad resursfördelning kan innebära risker för 

successiv resultatavräkning, då det inte finns klara ansvarsenheter. Det mest betydelsefulla är 

att kunna utgå ifrån resursperspektiv. Tanken att successiv resultatavräkning kan underlättas 

via bättre insyn i de extra tilldelade resurserna, är ett riktigt försök att i fullo implementera 

successiv resultatavräkning. I detta fall är Dresser Wayne AB tvunget att tilldela resurser för 

att implementera, och förbättra successiv resultatavräkning. 

Tröskel- och tilläggstimmar: Dresser Waynes ABs tröskeltimmar för projektet är noggrant 

beräknade. Däremot informationen från arbetspacketen till ekonomiavdelningen är behäftade 

med viss styrnings brister. Inga nya metoder har används för att eftersträva effektivare 

resursuppföljning inom de olika aktiviteterna. Då i dagens läge sker det mesta av successiv 

uppföljning genom successiva summeringar av extraordinära timkostnaderna, i syfte 

tillhandahålla en modifierad färdigställande av projektets successiva resultat.  

                                                

132 Hopper, T., Nortcott, D., Scapens, R. Issues In Management Accounting, 11 
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Figur 7: Tröskel- och tilläggstimmar 

Vad som märks är att dessa tilläggstimmar inte är väldefinierad, då det är svårt att veta när 

och varför de kan tänkas uppstå. Troligen är detta ett problem för successiv resultatavräkning 

i följd av att arbetspacketen har blivit komplexa och svår styrda, vilka orsakas av planerade 

tröskeltimmar. En resursutdelningsmodell som beaktar extraordinära timmar, hade underlättat 

informationen från arbetspacket till ekonomiavdelningen.   

5.5 Horisontell ekonomistyrning  

Dresser Wayne AB har idag på koncernnivå avsikt att ta hänsyn till successiv 

resultatavräkning, utan att egentligen sammanlänka det med verksamhetens mål, lönsamhet, 

organisation och resursfördelning, i dotterbolaget. Istället läggs ansvar på vederbörande 

projektansvariga i dotterbolagets ledningsgrupp. Projektet i vissa avseende, såsom viktiga 

beslut, kan hamna utanför ursprungsorganisationen. Därför är det inte helt lämpligt att lägga 

totalansvaret på dotterbolagets ledningsgrupp, utan det skall vara den verksamhetsansvarige 

på koncernnivå som tar det första steget, eftersom IAS 11 är en redovisningsmetod som 

tillämpas på koncernnivå.  

Fallstudieföretaget är ett exempel på att man låter kunden som en maktfullkomlig partner ingå 

i styrningsprocessen, och indirekt via projektorganisationen tränga sig in 

ursprungsorganisationen. På så sätt låter företaget kunden att vara en del av den vertikala 

styrningen. Fördelar med denna metod är att fel rättas till snabbare, och kundvärdet ökas.  

Budget: I kapitel 3 nämndes att projekt som har klara mål får hålla sig till budget, medan 

projekt med oklara mål håller sig till prognoser. Troligtvis finns en tanke bakom det. 

Controller påpekar att; ”Nackdelen med dagens resursuppföljning är att vi inte kan uppfölja 

den successivt. Mycket av det man vill fullfölja har inte ägt rum än. Därför är prognoser 

verktyg som vi saknar”. Controller vidare framhäver svårighet med prognoser: ”Vi märker 

viss svårighet på aktivitetsnivå att i förväg förutse incidenter i aktiviteter”. 

Tröskeltimmar

Arbetspacket
Information till, exempelvis 

budgeterad antal timmar
Information från, exempelvis  

extraordinär antal timmar

Tilläggstimmar
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Vad gäller aktiviteterna, finns det ingen klar gräns för vad de får kosta, utan situationen 

påminner mer om flexibilitet. En odefinierad projektbudget kan vara en stark orsak till att de 

verkliga kostnaderna skiljer sig från de planerade kostnaderna, oberoende om det en fråga 

som behandlas på koncern- eller dotterbolagets ledningsgrupp.  

