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1 Inledning

Dagens controller kan beskrivas som en kamrer i 2000-talsskrud, men skillnaden
mellan dagens controller och dåtidens siffernisse är dock avsevärd. Idag handlar det
inte bara om att mata ut siffror utan även om att tolka dessa i deras sammanhang.
Tolkningen används sedan som beslutsunderlag. Resultatet från Iger och Johans-
sons (1994) studie som behandlar controllerns förändrade funktion från 1975 till
1994, beskriver denna vidgning av området. Vad grundar sig denna förändring på?
Anledningar utgörs bland annat av att konkurrens internationaliserats och produkt-
livscykler förkortats. Utöver detta efterfrågar kunden i större utsträckning att kunna
påverka produktionen genom att till viss del vara delaktig i denna. Sammantaget
medför ovanstående att miljön, i vilken controllern är verksam, kan beskrivas som
allt mer dynamisk.

1.1 Bakgrund

Förändringar i omvärlden ställer inte enbart krav på att controllerfunktionen an-
passas, utan även att den operativa verksamheten gör det. I och med att kom-
plexiteten ökat, ställs högre krav på flexibilitet och kreativitet. För att hantera dessa
förändringar hävdar Marmgren & Ragnarsson (2001) att traditionell ledning inte är
tillräcklig, det vill säga att leda genom planering, styrning och kontroll. Ett sätt att
lösa detta på, menar Gareis (1991), är projektbaserad verksamhet då det ger möjlig-
het till flexibilitet, delegering samt koncentrering av komplexa problem. Den sven-
ska projektutvecklingen sammanfattar Wenell (2001) som en era vilken har sin be-
gynnelse inom försvarsindustrin för att sedan spridas till den privata sektorn. Idag
involveras även den offentliga sektorn.

Wenell (2001) påpekar att projekt har förändrats från att ha utgjort en arbetsform
med fokus på struktur, metodik och verktyg, till att utgöra en organisationsform,
vilken lyfter fram betydelsen av team och teamets funktion. Framförallt poängterar
Lindkvist (2001) att kunskapsintensiva företag kan ha nytta av att arbeta i en
organisationsform baserad på projekt för att lösa problem under stor osäkerhet.
Inom denna typ av företag kan projekt jämföras med en förutsättning som krävs
för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Med anledning av
detta kommer vi därför att studera just kunskapsintensiva företag vars verksamhet
baseras på projekt. Mer specifikt kommer vi att studera vad Berggren (2001) be-
nämner utvecklingsprojekt samt installationsprojekt. Utvecklingsprojekt innefattar
att en lösning i form av produkt eller system utvecklas. Installationsprojekt beskriv-
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er författaren som projekt vilka kännetecknas av en komplex integration mellan
systemteknisk utformning, verksamhetens behov samt användarens krav. Utveck-
lingsverksamhet karakteriseras av osäkerhet, varför projektverksamhet borde vara
väl utvecklad enligt Lindkvists (2001) argument. Ett antagande är vidare att båda
projekttyperna påverkar varandra genom ett ömsesidigt beroendeförhållande. Detta
då en förutsättning för hela verksamheten är att både utvecklings- och installations-
projekt fungerar tillfredsställande. Av denna anledning har vi därför valt att delvis
studera båda projekttyperna, men med tyngdpunkt på utvecklingsprojekt. Samman-
taget kan projektverksamhet beskrivas som studiens kontext då det inte är projekt-
en i sig som vi valt att fokusera på, utan projektcontrollerns funktion i interaktion
med denna typ av verksamhet. Vad gäller projektcontrollerns funktion innefattar
den, enligt vår mening, projektcontrollerns arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Funktion kan därmed jämföras med vad som i dagligt tal benämns roll.

De företag vi valt att studera är IFS, Intentia samt Saab Bofors Dynamics. Gemen-
samt för dessa kunskapsintensiva företag är att projekt utgör en fundamental del i
deras verksamhet, varför de även kan benämnas som projektintensiva företag. Att
vi valt att studera stora företag, vilka alla tre kan betecknas som, grundar sig på en
utsaga från Frenckner och Olve (1986) där de framhäver att controllerfunktionen är
mer decentraliserad i större organisationer. Då ett antagande utifrån detta är att
projektcontrollerns funktion kan ses som en decentralisering av den allmänna
controllerfunktionen, anser vi det rimligt att projektcontrollern framförallt finns i
större företag. Ytterligare en anledning till valen av företag är att samtliga är intres-
serade av att samarbeta med universitetet, vilket underlättade för oss att få access.

1.2 Problemdiskussion

Vi är inte de första som utgår ifrån projekt i forskningssammanhang. Ett antal
forskare har tidigare tagit projekt som utgångspunkt då de studerat ledningsfrågor
(jfr Packendorff, 1995). Avsikten med föreliggande uppsats är att studera projekt
utifrån ett controllerperspektiv för att på så vis studera projektcontrollerns funk-
tion. Då det genomförts få studier om detta område anser vi att ett rimligt an-
tagande är att referensramen byggs upp kring två närbelägna områden. Dessa om-
råden utgörs av controllerfunktion samt projektverksamhet, vilket illustreras i figur
1 på nästkommande sida.



Inledning

3

Controller- Projekt- Projekt-
funktion controller verksamhet

Figur 1: Illustrering av projektcontrollerns funktion

Begreppet controller har sina anor från 1920-talets USA och började användas i
Sverige först på 1970-talet. Innebörden skiljer sig åt mellan USA och Sverige
genom att controllerbegreppet i Sverige har en smalare innebörd. Frenckner &
Olve (2001) menar på att den väsentligaste skillnaden är att den svenska controllern
inte ansvarar för redovisning och bokslut. Huruvida internredovisning ingår eller ej
finns det olika åsikter om. Ett alternativ är att området ingår, men att det kan ses
som en separat del under controllerfunktionen. Detta visas i figur 2 nedan.

Figur 2: Illustrering över den svenska controllerfunktionen (Frenckner & Olve, 2001, s. 68)

Mattsson (1987) påpekar att det är ekonomistyrningen som är den svenske con-
trollerns huvudsakliga uppgift. I likhet med detta anser Andersson (2001) att
controllerns funktion kan beskrivas som ett offensivt arbete med ekonomistyrning.
En svensk studie av Jönsson och Edström (1999) visar dock på att projektcon-
trollerns övergripande funktion är att dämpa kreativiteten, det vill säga att fungera
ifrågasättande. Denna bild skiljer sig enligt vår mening från den uppfattning som
allmänt tycks finnas kring controllerfunktionen (jmf Samuelson, 2001; Andersson,
2001; Mattsson, 1987), vilket gör projektcontrollerns funktion till ett intressant
område att studera och tydliggöra. Vidare utgör ökad kunskap en viktig betydelse
för att verksamheten inom projektorganisationer ska fungera väl.

Vad gäller ovan nämnda begrepp, ekonomistyrning, förklarar Samuelson (2001)
detta som styrning där redovisningsmått betonas, vilket kan beskrivas som finan-
siell styrning. Ekonomistyrning kan lätt förväxlas med det innehållsmässigt bredare
begreppet ekonomisk styrning. Ekonomisk styrning innefattar i sin tur styrning
inom det ekonomiska området, det vill säga förutom ekonomistyrning även icke
finansiella aspekter. Ett ännu vidare begrepp är styrning som innefattar styrning på
ett generellt plan som, enligt Samuelson (2001), syftar till att nå bestämda mål med

InternredovisningEkonomistyrning

Controller
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verksamheten. I figur 3 har vi valt att illustrera dessa tre relaterade begrepp genom
en uppochnedvänd pyramid, vilken visar på omfattningen av de tre begreppen.

Styrning

Ekonomisk styrning

Ekonomistyrning

Figur 3: Relationen mellan tre styrbegrepp

Controllern har ett övergripande ansvar inom ekonomistyrning och kan därför,
enligt Andersson (2001), ses som en nyckelperson inom denna styrningsnivå. Eko-
nomistyrning kan vidare jämföras med den traditionella synen på management con-
trol, vilken Anthony lade grunderna för på 1960-talet. Trots förändrade förutsätt-
ningar utgör dessa än idag en dominerande syn inom området. Anthony och
Govindarajans (2001) definition av management control lyder:

“Management control is the process by witch managers influence other
members of the organization to implement the organization’s strategies.”

(Anthony & Govindarajan, 2001, s 6).