De uttryckta förväntningarna i budgeten omfattar en ekonomisk plan för projektet, som måste 

definieras och planeras. Vidare bör en väl fungerande projektbudget definieras och studeras, 

för att se om den verkligen kan fylla de krav verksamheten och kunden gemensamt har.  

När resursfördelningen är definierad, får budget en roll att begränsa aktiviteterna och dess 

användning av resurser. I arbete med definiering av budgeten måste resursfördelning, och den 

organisatoriska miljön beaktas. Uppsatsen delar gemensamma meningar om att budgeten i 

ekonomistyrning ska fungerar som ett slags signalsystem.133 Det behövs dock information 

som signalerar att budgeten kommer att riskera avvikelse. Till hjälp för det kan prognoser 

användas förutsatt att prognoser beaktas vid definiering av budgeten som betecknas som nr 5 

modellen för ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet(figur.6).  

Vidare uttrycker controller följande: “Vi har en budget för vad ett projekt ska kosta, samtidigt 

har vi lovat kunden att vi ska vara flexibla och anpassar oss efter avtalat”. Detta kan inte i 

högre grad märkas, eftersom företaget har en strak formell kultur. Det tycks att företaget har 

ett behov att komplettera nuvarande kostnadskalkyler med prognoser. Dock är det svårt att 

kompletterar budgeten med prognoser, om budgeten inte är definierad innan projektkontraktet 

skrivs under, och som även saknar en analys av hur prognoser ska fungera som 

komplimenterande verktyg till budgeten. Frågan är om prognoser kan bidra till en miljö för 

successiv resultatavräkning? Eller det är fråga om ett val eller kombination av push och pul 

system? Detta är något som ekonomiavdelningen måste arbeta med.  

Aktiviteter: Företaget har lyckats att kartlägga aktiviteter som orsaker differenser mellan 

planerade och verkliga kostnader. Dessa aktiviteter består av personella resurser. Dessvärre 

upplevs en svårighet i att fastställa varför de kan uppstå. Det kan upplevas att aktiviteterna i 

viss mån är komplexa eftersom de utgörs av ursprungsorganisationen, projektorganisationen 

och kundens del av projektorganisationen. En aktivitet som är svår att successivt fullfölja är, 

till exempel när kunden i intranätet sänder en felrapportering och kräver åtgärd för dessa.  

                                                

133 Ax, C., Johansson, C., Kulvén, H., (2009) Den Nya Ekonomistyrningen, 208 
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Beslut: All beslut som fattas i projektorganisationen påverkar på ett, eller annat sätt 

resursuppdelningen. Troligtvis behöver hela företaget ställa sig strategiskt till de beslut 

företaget fattar i projekten, och även hur dessa kan tänka mötas av kundens. Ur denna 

synvinkel är beslut ett viktigt styrmedel för ekonomistyrning och för den del som avser 

resursuppföljning.  

Resursuppföljningens funktion: Uppföljning av resursförbrukning ses av controller som en 

ekonomistyrningsfråga: ”Vi är medvetna av att det mesta av resursuppföljningen kan 

underlättas på högre nivå och nedåt, redan vid kontraktsskrivningen. Vi kan kräva att våra 

medarbetare ska vara effektivare och mer innovativa. Hur vi följer dem är således en 

styrningsfråga”. 

 Bristande förståelse för ekonomistyrning med hänsyn till resursuppföljning anses vara en 

riskabel faktor till att projekt inte når verksamhetens mål, till exempel det kan upplevas hos 

att företaget inte är helt bekymmerfritt att tillämpa IAS 11. Resultatet blir att successiv 

uppföljning försvåras i följd av verksamhetens resursfördelning och resursförbrukning, 

därmed får företaget problem med att tillgodose regelmässiga kraven.  

 Med analysen framhävs de effekt och roller, resursfördelningen och resursanvändningen kan 

tänkas ha för resursuppföljning. Detta är ett problem som företaget måste i grunden komma 

tillrätta med, för att komma i bukt med en lösning. Problemen med resursuppföljningen ses 

som en orsak av outvecklat och odefinierad resursfördelning i följd av dålig koppling mellan 

koncernledningen, dotterbolagets ledningsgrupp och kunden. 