Innebörden av denna definition kan jämföras med ett cybernetiskt system, det vill
säga en utvärderingsprocess som baseras på så kallad ”single loop learning”. Pro-
cessen sammanfattar författarna med sex aktiviteter, vilka är planering, samordning,
kommunikation, utvärdering, beslutsfattande samt påverkan. Otley (1994) menar
dock att denna traditionella definition har blivit för restriktiv med tanke på den ut-
veckling som skett inom företagsvärlden och de ökade kraven på flexibilitet och
kreativitet. Vidare anser författaren att ekonomistyrning visserligen är relevant, men
att den inte täcker in hela verksamheten. Det är här ekonomisk styrning gör entré,
då det som påpekats har ett vidare perspektiv på styrning jämfört med ekonomi-
styrning. Att innebörden av styrning ifrågasatts kan kopplas till debatten om ”rele-
vance lost” som Kaplan (1984; 1986) inledde på 1980-talet. Kontentan av denna
var att redovisningsinformation förlorat sin relevans på grund av att den ger upp-
hov till historisk, aggregerad samt förvrängd information. På grund av svårigheten
att ersätta de objektiva mått som på ett överskådligt och jämförbart sätt kan kvanti-
fiera grunden i kommersiell verksamhet, det vill säga att uppnå så pass god soliditet
att verksamheten har en betryggad framtid. Det är därför troligt att dessa mått
kommer att ha en betydelsefull roll i ekonomisk styrning även i framtiden. Därmed
är det inte sagt att de utgör den enda komponenten. Tvärtom anser vi det nöd-
vändigt med komplettering av vidare faktorer för att ge en mer korrekt bild av
verksamheten som helhet.

SnEkoEon
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Utöver den allmänna styrningsproblematiken, kan projektverksamheten möta andra
problem. Detta genom att projekt består av olika yrkesgrupper som ska samarbeta
under vanligtvis en tidspressad period (jfr Berggren, 2001). Sammantaget kan
konstateras att styrning av projekt behöver ett vidare perspektiv, inte minst då det
appliceras inom utvecklingsverksamhet (jfr Marmgren och Ragnarsson, 2001).

Enligt Lakemond och Magnusson (2001) kan ekonomiska styrformer jämföras med
en ram för projektverksamheten. Turner & Keegan, (2001) hävdar istället att
styrmodeller inte ens går att applicera på projekt, då det är andra förutsättningar
som görs gällande. Enligt Dahlgren och Söderlund (2002) kan dessa styrmodeller
användas, men de kräver anpassning till projektverksamheten. Vi har valt gå på den
sistnämnda linjen genom att anpassa styrmodellerna för projektstyrning genom att
utgå från ett vidare styrningsperspektiv.

Macheridis (2001) anser att controllers funktion sker löpande under projektets gång
och fokuserar på att fånga upp olika ekonomiska utfall. Detta används sedan till
underlag vid beslutsfattande för att kunna effektivisera projektarbetet. Denna be-
skrivning fokuserar på finansiella aspekter inom projektet, det vill säga ekonomi-
styrning. Enligt vår uppfattning torde den komplexitet projektverksamheten med-
för, resultera i att även andra delar av ekonomisk styrning tillämpas. Ett antagande
är därför att projektcontrollern har en vidare funktion jämfört med den som be-
skrivs i controllerlitteraturen. Då detta, som tidigare nämnts, studerats föga är den
funktion projektcontrollern har idag ett intressant område att studera. Med ut-
gångspunkt från ovanstående resonemang, ser vi dock en risk med att ekonomi-
styrning utgör ett för snävt område för att studera projektcontrollerns funktion.
Detta då funktionen som projektcontroller kan ses som mer komplex jämfört med
den allmänna controllern i och med att projekt vanligtvis utgörs av en unik och
oförutsägbar situation. Av dessa anledningar kommer vi därför att utgå ifrån eko-
nomisk styrning för att analysera projektcontrollerns funktion. Ovanstående kan
illustras genom en uppdatering av figur 1 (se s 3), där controllerområdet ersätts
med det vidare begreppet ekonomisk styrning, vilket visas i figur 4 nedan.

Ekonomisk Projekt- Projekt-
styrning controller verksamhet

Figur 4: Uppdaterad illustrering av projektcontrollerområdet

Den funktion en projektcontroller har idag utgör ingen profession i den mening att
det krävs legitimation för att utföra yrket, vilket exempelvis krävs inom läkarkåren.
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Ändock menar vi att projektcontrollerns funktion i viss mån kan jämföras med en
profession då en förutsättning är såväl en systematisk teorigrund som en uppsätt-
ning av metoder som projektcontrollern i varje situation måste göra ett val utifrån
(jfr Forslund, 1995). Utifrån detta har vi valt att studera projektcontrollerområdet
ur ett generellt perspektiv, för att fånga in områdets funktion. Vi ämnar därför inte
att kartlägga projektcontrollerns specifika arbetsuppgifter, utan att analysera proj-
ektcontrollers funktion ur ett vidare perspektiv.

Projekt beskrivs vanligtvis genom fyra faser, vilka är målformulering-, planerings-,
genomförande- samt avslutandefasen (jfr Anderson, 1998). Med avseende på dessa
faser ser vi det rimligt att projektcontrollers funktion varierar över projektlivscykel,
både vad gäller karaktär och omfattning. Genom att som controller ha kunskap om
projektlivscykeln torde planeringen av arbetet underlättas, vilket i sin tur kan med-
föra att arbetstiden kan användas på ett mer effektivt sätt.

Ovanstående har mynnat ut i följande frågeställningar:

§ Vad kännetecknar projektcontrollerns funktion?
 För att besvara denna fråga avser vi att studera projektcontrollerns funktion
inom tre företag med fokus på ekonomisk styrning. Detta för att därigenom
åstadkomma en analytisk jämförelse dem emellan. Med analytisk jämförelse
menar vi att belysa likheter och skillnader och diskutera förhållanden mellan
dessa.

 

§ Hur påverkas projektcontrollerns funktion av projektverksamhet och projektets olika faser?
Avsikten med detta spörsmål är att få en djupare förståelse av hur projekt-
controllerns funktion påverkas av att verksamheten utgörs av projekt. Vidare
ämnar vi studera hur projektcontrollerns funktion varierar under projektlivs-
cykeln. Även denna fråga inkluderar en analytisk jämförelse företagen emellan.

1.3 Syfte

Syftet med föreliggande studie är att jämföra och analysera projektcontrollerns
funktion inom tre projektintensiva kunskapsföretag.



Inledning

7

1.4 Disposition

Uppsatsens disposition kan beskrivas genom fyra delar, som i sin tur består av ett
till två kapitel.

Del ett: Metod
Kapitel 2: Metod. Här beskriver vi vår syn på metodologiskt förhållningssätt. Där-
efter presenteras hur vi har gått till väga då vi genomfört denna studie följt av be-
arbetning och analys. Sammantaget kan metoden ses om en ledstjärna, vilken samt-
liga delar i uppsatsen genomsyras av i strävan att nå tillförlitliga och intresseväckan-
de slutsatser.

Del två: Teoretisk referensram
Kapitel 3: Projektcontrollerns funktion inom ekonomisk styrning. I detta kapitel
skildras vår syn på projektcontrollerns funktion utifrån Simons och Merchants syn
på ekonomisk styrning.

Kapitel 4: Projektcontrollerns funktion inom projektverksamhet. Inom detta kapitel
ges en bild av vad ett projekt innebär samt hur det kan beskrivas genom projektlivs-
cykeln. Det sistnämnda kopplas även till projektcontrollerns funktion.

Del tre: Empiri
Kapitel 5: Empirisk studie. I kapitlet redogörs för den empiriska bild som fram-
kommit genom studie av tre kunskapsintensiva företag där projekt utgör en väsent-
lig del av verksamheten. Dessa företag är IFS, Intentia och Saab Bofors Dynamics.
Kapitlet avslutas med en jämförande empirisk analys för att ge en överskådlig bild
av likheter respektive skillnader mellan de funktioner som projektcontrollern inne-
har.

Del fyra: Diskussion
Kapitel 7: Diskussion. Här knyts empirin samman med teorin samtidigt som egna
reflektioner lyfts fram. Härifrån har vi sedan strävat efter att vidga vårt perspektiv
genom att tolka och analysera vad studien genererat. Vidare ges en konklusion över
vad studien resulterat i samt vad detta kan ha för betydelse på ett mer generellt plan
samt förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis ges en reflektion över metodo-
logiska överväganden.
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2 Metod

I detta kapitel presenteras metodologiska utgångspunkter, studiens upplägg och
genomförande samt bearbetning och analys av data.