Verken på vertikal eller horisontell nivå vet företaget idag med stor säkerhet hur de personella 

resurserna ska fördelas, därmed blir resursuppföljning nästan omöjligt. Studien har kommit 

fram till att det blir svårare att endast utgå ifrån ett projekt, som inte är integrerad med 

ursprungsorganisationens ekonomistyrning. Med ursprungsverksamheten menas koncernens 

och dotterbolagets gemensamma mål. 

Resursuppföljning som ett verktyg: ”Vi behöver ett ekonomistyrningsverktyg som hjälper- 

oss med att följa resursförbrukningen successivt i de olika projekten. Idag använder vi 

kalkyler, som påminner närmare en budget för olika aktiviteter, till exempel prototyper. I 

slutändan blir det aldrig så som vi har tänkt att det ska kosta. Kostnaderna spökar och 
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tenderar att överskrida de planerade kostnader” säger controller. Detta är problematiskt 

eftersom företaget inte vet hur mycket resurser som kommer att uppoffras.  

För att analysera resursuppföljningens funktion, kan resursuppföljningen sättas i relation till 

resursfördelning och resursförbrukning som del av vertikal och horisontell styrning enligt 

(figur.6). För att successiv uppföljning skall vara fullmöjligt, krävs insatser på denna nivå och 

planer från koncernledningen, så att successiv resultatavräkning underlättas. En förutsättning 

för resursuppföljning är att det skall finnas rapporter som är lättillgängliga för alla som fattar 

beslut i företaget. Detta kan vara ett nära steg till att resursuppföljningen definieras. 

 Redan nu har projektorganisationen börjat göra veckovisa rapporter, men det finns många 

som är tveksamma till resursuppföljningen, bland annat controllern och finansansvarige. En 

anledning till denna tveksamhet är att dessa rapporter inte beaktar kundens framtida krav och 

invändningar. Om resursuppföljning och resursfördelning definieras, sker en direkt 

utveckling. 

5.6 Successiv resultatavräkning  

En förutsättning för att successiv resultatavräkning ska fungera är bland annat klar definition 

av resursfördelning och resursförbrukning. Behovet av denna definition är störst på 

fallstudieföretagets ekonomiavdelning, som har ett mål att uppnå bättre precisering av 

successiv vinstavräkning i interna och externa syften, speciellt under planering- och 

genomförandefasen. Till exempel när projektet får signaler att ha behov av resurser i form av 

extraordinära arbetstimmar, ska dessa resurser vara klardefinierade avseende företagets mål 

med projektet. Det finns knappt några tveksamheter i det tänkesättet att resursfördelningen 

och resursförbrukningen ska anpassas efter resursuppföljningen. Resursuppföljning i 

fallstudieföretaget är som tidigare nämnt ett redovisningskrav. Studien finner därför uttryck 

för successiv resultatavräkning kan stödjas av definierad resursfördelning och definierad 

resursförbrukning som hamnar på två olika nivåer i ekonomistyrningen. 

Successiv uppföljning: Behovet av successiv uppföljning är nämligen störst på 

ekonomiavdelningen, speciellt märkbar hos dotterbolagets ekonomiavdelning som vill kunna 

precisera resursåtgången bättre under räkenskapsårets gång. Referensstudien visade att det är 

resurskrävande att följa resursförbrukning av ett projekt som är kundrelaterade, där 

projektorganisationen styrfunktion till större del består av kunden. Det tydliga för successiv 
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uppföljning av resursförbrukning är resultat till en bättre insyn i verksamhetens 

ekonomistyrning, som kan underlätta uppföljningen. Detta är svårt att se på 

fallstudieföretaget. Verksamhetens mål är långt bort från resursuppföljning. Det är således 

betydelsefullt att ändra denna synsätt, och istället förklara att uppföljningen av 

resursförbrukning är en indirekt uppföljning av målet, men också att resursförbrukningen 

bygger på verksamhetens resursfördelning. 