2.1 Metodologiska utgångspunkter

Syftet med föreliggande studie är att jämföra och analysera projektcontrollerns
funktion inom tre projektintensiva kunskapsföretag. För att uppnå detta baseras
studien på tre metodologiska utgångspunkter. Den första utgångspunkten, vilken är
övergripande, är att kvalitativ ansats har valts. Det innebär att empirin fokuserar på
öppenhet och mångtydighet (jfr Alvesson & Sköldberg, 1994). Kvalitativ ansats är
enligt Laursen:

”[…] att fånga egenarten hos den enskilde enheten och dennes speciella
livssituation.”

(Holme & Solvang, 1997, s 82)

För denna studie innebär detta att området studeras utifrån hur intervjupersonerna
uppfattar projektcontrollerns funktion. För att kunna sätta sig in i innebörden av
projektcontrollerfunktionen är det av vikt att studera sammanhanget, det vill säga
projektverksamhet (jfr Merriam, 1998). På så vis utgör denna verksamhet en viktig
aspekt för vårt syfte, vilket leder oss in på den andra utgångspunkten, fallstudie.
Förutom att projektverksamheten är av stor betydelse i föreliggande studie, har
fallstudieansats valts på grund av att det inte finns en given teoretisk referensram.
Detta beskriver Merriam (1998) på följande sätt:

”[Fallstudier spelar] en viktig roll när det gäller att utveckla
kunskapsbasen inom ett visst område.”

(Merriam, 1998, s 46)

För denna studie har informationen från fallen medfört att vår syn på projekt-
controllerns funktion har förändrats under studiens gång, vilket även påverkat dess
genomförande. Att fallstudie har används som metod har även påverkat studiens
upplägg. Genom att låta de valda företagen utgöra varsitt fall bestående av en till
två intervjupersoner samt med komplettering av sekundärmaterial, möjliggör de-
signen jämförelser mellan fallen. Fallen utgörs av IFS controller, Intentias project
finance controller och controller inom Saab Bofors Dynamics. Avsikten med en så
kallad korsfallsanalys (cross case analysis) är att studera om det föreligger några
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eventuella mönster i form av likheter respektive skillnader mellan företagen (Eisen-
hardt, 1989). Vad gäller valet av antalet fall finns det skiljaktighet inom litteraturen.
Exempelvis anser Eisenhardt (Dyer & Wilkins, 1991) att antalet fall bör ligga
mellan fyra till tio för att kunna generalisera resultatet. Dyer och Wilkins (1991)
hävdar istället att ett sådant antagande innebär att kärnan med fallstudier går för-
lorad. Denna kärna beskriver författarna som:

“[…] the careful study of a single case that researches to see new
theoretical relationships and question old ones.”

(Dayer & Wilkins, 1991, s 614)

Att genom ett fall kunna se nya samband och öka förståelsen av området kan även
möjliggöras genom att belysa de tre fallen med varandra. Denna jämförelse som
även betonas i syftet, kan fungera som en kreativitetsgenerator. Ett alternativ för
vår del skulle kunna vara att utgå ifrån ett företag och istället göra en djupare be-
skrivning av detta fall. I och med att den teoretiska referensramen är begränsad
skulle ett sådant tillvägagångssätt vara rimligt genom att studien då blir med be-
skrivande.

Den tredje utgångspunkten är att intervjuer använts för att samla information om
uppfattningen av projektcontrollerns funktion. Som komplement till dessa har även
sekundärdata används i en så kallad dokumentanalys (jfr Abnor & Bjerke, 1995) Till
sekundärdata inkluderas här årsredovisningar samt internmaterial från de respektive
företagen. Dokumentanalys innefattar att materialet studerats utifrån vad som är
väsentligt för att förstå projektcontrollerns funktion. För att åstadkomma detta har
vi utgått ifrån följande övergripande teman: projektcontrollerns funktion inom eko-
nomisk styrning samt projektcontrollerns funktion inom projektverksamhet. Då
dessa teman även återspeglas i intervjuguiden har vi valt att använda denna som
guide även vid dokumentanalysen. På så vis har vi använt oss av två metoder, det
vill säga intervju samt dokumentanalys. Fallstudier brukar vanligtvis baseras på flera
olika datainsamlingsmetoder så kallad triangulering (Merriam, 1998). Detta kriteri-
um uppfyller vår studie enbart delvis, men den är så pass inspirerad av fallstudie att
vi anser att det är av vikt att belysa, vilket förklaras vidare i kommande delkapitel.

2.2 Studiens upplägg och genomförande

Uppsatsarbetet började med inläsning av litteratur för att öka den teoretiska för-
ståelsen för ämnesområdet (jfr Holme & Solvang, 1997). Då vi studerar ett område
som är föga undersökt, har vi valt att se det ur ett vidgat perspektiv för att få en
referensram att utgå ifrån. För att låna Glaser och Strauss (Brunsson, 1981) be-
grepp har vi därmed utgått ifrån att teorin inom ekonomisk styrning och projekt-
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verksamhet är så pass flexibel så att de kan överföras till ett närbeläget område, det
vill säga projektcontrollerområdet. Detta kan vidare exemplifieras genom följande
citat:

”Kunskap i handling kräver helhetsförståelse eftersom det alltid finns flera
helheter. Det som krävs är inte avbildning utan bilder som öppnar ett land-
skap det vill säga gör att, man kan orientera sig och ta sig fram på ett bra
sätt.”

(Molander, 1993, s 172)

Genom att bygga upp en referensram utifrån teorier om ekonomisk styrning och
projekt, avser vi öppna upp möjligheter för att studera projektcontrollerns funk-
tion. Kopplat till vad Hartman (19998) benämner relationssats, anser vi det som ett
rimligt antagande att relationen mellan områdena ekonomisk styrning och projekt
kan generera en förståelse för projektcontrollerns funktion. Vidare vill vi betona att
syftet med teorivalet inte är att generera en fullständig beskrivning av området, utan
att studera det utifrån ett ekonomisk styrning respektive ett projekt perspektiv. Då
denna studie ämnar fokusera på projektcontrollern funktion i Sverige har vi valt att
undvika amerikanska studier inom projektcontroller- och controllerområdet, då
funktionen dem emellan skiljer sig åt (jfr Samuelson, 2001; Mattson, 1997).

Utifrån denna kunskap utformades sedan en intervjuguide (se bilaga 1), vilken
utgjorde utgångspunkten för intervjuerna men även för dokumentanalysen, som
beskrivs ovan. Intervjun inleddes med en presentation, vilken tillsammans med
bakgrundsfrågorna kan jämföras med en så kallad trattprincip. Detta förklarar
Carlsson (1991) med att intervjun initieras med allmänna frågor för att sedan över-
gå till med specifika frågor. Enligt Kvale (1997) anger intervjuguiden de ämnen som
är föremålen i undersökningen. För att få en god struktur indelades frågorna efter
teman, så kallade tematiskt relaterade frågor (Kvale, 1997). De övergripande teman
i studien är: projektcontrollerns funktion inom ekonomisk styrning samt projekt-
controllerns funktion inom projektverksamhet. Dessa teman återspeglads i inter-
vjuguiden som även inleder och avslutar med ett fåtal frågor. Intervjuguiden testa-
des genom att en person som inte arbetar på något av de undersökta företagen fick
besvara frågorna. Detta medförde att vissa frågor omformulerades samt att den
inbördes ordningen justerades. Vidare gav detta ett ungefärligt mått på hur lång tid
en intervju tog att genomföra, vilket underlättade planeringen av intervjuerna.

Kriterierna för valet av intervjupersoner grundade sig på två förhållanden. För det
första skulle intervjupersonerna utgöras av någon med stor inblick i hur projekt-
controllerarbetet sköts inom verksamheten. Här ansåg vi att det var en fördel om
personen i fråga besatt någon chefsposition för att på så vis ha överblick men även
viss distans till arbetet. Detta då det kan underlätta för personen att beskriva en
företeelse. För det andra skulle intervjupersonerna vid tillfället vara aktivt verk-
samma i företaget, det vill säga personer som inte var semesterlediga, mamma-
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respektive pappalediga, sjukskrivna eller uppsagda. I initialläget valdes tre personer
ut för intervju som fördelades mellan de olika företagen. Om materialet från dessa
intervjuer inte skulle bli tillräckligt ”thick”, det vill säga omfattande och tät skulle
fler intervjuer inom aktuellt företag genomföras (jfr Merriam, 1998).

Den första kontakten med de potentiella intervjupersonerna togs via telefon eller
via e-post. Under samtalen respektive e-posten förklarades syftet med studien var-
efter personen tillfrågades om han/hon kunde tänka sig att delta. Vida jakande e-
postsvar bestämdes datum per telefon. Samtliga intervjupersoner tillfrågades även
hur de ställde sig till att intervjuerna spelas in på band, vilket tilläts av samtliga.
Sammantaget var det ingen som avböjde från att intervjuas. Intervjuerna karakteri-
serar vi som kvalitativa forskningsintervjuer. Detta då de bygger på vardagens sam-
tal, men det är ett

”[…] samtal som har en struktur och ett syfte.”
(Kvale, 1997, s 13).

För att få till stånd detta samtal har en avslappnad relation eftersträvats för att
stimulera till ett positivt samspel. Samtidigt kan samtalet speglas av en obalans då
det var vi som initierade det, valde samtalsområde samt i viss mån kontrollerade
själva intervjusituationen (jfr Kvale, 1997). För att underlätta för intervjupersonerna
genomfördes samtliga intervjuer på arbetsplatsen under arbetstid. Att arbetsplatsen
valdes som plats för intervjuerna kändes viktigt ur tidsbesparingssynpunkt för de
intervjuade, vilket även minskade risken för att de skulle avböja medverkan. Varje
intervju tog mellan drygt en till två och en halv timmar. Samtliga intervjupersoner
har fått möjlighet att läsa igenom utskriften samt ge kommentarer på denna. Vidare
har intervjupersonerna även tillåtit att företagets och deras namn framgår i studien.

2.3 Bearbetning och analys

Efter varje intervjutillfälle diskuterade vi vilken information intervjun genererat
samt hur vi kunde förbättra vår teknik och vårt upplägg till kommande intervju.
Detta innebar att intervjuguiden förtydligades för att underlätta intervjusituationen.
Samtliga intervjuer har vidare transkriberats och utskrifterna har utgjort grunden
för analysen. Efterhand som vi blev mer bekanta med projektcontrollerns funktion,
kom vi fram till att ändra syftet med föreliggande uppsats så att det fick en något
annorlunda vinkling. Detta genom att projektområdet som tidigare fått ett relativt
stort utrymme tonades ned för att ge mer plats till projektcontrollerns funktion i
verksamheten. Anledningen till ovanstående grundar sig på den ökade förståelse vi
fick av projektcontrollerns funktion genom intervjuerna, vilket innebar att vi såg
denna nya vinkel som uppsatsen numera bygger på. Ytterligare en förklaring som
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sammanhänger med ovanstående utgörs av att projektcontrollerfunktionen inom
fallföretagen inte är helt renodlade utan att det även finns inslag av controller-
funktioner såsom budgetarbete mot linjeverksamhet, vilket tydligast framgår inom
IFS. Detta har medfört att vi strävat efter att avskilja funktionerna för att få fram
projektcontrollerns funktion. Ovanstående har även inneburit att ytterligare kontakt
tagits med samtliga fallföretag, vilket har gjorts via e-post eller per telefon. Hos
Saab Bofors Dynamics fick vi även möjlighet att komma på ett andra besök. De
andra fallföretagen ansågs sig inte ha tid med ytterligare ett besök, då sjukdom och
merarbete inför årsskiftet inte gav dem möjlighet till det. Hos Intentia R&D fick vi
dock möjlighet till en telefonintervju, vilket vi ansåg tillfredsställande då det enbart
rörde sig om kompletterande frågor. För att öka tillförlitligheten i denna intervju
valde vi att inleda med att först sända över frågorna via e-post för att även få dem
besvarade på detta vis. Därefter följde vi upp informationen med telefonintervjun,
genom detta anser vi att eventuella missförstånd reducerades.

I bearbetningen och analysen av det empiriska materialet har vi arbetat dels syste-
matiskt, dels tematiskt. I den systematiska bearbetningen och analysen har först
varje intervju behandlats för sig. Därefter har intervjun sammanställts med sekun-
därmaterialet. Slutligen har företagen jämförts sinsemellan. Genom genomläsningar
av materialet insåg vi att det gick att utläsa variationer mellan företagen. Genom-
gående befinner sig IFS och Saab Bofors Dynamics i motsatsförhållande, medan
Intentia intar ett läger mellan dem. För att tydliggöra detta presenteras resultatet
med ordningen: IFS, Intentia och Saab Bofors Dynamics. Vidare ansåg vi oss finna
fem teman som uppenbarade sig i det empiriska materialet, vilket är benämning av
projektcontrollern, kontextens påverkan, hårda funktionsvariabler, hårda variabler
med mjuk funktion och mjuka funktionsvariabler. Dessa teman har vi valt att be-
nämna empiriska teman för att särskilja dem från de teoretiskt kopplade teman,
vilkas tituleras övergripande teman. Övergripande teman har bearbetats genom att
en tematisk bearbetning och analys gjorts inom varje företag. Dessa teman utgörs
av projektcontrollerns funktion inom ekonomisk styrning samt projektcontrollerns
funktion inom projektverksamhet. Detta har gjorts genom att det empiriska materi-
alet först kategoriserats. Därefter har vi tolkat och försökt förstå de mönster av lik-
heter och skillnader mellan företagen som har framstått. För att få en god överblick
av ovanstående analyser har de sammanställts i en arbetsmatris (se 5.4 Jämförande
empirisk analys).

För att arbeta empirinära bestod resultatdelen till en början av nästintill enbart citat.
När ett utkast till diskussionen hade skrivits sammanfattades en del av citaten i
resultatet till löpande text för att öka läsvänligheten, medan andra behölls för att
förtydliga och levandegöra resultatet. Valet av de kvarvarande citat utgörs av de
citat som vi ansåg var mest kärnfulla och visar på gemensamma eller urskiljande
uppfattning.
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3 Controllerns funktion inom
ekonomisk styrning

I detta kapitel följer en presentation av vår syn på projektcontrollerns funktion, sett
ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv. Valet av perspektiv grundar sig på att teo-
retiker (jfr Andersson, 2001; Mattsson, 1987) inom controllerområdet anser att eko-
nomistyrning är den svenske controllerns huvudsakliga funktion. Då föreliggande
studie ämnar studera projektcontrollerns funktion, medför projektverksamheten en
ökad komplexitet av funktionen. Med anledning av detta har en bredare referens-
ram valts, vilken utgörs av ekonomisk styrning. Inom ekonomisk styrning anser vi
att Simons (1995) och Merchants (1998) ställningstaganden täcker in området på ett
tillfredsställande sätt, då de betonar fyra olika aspekter av styrningsformer. Dessa
former har vi valt att benämna ekonomi-, regel-, kulturstyrning samt mjuk styrning.

3.1 Grunderna för ett vidare perspektiv

Den innebörd Simons (1995) och Merchant (1998) lägger i begreppet management
control kan översättas med ekonomisk styrning. Enligt Simons (1995) definieras
detta begrepp enligt följande:

“Management control systems are the formal, information-based routines
and procedures managers use to maintain or alter patters in organizational
activities.”

(Simons, 1995, s 5)

Detta kan jämföras med system som managern använder sig av för att påverka be-
teendet i organisationen i önskvärd riktning, vilket även Merchant (1998) anser är
den primära funktionen av ekonomisk styrning. Vid jämförelse mellan Anthony
och Govindarajan, Simons (1995) samt Merchant (1998) kan innebörden av eko-
nomisk styrning respektive ekonomistyrning uppfattas snarlik (jfr Anthonys defini-
tion av management control s 3). Jämfört med den traditionella synen av styrbe-
greppet, som utgörs av ekonomistyrning, kan ett bredare förhållningssätt fås genom
att tydliggöra en djupare beskrivning av ekonomisk styrning. Detta. Merchant
(1998) beskriver ekonomisk styrning genom att dela in området i handlingsbaserad
kontroll (action control), resultatkontroll (result control) samt personlig- och kul-
turell kontroll (personell/cultural control). Dessa kan jämföras med de styrsystem
som Simons (1995) delar in ekonomisk styrning i, vilka är tilltrosystem (beliefs
systems), gränssystem (boundary systems), diagnostiskt kontrollsystem (diagnostic
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control systems) och interaktivt kontrollsystem (interactive control systems). I
nedanstående figur åskådliggörs vårt sätt att kategorisera och benämna dessa
variabler samt hur de relaterar till varandra.