Beslut: På dotterbolagsnivå nivå påminner besluten mer om dagliga och föreskriva rutiner, 

men på koncernnivå påminner besluten mer om strategiska handlingar. Det vore onaturligt att 

en beslutsfattare på koncernnivå hastigt kasta ut en idé som ska implementeras med 

omedelbar verkan på dotterbolags nivå. Ett exempel kan vara modifiering av vinstavräkning i 

internt redovisningssyfte. Vid definiering av beslut är det viktigt att reflektera över strategiska 

likaväl som taktiska rutiner. För att ledningen ska kunna tillhandahålla relevant 

beslutsmaterial, krävs resurser för generering av rapporter. I detta fall kan kopplingen mellan 

det vertikala och horisontella styrningen blir en viktig grund och hjälpmedel, för de beslut 

som fattas i företaget. Det krävs också ansvar för mindre beslut som fattas på operativt nivå. 

Dessa kan ha inverkan på större de större besluten som fattas på högre nivå, och tillsammans 

bidra till bättre metoder till att successiv resultatavräkning implementeras i enighet med IAS 

11. 
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6 Resultat 

Syften med studien är att den beskriver och analysera Dresser Wayne ABs ekonomistyrning, 

men också vidta åtgärder att skapa möjligheterna till bättre förståelse av successiv 

resultatavräkning i projekt.  Den traditionella projektlitteraturen har används som 

utgångspunkt och återgivits till ekonomistyrning på vertikalt och horisontellt nivå. Därmed 

skapades egna modeller och figurer för att beskriva resursuppföljningen i projekt, och hur 

resursförbrukning underlätta om det finns en bättre insyn i företaget som beaktar projekts om 

en del av ekonomistyrningen.  

Analysdelen har förhoppningsvis bidragit till en tydlig bild över den situation 

fallstudieföretaget befinner sig i idag, och samtidigt gett en indikation för vad som kan 

inträffa om projektets inte integreras med verksamhetens ekonomistyrning, till exempel låta 

kunden styra som en konstitutiv partner. Den har också indikerat vikten med 

koncernledningens ansvar, i fråga om bolagets tillämpning av redovisningsregler. 

6.1 Inledning  

Det har varit svårt att förklara vad som menas med vertikalt och horisontellt i ett 

koncernsammanhang. Med tiden har författaren kommit fram till att (figur.6) kan tillämpas 

som en helhets modell i fråga om gemensamma mål för att uppnå redovisningskravet IAS 11. 

Analysdelen har representerat ekonomistyrning och en tankeverkstad för ekonomiska aspekter 

i projekt. Skillnaden har beskrivits som en utveckling från ekonomistyrning och 

projektstyrning till ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet, men också som ett 

projektverktyg för att fallstudieföretaget bättre kunna möta redovisningsreglar. Tillsammans 

bygger de en teori som förmodligen hjälper Dresser Wayne AB, som ett projektbaserat 

dotterbolag att angripa frågeställningar kring tillämpningen av IAS 11.  

Resultatet är förhoppningsvis en bättre förståelse för problematiken kring successiv 

resultatavräkning, men också att fallstudieföretaget ofrånkomligt påkrävs att säkerställa en 

trygg insyn i sina projekt, kopplad till verksamheten ekonomistyrning. Analysen visade att 

personalresurser inte kan följas på ett tillfredsställande sätt. Den visade också att 

resursfördelning bör definieras på den vertikala linjen, och resursuppförbrukningen på den 

horisontella linjen. Detta bedöms ligga till grunden för en fungerande resursuppföljning. En 

fungerande resursuppföljning syftar inte endast att möta redovisningsregler, den kan även 
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tillgodose företagets interna förväntningar på successiva rapporter, som ett krav för att 

relevanta beslut fattas på olika nivåer i verksamheten. Studien har kommit fram till att 

definiering, planering, genomföring och reflektioner av, resursfördelning och 

resursförbrukning ligger till grund för resursuppföljning, och ser dessa punkter som viktiga 

punkter i ekonomistyrningen av den projektbaserade verksamheten Dresser Wayne AB.  

6.2 Hypotes och modell 

Utifrån det presenterade data utkristalliserar en konceptuell hypotes: Successiv 

resultatavräkning av projekt kan möjliggöras om det förhålls till ursprungsverksamhetens 

ekonomistyrning i de 32 punkter som framgår av (figur.6). Utifrån de föreställda data 

utkristalliserar en ytterligare hypotes, och det är att linjeorganisationen tillsammans med 

kunden styr projektet. Vidare utvecklas ekonomistyrning till ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet, därigenom exemplifierades en modell (figur.6) för hur 

ekonomistyrningen av projekt kan utformas, utifrån vertikal och horisontell perspektiv, med 

hänsyn till definition, planering, genomföring och reflektering.  