Figur 5: En schematisk bild över vår kategorisering av ekonomisk styrning.
R = Redovisningscontroller
A = Affärscontroller

Hur får vi då in controllerns funktion i denna figur? Enligt Merchant (1998) kan
controllerns funktion delas upp i två huvuduppgifter, vilka kan verka paradoxala.
Samtidigt som controllern ska ge informationsservice åt chefer inom hela organisa-
tionen, ska de även vara oberoende av dessa chefer. Inom större företag löses
denna paradox genom att rollerna vanligtvis delas upp inom vad Frenckner och
Olve (2001) benämner redovisningscontroller (accounting controller) respektive
affärscontroller (business controller). Deras olika funktioner kan sedan delas upp
mellan de fyra aspekterna av ekonomisk styrning, vilket visas genom bokstavs-
förkortningarna i figur 5. I kommande delkapitel ges en förklaring till dessa indel-
ningar.
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3.1.1 Controllern och ekonomisk styrning

Enligt Anthony, Hawkins och Merchant (1999) har controllerfunktionen förändrats
under de senaste decennierna. Tidigare likställdes controllers arbetsuppgifter med
en redovisare, vilken ansvarade för kostnadsbokföring och för insamlade av infor-
mation som andra sedan analyserade. Med ökad konkurrens har takten på att få
fram ekonomisk information ökat, vilket ställer nya krav på controllern. Vidare
menar Jönsson och Edström (1999) att projektverksamhet medför att andra former
av information behövs, jämfört med vad en produktorganisation behöver. I och
med att projekt är uppgiftsorienterade menar författarna att informationen därför
behövs brytas ned till komponentnivå, medan produktorganisation som har en
hierarkisk och funktionell struktur enbart kräver information på divisionsnivå.
Detta torde påverka de krav som ställs på projektcontrollern.

Utvecklingen inom controllers ansvarsområde beskriver Frenckner och Olve (2001)
som en uppdelning mellan ekonomistyrning och internredovisning, där det först-
nämnda området kan delas upp i redovisnings- och affärscontroller. Att ekonomi-
styrning är controllerns huvudsakliga funktion ger controllerlitteraturen en sam-
stämmig bild utav, men huruvida internredovisning ska ingår råder det oenighet
kring. Med anledning av detta har vi valt att inte belysa internredovisning.

Enligt Merchant (1998) är redovisningscontrollern ansvarig för att den finansiella
informationen som rapporteras från den operativa verksamheten är korrekt men
även för kontroll av informationen. Detta innebär ansvar för den redovisnings-
inriktade verksamheten och den löpande ekonomiska rapporteringen (Mattson,
1987). De kan även undersöka vissa prestationsrapporter för att garantera exakthet
samt framföra huruvida vissa moment behöver ytterligare efterforskningar till
produktionscheferna. (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999) Utöver detta är det
av vikt att de kan analysera och förstå bakomliggande orsak till eventuella av-
vikelser. En redovisningscontrollers arbetsuppgifter kan vidare jämföras med
formaliserade och rutinmässiga processer (jfr Samuelson, 2001). Inom dessa pro-
cesser finns det även en koppling till den bransch företaget tillhör samt vilken
ekonomisk tradition som gäller inom företaget. Enligt Samuelson (2001) före-
kommer redovisning och budgetering inom i stort sett alla branscher, medan
produktkalkyleringens roll och omfattning kan variera. För att återknyta till figur 5
(se s 16) medför detta att redovisningscontrollern framförallt finns inom ekonomi-
styrning, men att det även återspeglas i regelstyrning.

Affärscontrollerns funktion sammanfattar Frenckner och Olve (2001) genom
analys och problemlösning. Vanligtvis riktas dessa aktiviteter mot budget, period-
iska rapporter, lönsamhetsuppföljningar för resultatenheter, produktgrupper eller
marknader och investeringsärenden. Detta informationsunderlag ligger sedan till
grund för beslutsfattande på ledningsnivå. Controllern jämför författarna vidare
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med managementservice då de innehar en rådgivande funktion som diskussions-
partner för att stötta resultatansvariga och olika beslutsfattare. Ytterligare uppgifter
är att utreda samt initiera resultatförbättrande åtgärder i syfte att nå ökad effektivi-
tet och lönsamhet. Affärscontrollern kan även återknytas till figur 5 (se s 16), vars
funktion då finns dels inom regelstyrning, men även inom kulturstyrning och mjuk
styrning. Styrningsaspekterna förklaras i kommande delkapitel.

Tabell 1: Sammanfattning över redovisnings- respektive affärscontroller (Frenckner & Olve, 2001)

Redovisningscontroller Affärscontroller

Ser till att siffror kommer fram Använder siffrorna som RC tagit fram
Historisk och nulägesorienterade, dvs.
rapporterar resultat och måluppfyllnad

Framtidsorienterade: hjälper till att
formulera mål och åtgärdsprogram

Sammanhängande system med lokala delar Anpassade till lokala enheters synsätt
Många olika kunder En linjechef huvudkund
Ekonomi- och systemkompetens Verksamhets-, affärs- och

ekonomikompetens

För både redovisnings- och affärscontroller utgör avvikelseanalys ett betydelsefullt
ansvar, det vill säga att jämföra det faktiska utfallet med det budgeterade eller plan-
erade (jfr Källström, 1990). En tolkning är dock att denna analys för redovisnings-
controllern karakteriseras av konstaterande medan det för affärscontrollern känne-
tecknas av att finna orsaker till avvikelsen och förslag till hur den kan åtgärdas.
Detta kan vidare jämföras med att en redovisningscontroller har ett sifferansvar,
medan affärscontroller tycks ha ett mer övergripande ansvar där ifrågasättande
utgör en viktig funktion (jfr Källström, 1990).

Utöver detta har både redovisnings- och affärscontrollern därmed en roll som
”early-warners” det vill säga att fungera som ett tidigt varningssystem, vilket
signalerar då något tyder på att verksamheten tenderar att komma på efterkälke (jfr
Källström, 1990). Sammantaget har controllern en funktion som kan påverka hur
verksamheten inom företaget bedrivs.

Controllerfunktionen utgör en nyckelroll inom företag. Viss litteratur (jfr Anders-
son, 2001; Mattson, 1987) anser dock att deras funktion framförallt finns inom eko-
nomistyrning, varför vi har valt att inleda med denna aspekt inom den ekonomiska
styrningen.



Teoretisk referensram

19

3.1.2 Ekonomistyrning

Vad Anthony och Govindarajan (2001) inkluderar i begreppet ekonomistyrning kan
jämföras med vad Simons (1995) benämner diagnostiskt kontrollsystem och vad Mer-
chant (1998) innefattar i resultatkontroll. Både Simons (1995) och Merchant (1998)
lyfter här fram betydelsen av mål. Detta kan jämföras med målstyrning, det vill säga
att verksamheten styrs efter mål. Innebörden av målstyrning är vidare att det är
resultatet av en handling som är det väsentliga, inte hur resultatet nås. Förutsätt-
ningar för denna form av styrning är på förhand definierade mål, att den individ
som hålls ansvarig för resultatet kan påverka det samt att utfallet är mätbart och går
att relatera till målen. Simons (1995) betonar att mål och standard är en förutsätt-
ning för avvikelseanalys. Dessa analyser ligger sedan till grund för eventuella åt-
gärder som möjliggör att målet kan uppnås, trots avvikelsen. En tolkning av syftet
med diagnostisk kontroll är just att underlätta för eventuell avvikelseanalys. Mer-
chant (1998) lyfter inte fram avvikelseanalys på samma sätt, men tycks ha ett lik-
nande synsätt. Författaren betonar istället preaktivt arbete, det vill säga förebyggan-
de arbete som fokusera på potentiella problem och åtgärder så att dessa inte upp-
står eller reducerar omfattningen av dem.

Enligt Simons (1995) exemplifieras diagnostiskt kontrollsystem av affärsplan, bud-
get, mål, projektstyrningsmetodik, marknadsandelar och ”Management By Objec-
tives”, MBO. MBO kan jämföras med målstyrning, då man styr mot förutbestämda
objekt. Vidare menar författaren att diagnostiskt kontrollsystem inte enbart an-
vänds för att kräva ansvarstagande från underordnade. Utan det handlar även om
att fördela resurserna på ett effektivt sätt, att samordna aktiviteter, att fånga in
kritisk information så tidigt som möjligt samt att effektivare kunna arbeta med
affärsutveckling. Detta kan vidare kopplas samman med hur aktiviteterna organiser-
as och utförs, vilket inkluderas i nästa aspekt inom ekonomisk styrning, vilken vi
benämner regelstyrning.

3.1.3 Regelstyrning

Projektverksamhet innebär enligt Jönsson och Edström (1999) en situation där nya
regler etableras. Författarna menar att dessa regler utgör en möjlighet att styra upp
och förklara verksamheten, vilka controllern kan nyttja. Vidare påpekas att sam-
tidigt som projektcontrollern sätter upp regler för projektet, kan de utgöra en med-
lem i projektet. Situationen kan sammanfattas med hjälp av följande citat:

“The controller tries to stabilise ”things” by institutionalising the rules of
the game.”

(Jönsson & Edström, 1999, s 18)
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Ovanstående kan kopplas till vad vi valt att titulera regelstyrning. Inom denna
aspekt av ekonomisk styrning lyfter både Simons (1995) och Merchant (1998) fram
gränssättning och reglering. Simons (1995) benämner sitt styrsystem för gränssystem
vilken innebär att gränser sätts för hur personalen ska arbeta, vilka framförallt är av
vikt då miljön är dynamisk. Merchant (1998) benämner sin version handlingsbaserad
kontroll, vilket utgör en direkt kontrollform för att få personalen att handla i enlig-
het med organisationens intresse.

Handlingsbaserad kontroll delar Merchant (1998) in i fyra undergrupper, vilka
består av beteenderestriktioner, förhandsgranskning, handlingsansvar och över-
bemanning. Då överbemanning idag är relativt ovanlig för att reducera oönskade
handlingar, kommer vi att fokusera på de tre övriga. Beteenderestriktioner är en negativ
form av handlingsbaserad kontroll och fokuserar på att reducera handlingar som är
skadliga för organisationen, det vill säga vad personalen inte får göra. Kontrollfor-
men har på så vis ett preventivt syfte genom att den i förväg försöker påverka hur
personalen bör agera. Detta kan ske dels fysiskt, dels administrativt. Det först-
nämnda inkluderar begränsat tillträde, vilket exempelvis kräver passerkort eller
lösenord. Administrativa restriktioner utgörs av riktlinjer hur arbetet ska delas upp,
vem som ska ansvar för vad etcetera. Med förhandsgranskning innefattar Merchant
(1998) såväl formella som informella handlingar, vilka kräver ett godkännande av
managern för att få genomföras. Handlingsansvar innebär att alla, oavsett hierarkisk
nivå, ställs ansvariga för sina handlingar. Detta kan ses som en likhet mellan Mer-
chant (1998) och Simons (1995). För att denna form ska fungera krävs det att
handlingar som är önskvärda respektive icke-önskvärda är definierade samt att
berörd personal är medveten om dessa. En förutsättning för att utfallet ska kunna
värderas är det går att uppskatta. Här kan även en parallell dras till den så kallade
påverkbarhetsprincipen (jfr Anthony & Govindarajan, 2001), det vill säga att den
som hålls ansvarig för uppgiften ska ha möjlighet att påverka utfallet. För att hand-
lingsansvar vidare ska vara verkningsfullt utgör feedback ett viktigt instrument. Ur
motivationsaspekt är det exempelvis betydelsefullt att eftersträvansvärt resultat
poängteras och belönas. Merchant (1998) menar att det är vanligare att icke-
önskvärt utfall bestraffas jämfört med att önskvärt resultat belönas.

En skillnad mellan gränssystem och handlingsbaserad kontroll är att Merchants
(1998) handlingsbaserade kontroll tycks utgöra ett smalare perspektiv jämfört med
Simons (1995) gränssystem. Detta kan bland annat utläsas genom att Simons (1995)
betonar att gränser medför att ett fritt spelrum för personalen möjliggörs, men
inom vissa givna ramar. På så vis kan gränserna skapa en trygghet för personalen.
Gränssystem ger företaget en möjlighet att uppnå flexibilitet och kreativitet genom
att delegera arbete och beslut. Simons (1995) menar vidare att strategiska ramar är
nödvändiga. Detta för att personalen inte ska gå för långt ifrån företagets strategi då
det kan leda till förluster för företaget. De strategiska ramarna kan innebära gränser
för vilka kunder eller marknader företaget ska fokusera på. Simons (1995) jämför
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gränssystem med bromsar i en bil, då de är en förutsättning för att bilen ska kunna
köras fort.

Enligt Simons (1995) integreras gränssystem och tillitssystem med varandra, genom
att det sistnämnda utgör de förutsättningar inom vilket värderingarna är acceptabla.
Vi kommer i nästa delkapitel därför belysa tillitssystem i den aspekt av ekonomisk
styrning som vi benämner kulturstyrning.

3.1.4 Kulturstyrning

Kulturstyrning, det vill säga gemensamma normer och värderingar, är inget nytt in-
slag inom styrning. Hur de betraktas kan å andra sidan variera mellan olika perspek-
tiv. Enligt Anthony & Govindarajan (2001) utgör dessa ett informellt område som
påverkar verksamheten. Av denna anledning är det av vikt att ta hänsyn till dessa
vid utformandet av styrsystem såsom planering, budgetering och rapportering.
Simons (1995) version av kulturstyrning, tilltrosystem, kan sägas ha en smalare inne-
börd jämfört med gemensamma värderingar. Detta då begreppet i sig är positivt
laddad och kan tolkas som en mekanism inom organisationen som knyter till sig
personalen och får dem att stanna. En förutsättning för detta kan i sin tur utgöras
av att personalen instämmer med de värderingar som företaget genomsyras av.
Syftet med systemet är att stimulera personalen att utifrån basvärderingarna själva
lösa problem samt att inspirera och uppmuntra dem till eget agerande. Även Mer-
chant (1998) definierar en form av kulturstyrning som baseras på företagets nor-
mer, vilken författaren titulerar kulturell kontroll. Detta innebär en styrform för att få
personalen att handla utefter de normer och värderingar som finns inom företaget.

Vid jämförelse mellan tilltrosystem och kulturell kontroll framgår att det först-
nämnda har en smalare innebörd. Ytterligare en skillnad är att Simons (1995) menar
att tilltrosystem framförallt är tillämpbart inom företag med självständig personal,
medan Merchant (1998) tycks anse att kulturell kontroll kan appliceras generellt.
Detta går att utläsa genom att formella regler såsom beteenderegler, gruppbaserad
belöning och ledningens åsikter utgör användbara metoder. För att denna styrform
ska vara framgångsrik är det en förutsättning att företagets och personalens vär-
deringar överensstämmer samt att personalen känner ett starkt engagemang för
verksamheten. För att åstadkomma detta engagemang utgör i sin tur interaktion en
viktig komponent, vilken ingår i den fjärde och sista aspekten av ekonomisk styr-
ning. Denna aspekt benämns här mjuk styrning.
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3.1.5 Mjuk styrning

Controllerns ansvar innefattar enligt Samuelson (2001) stöd till ledningen i utform-
ningen och användning av styrmedel, vilket medför att controllern kan jämföras
med en stabsfunktion. Detta innebär även att controllern samordnar och integrerar
strategin med lokala beslut i företaget. För att samarbetet ska fungera utgör kom-
munikation inom företaget en förutsättning. Kopplat till projektverksamhet anser
Magnusson (2001) att controllerfunktionen utgör en viktig roll i utformandet av
företagets övergripande principer, för styrning av projektverksamheten och projekt-
organisationens samspel med linjeorganisationerna. Ovanstående har genererat att
controllern har fått ett förändrat ansvarsområde. Pihlanto (2000) påpekar att detta
medfört att nya kompetenskrav ställs på controllern såsom kommunikativ, peda-
gogisk och social kompetens. Dagens controllerfunktion kan därmed beskrivas som
en aktiv roll inom företaget. Detta kan studeras genom vad Simons (1995) in-
kluderar i interaktivt kontrollsystem, men till viss del även genom vad Merchant (1998)
benämner personlig kontroll. En tolkning av dessa båda styrformer är att den sist-
nämnda kan ses som en grund till att förutsättningarna för interaktivt kontroll-
system ska utvecklas på ett förmånligt sätt. Personlig kontroll innefattar selektiva
processer i form av rekrytering och placering av anställda.

Interaktivt kontrollsystem används i sin tur, enligt Simons (1995), av ledningen för
att regelbundet och personligen involvera sig i beslutsaktiviteter hos underordnade.
Ledningen är även ansvarig för att personal engagerar sig i att utveckla nya strate-
gier. Syftet med att göra ett kontrollsystem interaktivt är att just för att fokusera
uppmärksamheten hos personalen och möjliggöra kommunikation och lärande
genom hela organisationen. Analyser av företagets strategiska osäkerheter påverkar
designen av interaktivt kontrollsystem. För att ha möjlighet att vara flexibel mot
marknaden är ett väl fungerade interaktivt kontrollsystem nödvändigt. Dessa
system fokuserar på nutid och framtid. Enligt Simons (1995) förekommer interak-
tivt kontrollsystem, där marknaden är föränderlig och där det är svårt för företaget
att ha en tydlig strategi. Detta leder till att avvikelser i företaget blir svårtolkade,
varför uppmärksamheten istället bör fokusera på att skapa dialog mellan personal-
en. Interaktivt kontrollsystem stimulerar till innovation och lärande och detta i
kombination med ett kontinuerligt engagemang hos ledningen resulterar i att nya
strategier utvecklas.