6.3 Vad kom studien fram till? 

Författaren har kommit fram till att fallstudieföretagets olika projekt är kvalificerade, vilket 

bör tas med i beräkningen i företagets ekonomistyrning. Författaren har även upptäckt att 

företagets sätt att hantera kunden via projekt är en riklig lärdom som andra företag kan dra sin 

nytta av, ur strategiska aspekter. Den kan också bidra med tillskott för koncernledningen, i 

fråga om gemensamma mål för internredovisning. 

 Ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet visat sig vara intressant ur två olika 

perspektiv. Det första är ur en vertikal perspektiv, och det andra är ur de horisontell 

perspektiv. Primärdata visat att företaget idag inte arbetar enligt (figur.6), utan den mesta 

bygger på planering och genomförande för hela projektet. Resultat av detta är sämre insyn 

projektets definiering och reflektering av resursfördelning och resursförbrukning kopplad till 

företagets ekonomistyrning, som tar sig uttryck i avvikande differenser mellan planerade och 

verkliga personella resurser. 

Detta anses vara ett problem som Dresser Wayne AB, och andra projektorienterade 

verksamheter möter. 
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Det som framkommit i redogörelsen är dock att ämnet successiv resultatavräkning kan variera 

starkt beroende på en rad olika faktorer, till exempel vilken form av styrning som bedrivs, 

eller hur resursfördelning och resursförbrukningen ser ut i verksamheten. Oftast upplevs 

själva resursuppföljningen bekymmersamt, eftersom det leder till att företaget inte kan 

successivt resultatavräkna. Men som tidigare nämnt försvåras successiv resultatavräkning 

även av andra faktorer. Ett ambitiöst arbetssätt som kan kartlägga dessa faktorer, kan förstås 

förbättra lärandet och förståelsen för successiv resultatavräkning. Kartläggningen bör baseras 

på samtliga beståndsdelar i (figur.6), relateras till interna rapporteringskrav koncernen har för 

sina dotterbolag. Det centrala i studien är förstås styrning nedåt och framåt, med fokus på 

internt perspektiv, som en viktig del i ekonomistyrningen av traditionell verksamhet och 

ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet. Med hjälp av (figur 6), baserad på 

ekonomistyrning av aspekter på projektbaserade verksamheter, beskrivs och förklaras 

successiv resultatavräkning i fallstudieföretaget.  

6.4 Modell för projektbaserad ekonomistyrning  

Det är tänkt att modellen i (figur.6) skall vara ett heltäckande verktyg applicerat på Dresser 

Wayne AB:s ekonomistyrning, eftersom det ansågs vara ett nymodigt sätt att utifrån 

modellens terminologi beskriva var successiv resultatavräkning av projekt befinner sig. 

Sammanfattningsvis pekar modellen (figur.6) på att fallstudieföretaget i vissa avseenden har 

tagit stegen mot definieringsfasen, planeringsfasen och genomförandefasen. Faktum kvarstår 

dock att Dresser Wayne AB i fortsättningen har en del övergivet arbete gällande utvecklingen 

mot en fungerande projektbaserad verksamhetsstyrning, som integrerar projektekonomi i 

verksamhetens ekonomi, både vad gäller vertikalt och horisontellt styrning. 

Den finansansvarige poängterar följande, ”På horisontell nivå vi använder oss av en 

redovisningsmetod färdigställandegrad, och några större åtgärder är inte vidtagna på 

vertikalt nivå”. Det den finansansvarige menar är att färdigställandegraden har applicerat som 

ett verktyg för att successivt resultatavräkna projektet, utan hänsyn till styrning i 

ursprungsverksamheten, verken på vertikalt eller horisontellt nivå. Med andra ord låter man 

en modifierad successiv resultatavräkning sköta tillämpningen av successiv vinstavräkning 

IAS 11, vilket kan missgynna ledning. En modifierat version av successiv resultatavräkning 

på ett kalkylblad kan icke bidra till att IAS 11 kan tillämpas, om inte problemet inte löses i 

botten. 
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6.5 Bild av ekonomistyrning i Dresser Wayne AB  

Det är svårt att ge en tydlig bild av vad ekonomistyrning av projekt innebär. Det kan tyda på 

att projekt är en del av verksamheten, och kan inte styras separat. Trots detta har en analys 

gjorts av de behoven ekonomistyrningen anses ha på Dresser Wayne AB. Frågan är hur 

successiv resultatavräkning i projekt kan uppföljas på ett uppenbart och förklarligt sätt, även 

vid val av kvalificerade kundsamarbete.  