Mjuk styrning kan vidare kopplas till senare ledarskapsteorier, vilka menar att ett
bra ledarskap baseras på samspel mellan personal och situation. En av dessa är väg-
mål-teorin, vilken utvecklats av House (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Benäm-
ningen syftar till ledarens betydelse av att vägleda och motivera medarbetarna fram
till målet, vilket även kan benämnas coaching. Genom att ge råd och stöd, avlägsna
hinder, stå för helheten (Hammer, 1997) samt visa på riktning och målsättning,
skapas motivation hos medarbetarna (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Controllerns
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funktion kan därmed beskrivas som teknisk, målorienterad och symbolisk för
organisationskulturen (jfr. Ho, 2000), vilka alla kan påverka medarbetarnas
tillfredsställelse med deras arbete.
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4 Controllerns funktion inom projekt-
verksamhet

Som tidigare konstaterats utgör projektcontrollerfunktionen inom projektverksam-
het ett område där ett begränsat antal studier gjorts. För att ringa in området be-
lyser föreliggande kapitel på den kontext inom vilken projektcontrollern är verk-
sam, det vill säga projektverksamhet. Detta då vi anser att ett rimligt antagande är
att projektcontrollerns funktion påverkas av den kontext inom vilken han/hon är
verksam. Vidare består kapitlet av två delar, där den första ger en beskrivning av
projekt. I den andra delen presenteras projektlivscykeln, i vilken projektcontrollerns
olika ansvarsområden tydliggörs med fokus på ekonomisk styrning.

4.1 Vad är ett projekt?

Projekt har idag blivit ett trendbegrepp, vilket tycks medföra att innebörden av
begreppet blivit allt vidare. För att återge en klassisk definition av projekt citeras
nedan den som används inom Project Management Institute, PMI, vilken lyder:

“A project can be defined in terms of its distinctive characteristics – a
project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product or
service.”

(PMI, 1996, s 4)

Vanligt är att denna definition konkretiseras i den så kallade projekttriaden, vilken
visas i figur 6 (se nästkommande sida). Projekttriaden kan ses som en grund, vilken
alla projekt baseras på, oavsett omfattning och komplexitet, i alla fall om betraktar-
en har ett mekaniskt synsätt (jfr Macheridis, 2001). Inom det mekaniska synsättet
jämförs projekt med en statisk verksamhet där riktlinjer för hela processen kan
skapas redan i inledningsskedet. Vidare utgör tids- och aktivitetsplanering viktiga
moment, vilka vanligtvis är hierarkiskt uppbyggda.
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Figur 6: Projekttriaden (Berggren, 2001, s 16)      Figur 7: De fyra T:na (Lundin & Söderholm, 1995, s 451)

Projekttriaden har kritiserats för att vara förenklad och internt inriktad. Enligt Tell
och Söderlund (2001) kan projekt jämföras med en temporär organisation, för att
peka på att det är en tillfällig och vanligtvis tidspressad arbetsform, men även att
det är en ny sammansättning av aktörer. Skillnader mellan temporära och per-
manenta organisationer kan beskrivas genom de fyra T:na, vilka är tid (time), upp-
gift (task), team (team) och förändring (transition). (Se figur 7 ovan) Detta kan i sin
tur kopplas till det så kallade organiska synsättet (jfr Macheridis, 2001). Inom detta
synsätt utgör flexibilitet ett nyckelbegrepp, då såväl projektprocessen som omvärld-
en anses vara föränderliga. Projektprocessen jämförs här med en lärprocess där för-
ståelse utröns genom det sammanhang projektet existerar inom. För att få ett
fungerande projekt betonas vidare decentralisering och skapandet av nätverk. Inom
det organiska synsättet är det svårare att styra resursförbrukning, tidsåtgång och
kravspecifikationer, vilket ställer andra krav på ekonomisk styrningen jämfört med
vad mekaniska projekt gör (jfr Macheridis, 2001). Det är inte ovanligt att det i ett
projekt byts synsätt i de olika faserna, trots att mekaniskt och organiskt synsätt kan
ses som motpoler. Detta är dock inte problemfritt, utan kan påverka projektets
ekonomiska styrning. (Macheridis, 2001)

För att ge en djupare beskrivning av projektcontrollerns kontext presenteras nedan
gemensamt de aspekter som projekttriaden och de fyra T:na utgörs av. I båda
modellerna har tid något av en särställning, varför vi har valt att inleda med denna
aspekt.

4.1.1 Tid

Enligt Berggrens (2001) förklaring står tid för att projekt är tidsbegränsade. Vid
jämförelse mellan temporära och permanenta organisationer anser Lundin och
Söderholm (1995) att de förstnämnda karakteriseras av tid snarare än överlevnad,
vilket förknippas med en permanent organisation. I permanenta organisationer ses
tid som en knapp resurs och förknippas vanligtvis i termer som ”tid är pengar”. För
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Task
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Time
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temporära organisationer är tid vanligtvis preciserad från början genom kontrakt,
vilket medför att aspekten är mer komplicerad. Vidare kan tiden beskrivas genom
olika faser med olika aktiviteter som projektet genomgår.

Tid kan även beskrivas utifrån ett managementperspektiv, vilket benämns ”project
time management”. Enligt PMI (1996) utgörs detta av fem aktiviteter, vilka är
aktivitets definition (activity definition), aktivitets sekvensering (activity sequen-
cing), tidsskattning av aktiviteter (activity duration estimation), schemautveckling
(schedule development) och schema kontroll (schedule control). Den sistnämnda
anser vi är intressant ur projektcontrollerns synvinkel, då det i denna aktivitet
genomförs en tidsuppföljning det vill säga den verkliga tidsåtgången jämförs med
den planerade. Viktigt att påpeka är att avvikelser inte nödvändigtvis behöver vara
negativa, utan likaväl kan innebära att projektteamet hunnit utföra mer än planerat.
Vid avvikelser är det därför av vikt att projektcontrollern är så pass insatt i projekt-
verksamheten så att han/hon kan se vad avvikelsen beror på samt ge förslag till
eventuella åtgärder.

4.1.2 Kostnad

Begreppet kostnad, står för den avgränsade budget som ett projekt ska hålla sig
inom (Berggren, 2001). Att kostnad enbart tas upp i projekttriaden kan beror på att
det inte utgör ett nyckelord, vilket visar på skillnader mellan den temporära
organisationen från den permanenta.

Även detta begrepp kan beskrivas från ett managementperspektiv, det vill säga
utifrån ”project cost management” (jfr PMI, 1996). Projektcontrollern kommer här
dels in i budgetarbetet, dels i kostnadsuppföljningsarbetet. En teknik som enligt
PMI (1996) är vanlig inom budgetering är ”work breakdown strukture”, WBS.
WBS innebär att projektet bryts ned i delsegment, vilka i sin tur bryts ned i ytter-
ligare segment. Hur många nivåer ett projekt bryts ned i avgörs av hur komplicerat
och omfattande projektet är i sin helhet. Genom att varje segment blir klart av-
gränsat underlättar denna nedbrytning såväl budgeteringen som avvikelseanalys.
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4.1.3 Funktionalitet eller uppgift

Den tredje beståndsdelen av projekttriaden, funktionalitet, kan jämföras med vad Tell
och Söderlund (2001) benämner uppgift. Detta då båda utgörs av det specifika inne-
håll som ett projekt ska resultera i. Enligt Tell och Söderlund (2001) kan det vidare
jämföras med en avgränsad aktivitet, vilket delar in och decentraliserar en aktivitet
genom olika delaktiviteter. En skillnad mellan begreppen är att uppgift även an-
vänds för att karakteriserar temporär organisation, vilket kan relateras till mål för en
permanent organisation.

4.1.4 Team

Enligt Lundin och Söderholm (1995) anser personal i temporära organisationer att
uppgiften är av större vikt, jämfört med personal i permanenta organisationer. Till
skillnad från Lundin och Söderholms uppfattning, menar Lööw (1999) att projekt
snarare kan beskrivas genom dess form. Det vill säga hur arbetet utförs i ett projekt
och inte den specifika uppgiften, vilken ger dess karaktär. Detta argument kan
kopplas samman med Lundin och Söderholms (1995) tredje T:t, team. Detta be-
grepp används för att tydliggöra skillnaderna mellan hur aktiviteterna i ett projekt
äger rum jämfört med en arbetande organisation. Team innefattar deltagarna i pro-
jektet, vilka kan ses som en förutsättning för den temporära organisationen. Detta
då den temporära organisationen är beroende av individernas kompetens men även
deras välvilja, engagemang samt möjlighet, vilket påverkar projektets kreativitet,
utveckling och avslutande. Med möjlighet kan även inkluderas tillgänglighet, det vill
säga vilka individer som kan delta i projektet då det påbörjas. Ytterligare en aspekt
är att medlemmarna i teamet har en annan organisationstillhörighet före, under och
efter projektet. Detta medför i sin tur att relationen mellan deltagarna samt mellan
teamet och dess omgivning är ytterligare aspekter som skiljer sig mellan den tem-
porära och den permanenta organisationen, enligt Lundin och Söderholm (1995).