Kunden: Vid val av samarbete med kund via projektform, bör Dresser Wayne AB diskutera 

den egna verksamhetens tekniska- och organisatoriska komplexitet, med dotterbolagets och 

kundens tekniska- och organisatoriska komplexitet. Uppsatsen har kommit fram till att det är 

möjlig för Dresser Wayne AB att anpassa verksamheten efter successivt resursförbrukning. 

Visserligen är idén att anpassa projektet till verksamheten och kunden, är dock fortfarande en 

viktig val för Dresser Wayne AB, eftersom verksamheten fortsätts och kunden är nöjd.  

Organisationen: För att ursprungsorganisationen skall kunna tillhandahålla god översikt över 

mål, lönsamhet, resursfördelning, och ansvar för budget, aktiviteter, resursförbrukningar och 

beslut, krävs bättre samarbete och resurssamordning. Ursprungsorganisationen förhandlar 

med leverantörer och kunder, medan projektet förhandlar om resurser med 

ursprungsorganisationen, för att leverera ett tänkt värde. En intressant fråga är om Dresser 

Wayne AB ska acceptera att kunden ska vara med som beslutande organ i projektet, när 

företaget har så stora krav på att följa verksamhetens successiva resursförbrukning enligt 

lagstiftning?   

Resursanvändning: Resursanvändningen är avgörande för resursuppföljningens framgång, 

men behöver kompletteras med andra synsätt.  Som tidigare nämnt är kundens krav, och 

mjukvaruprogrammering viktiga för utvecklingen i fallstudieföretaget. Givetvis bör detta vara 

något man tar hänsyn till i uppbyggandet av resursuppföljningen. I fallstudieprojektet 

förhandlar även kunden om resurser indirekt via projektgruppen.  Slutsatsen är att en satsning 

på projektportfölj utifrån (figur.6) kan leda till bättre resursuppföljning. Dock måste 

projektportföljen definieras med hänsyn till koncernens gemensamma mål för redovisning av 

successivt resultat. 
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Komplexitet: Om det inte finns en fungerande ekonomistyrning av projektbaserad 

verksamhet, som successivt behandlar uppföljning av resursförbrukningen, kan ett nära 

samarbete med kunden via ett projekt orsaka högre komplexitet, därmed försvåra 

uppföljningen. Till skillnad ifrån vad som framhävs i den nuvarande teorin,134  bör Dresser 

Wayne AB organisation kunna skapa koppling mellan verksamheten, projektet och kunden.    

I samband med detta försvåras bättrings möjligheter. Möjligheter att påverka minskar, 

samtidigt minskar chanser att påverka projektet ytterligare. Ett utvecklingsprojekt är beroende 

av många intressenter, varför fokus bör ligga på konsolidering av ett nätverkssystem för 

intressenterna i syfte att kontrollera komplexitet. Studien visat att Dresser Wayne AB i motto 

kännetecknas av viss komplexitet vad gäller organisationen, denna kana vara ett resultat av att 

man har valt att ha kunden med som beslutsfattare.  

Successiv uppföljning: ”Krav på modifierad successiv resultatavräkning kommer som ett 

hastigt besked från koncernledningen”, säger den finansansvarige. Ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet, bör med hänsyn till det som den finansansvarige understryker 

ovan, även fokusera på att definiera samarbete mellan koncernledningen och dotterbolagen 

för att lättare möta IAS 11, men också ändringar av framtida redovisningsregler. Successiv 

resursuppföljningen kräver en tydlig länk mellan ekonomiavdelningen i koncernen och 

moderbolaget, och även de andra enheterna i ursprungsorganisationen och 

projektorganisationen. Frågan om hur denna länk ska skapas, besvarats i tidigare avsnitt som 

visat att den bäst tillämpade metoden för successiv resursuppföljningen är en implementering 

av pull metod. Det har urskilts vissa riktningar som kännetecknar att successiv 

resursuppföljning verkar vara ett val för Dresser Wayne AB, att ta steget fullt ut till för att 

utveckla en projektbaserad ekonomistyrning av verksamheten. Det nuvarande sättet att följa 

resurser kommer troligtvis att finnas kvar i Dresser Wayne AB några perioder framåt.  

Det finns mycket som talar för att Dresser Wayne AB skulle kunna avpassa verksamheten, så 

att den fungerar som en multiprojektverksamhet, därmed styra successiv resursförbrukning 

helt och i större utsträckning. Detta menas en omvandling av verksamhetens organisation och 

ledningens ställning. Effekten blir att Dresser Wayne AB upplevs som tillmötesgående för 

anpassningen. Därigenom får koncernledningen chansen att komma med egna nya idéer och 

förslag, och får en bättre inblick kundsamarbetet. 
                                                

134 Macheridis, N. (1999) Projektaspekter, 77, 82 
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Slutsats: Företagets framtid bedöms ha ett behov av att kunna styra sin 

multiprojektverksamhet med verktyg, som tar hänsyn till dels projekts och verksamhetens 

ekonomistyrning. Även det inte är alltid lätt att dra allmänna slutsatser utifrån en fallstudie, 

men vissa slutsatser kan möjligen dras. Dresser Wayne AB är inte utan tvivel ensam om att 

möta svårigheter i att successiv följa resursförbrukning sina projekt.  

En ny ideal som sprids i ett fält, men som inte tas upp av ursprungsorganisationens vertikala 

styrning på koncernnivå, kan riskera att för successiv resultatavräkning inte fullföljas. Det är 

troligt att problemställningar som upptogs i studien kan tänkas infinna sig även hos andra 

internationella dotterbolag, som tillsammans med sina kunder driver större och mer 

kvalificerade projekt. Vad gäller analysen av Dresser Wayne AB, finns det lärdomar som 

även andra företag kan dra nytt av, framför allt hur styrinstrumenten fungerar. I detta fall 

medger verksamheten, att kunden blir en bestyrande organ av projektet. Genom samarbete 

och kommunikation på denna nivå levereras ett optimalt kundvärde  

Införandet av successiv resursuppföljning utan insyn i ekonomistyrning har visat sig vara ett 

hårt nöt att knäcka för Dresser Wayne AB. Istället för att lägga energi på möjligheter kring 

ekonomistyrning har företaget koncentrerat resurser på en modifierad successiv uppföljning, 

och beräknat timkostnader för hur framtida resursförbrukningen kommer att se ut. Det 

Dresser Wayne AB saknar som moderbolag är i dagsläget att deras resursuppföljning inte 

fungerar som den ska, som visat sig helt enkelt kan bero på att projekt inte är kopplad till 

ekonomistyrningen, och inte är anpassad i organisationen. Med andra ord successiv 

uppföljning utan koppling till ursprungsorganisationens ekonomistyrning i referensprojektet 

visat orsaka slöseri på energi, både vad det gäller planeringen genom projekt kontraktet och 

tillämpning av färdigställandemetoden och dess avvikande resultat. 

Analysen av Dresser Wayne AB som moderbolag, har tagit fram ett lämpligt skäl för att 

kunna ta ställning till huruvida företaget skall anpassa ekonomistyrning av verksamhet för att 

styra projekten. Studien har också nått fram till att företaget gynnas av att utveckla sin 

ekonomistyrning för att se ljuset i framtiden. Som tidigare nämnt har företaget inte problem 

med projekten med hänsyn till ekonomiska framgångar. 

Integrering: Ett dotterbolag som framgångsrikt integrerar projektet med verksamhetens 

ekonomistyrning, kan liknas vid två sammansatta enheter som, förenas till en helhet för att 

leverera ett lönsamt kundvärde. Ansvaret och intresse åligger därför hos bägge enheter att 
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underlätta successiv resultatavräkning. Resultatet av detta utgör förutsättning för en syntes, 

som ett steg mot en bättre projektbaserad verksamhetsstyrning.  

Orientering: Det har redan berättas att orientering görs i viss utsträckning, men detta är något 

som behöver utvecklas på vertikalt och horisontellt nivå. Dock är det inte utan tvekan att 

kundorientering inte försvårar den successiv resultatavräkning ytterligare. 

Ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet: Ordet ekonomistyrning av 

projektbaserad verksamhet finns inte i någon av läroböckerna. Förklaringen till begreppet 

successiv resultatavräkning var inte lätt, eftersom ekonomistyrning av projekt är som tidigare 

nämnt, ett område som dels är dåligt utvecklade, och saknar angreppssätt. Successiv 

resursuppföljning är ett begrepp som återkommer i många olika sammanhang, och det är inte 

helt klart att studiens synsätt kan ses som en bidragande instrument för fallstudieföretagets 

problemlösning. Trots det har uppsatsen lyckats analysera och framställa följder, och även 

möjligheter för ekonomistyrning av projektbaserad verksamhet, och bättre ge en förståelse för 

successiv resultatavräkning i projekt ur ekonomistyrnings synvinkel. 

Förslag till vidare studier: Att involveras i många stora och kvalificerade kundprojekt, kan 

ge effekter på hela moderbolaget, dotterbolaget, kunden, leverantörer och andra intressenter.  

Hur kan ett företag i samband med en sådan involvering möta nationella och internationella 

redovisningsregler? Vad betyder nya lagar och regler för kundsamarbete? Hur kan lagar, 

standarder påverka ekonomistyrning i allmänhet, och vad kan det innebära för 

kundsamarbetet? Kan större och kvalificerade projekt, med kund som högst styrorganet 

innebära förändringar i företagets strategi, mål, lönsamhet, mål, aktiviteter, 

organisationsform, och beslut? Innebär ett nära kundsamarbete ett dilemma för den interna 

redovisningen, och företagets förmåga att möta redovisningsregler?  Det lämnas för andra att 

studera.  
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Källkritik: Det som inte har fått utrymme i läroböckerna och praktikfallet är en kartläggning, 

för vilka resurser som är successivt uppföljningsbara, och vilka resurser som inte är successiv 

uppföljningsbara, och vilken ekonomisk insats upplöjningen kräver på strategisk och operativt 

nivå. Det har heller inte resonerats kring tillämpningen av metoden successiv 

resultatavräkning kan skilja sig beroende på om företaget är kundorienterad eller 

produktorienterad.  
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Bilaga- Intervjufrågor: Controllern, Gunnar Lindqvist & Finansansvarig, Jesper Lundström 

  Vad är ett aktuellt problem i företaget Dresser Wayne AB? 

  I vilken utsträckning tar ni hänsyn till kunderna? 

  Är företaget kund- eller produktorienterad? 

  Varför måste ni arbeta i projekt, och tillämpa IAS11? 

  Ekonomistyrning av projekt är ett område som är dåligt utvecklat ett styrinstrument? 

Håller ni med om detta? 

  Vad tror du om en styrning utan insyn i ekonomistyrning av projekt? 

  Är successiv resursuppföljning på något sätt kopplat till företagets strategier? 

  Används successiv uppföljning av resurser för att implementera strategierna? 

  Hur fungerar successiv resursförbrukning i ert företag? 

  Varför vill ni använda prognoser? 

  Hur får återkoppling på avvikande resultat? 

  Innebar tillämpningen av IAS11 några kundrelaterade förändringar? 

  Hur ser ekonomistyrningen av projekt, successiv uppföljning av resursförbrukning i 

Dresser Wayne AB? 

  Vilka faktorer tog ni hänsyn till när ni på Dresser Wayne AB, och koncernen valde 

succesiv resultatavräkning? 

  Hur arbetar ni successiv uppföljning av resursförbrukning? 

  Vilka svårigheter mötte ni på vägen när ni började tillämpa successiv 

resultatavräkning? 

  Innebär successiv resursuppföljning några förändringar i företagets struktur eller 

ansvarsområden för olika enheter? 

  Vad är effekten av att som ett i dotterbolag till ett utländskt moderbolag involveras i 

större projekt? 

 

	  