4.1.5 Förändring

Det fjärde T:t, förändring, innefattar den förändring som projektet är tillsatt för att
utföra. Projektet beskrivs enligt Lundin och Söderholm (1995) av en uppsättning
aktiviteter som syftar till att förändra något, vilket ses som önskvärt och nödvän-
digt. På så vis kan övergången beskrivas som den förändring som sker mellan
”före” och ”efter”.

Förändring utgör den sista aspekten i de fyra T:na. Härmed avslutas första delen av
detta kapitel för att gå vidare till projektlivscykeln.
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4.2 Projektlivscykeln

Ett projekt kan beskrivas genom de olika faser som det genomgår under sin livs-
cykel, vilket är en traditionell modell som har fått en vid acceptans inom området
för projektmanagement. I enlighet med Adams och Caldentey (1998) utgörs pro-
jektlivscykeln av fyra faser, vilka är målformulerings- (conceptual), planerings-
(planning), genomförande- (execution) och avslutandefasen (competion). Dessa
faser illustreras i figur 8 nedan.

Figur 8: Projektlivscykeln (Cleleand, 1999, s 49)

Projektlivscykeln har mött kritik bland annat från Lientz och Rea (1999) vilka på-
pekar att trots att den utvecklades på 1960-talet appliceras den fortfarande 40 år
senare, även fast förhållandena inte är de samma. Författarna poängterar även att
projektlivscykelns uppdelning av faser inte överensstämmer med hur aktiviteterna
sker. Exempelvis har kunderna ökade krav på interaktion, samtidigt som det i vissa
fall kan vara svårt att från början specificera målen. Detta medför att projekt istället
bör utgöras av en iterativ process. Då det är svårt att på ett tydligt överskådligt sätt
återge en sådan process, har vi valt den något förenklade och traditionella modellen
eftersom den är utbredd och accepterad. Detta dock utan att förglömma innebör-
den av en interaktiv process. Nedan ges därför en presentation av de olika del-
faserna med inledning av målformuleringsfasen.

4.2.1 Målformuleringsfasen

Denna fas sker innan projektet påbörjats och kan sammanfattas med utredande och
förberedande aktiviteter. Vad är det som ska utföras? Vilka förutsättningar finns för
att genomföra detta på ett bra och effektivt sätt? Vad finns det för alternativ? För
att besvara dessa frågor krävs enligt Cleland (1999) att övergripande mål för pro-
jektet definieras samt att behov identifieras. Det sistnämnda kan göras genom att
uppgiftens delar bryts isär för att lättare kunna bedöma dess omfattning. Vidare
görs en översiktlig tidsplanering samt en budget, vilka ligger till grund för uppskatt-
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ningen av resursbehovet. Under denna fas ges även förslag på personer, vilka kan
tänkas ingå i projektteamet.

Målformuleringsfasen kan vidare kopplas till ekonomisk styrning, på grund av att
fasen inkluderar olika strategiska beslut. Enligt Magnusson (2001) har dessa beslut
till uppgift att söka, låsa och hålla ramar med avseende på tid, ekonomi och funk-
tion/kvalitet. Ett problem, som bland annat Wenell (2001), belyser är dock att
huvuddelen av alla beslut tas i början av ett projekts livscykel samtidigt som kun-
skapen om projektet är som minst då.

4.2.2 Planeringsfasen

En viktig del under planeringsfasen är enligt Cleland (1999) att själva projektarbetet
påbörjas. Under denna fas klargörs och fastställs mål respektive delmål. Vidare
menar författaren att projektet schemaläggs, aktiviteter och resurser planeras in och
ansvar fördelas. Kopplat till ekonomisk styrning har denna fas till uppgift att skapa
förståelse för projektets totala ekonomi, sambandet mellan resursförbrukning och
projektets fortskridande samt sambandet mellan resursförbrukningen och slut-
resultatet (jfr Macheridis, 2001). Konkret innebär detta vad Magnusson (2001) be-
nämner tids- respektive projektplan utförs. Hur detaljerade dessa planer är avgörs
av hur omfattande det specifika projektet är. Tidsplanen innebär att ovan nämnda
aktiviteter tidsbestäms, vilket skattas genom att projektet bryts ned i mindre del-
aktiviteter. Tidsplanen tillsammans med kravspecifikationer och aktivitetsplan utgör
sedan, enligt Macheridis (2001) ett viktigt underlag för uppskattning av projektets
kostnader och intäkter. För att få fram kostnaderna är därför en noga analys av
projektlivscykeln viktig, vilken ligger till grund för konstruktionen av projektkalkyl-
en. Enligt Macheridis (2001) ligger kalkylen sedan till grund för såväl projektbudget
som resursfördelning och lönsamhetsbedömning.

4.2.3 Genomförandefasen

Under genomförandefasen kulminerar prestationen för projektet då huvuddelen av
projektet utförs här. Enligt Cleland (1999) utgörs denna fas av samarbete mellan
olika yrkesgrupper. Kopplat till projektcontrollern utgörs funktionen, enligt Mach-
eridis (2001), mot att löpande redovisa projektets transaktioner, huvudsyftet med
detta är att ge underlag för bokslutet. Det är av central vikt att redovisningen visar
det verkliga värdet av projektets resurser, hur projektet finansieras, vilka och hur
stora resurser som förbrukas i olika aktiviteter och så vidare, så att det finns en klar
bild av projektet. Macheridis (2001) menar vidare att det finns två kritiska moment
under genomförandefasen som bör observeras. Den första innebär att när en av-
vikelse sker i projektet är det viktigt att redovisning sker i direkt anslutning till
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denna, för att snabbt kunna reagera och ge återkoppling. Den andra är att de fak-
tiska och de bokförda kostnaderna kan variera i ett projekt. Detta då endast de
rörliga kostnaderna direkt bokförs på projektet medan de fasta endast bokförs vid
bokslutet.

En vanligt förekommande metod för att avgöra olika former av värdeberäkningar
vid uppföljning, utgörs enligt Magnusson (2001) av milstolpar. Milstolpar kan jäm-
föras med delmål vilka specificeras till kvantitet och kvalitet. Detta innebär att en
specifik del av projektet ska vara färdigt inom ett bestämt datum. Ytterligare en
metod är vad författaren benämner ”% utfört”, vilket är en subjektiv uppfattning
av hur stor del av det totala projektet som är utfört.

4.2.4 Avslutningsfasen

Avslutningsfasen utgörs av den sista fasen i projektlivscykeln och karakteriseras
enligt Cleland (1999) av att uppgiften som projektet skulle utföra testas eller
demonstreras i sin helhet. Denna fas inriktar sig, enligt Macheridis (2001), på
kostnadsuppföljning, kostnadskontroll och projektets bokslut. Kostnadsupp-
följningen bör även relatera kostnaderna till projektets uppnådda resultat, vilket
innebär att den bör ha en lönsamhetsorienterad inriktning. Projektets bokslut
kommer troligen att ligga till grund för kommande projekts förkalkyler inom
företaget. Projektet avslutas genom att uppgiften godkänds av användaren eller
kunden.
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5 Empiri

Nedan följer presentationer av projektcontrollerns funktion inom tre företag vilka
är IFS, Intentia respektive Saab Bofors Dynamics.

5.1 IFS

Industrial and Finacial Systems, IFS, utvecklar och underhåller affärssystem för medel-
stora och stora företag. Koncernen som grundades 1983 har idag cirka 3 150 an-
ställda i 46 länder med huvudkontor i Linköping. IFS affärsidé är att i samarbete
med partners utveckla och implementera sitt komponentbaserade affärssystem, IFS
Applications, som gör det möjligt för stora och medelstora organisationer världen
över att få högre avkastning. Företagets mål är att öka sin marknadsandel och för-
bättra sitt resultat genom att uppnå en ledande position inom utvalda segment.
2001 omsatte IFS 3 151 MSEK. (Årsredovisning 2001; www.ifsworld.com)

Verksamheten inom IFS är projektbaserad och i dagsläget pågår, enligt intervju-
personen, cirka 50-60 utvecklings- och förstudieprojekt.

5.1.1 Projektcontrollerns funktion

Projektcontrollern hos IFS tituleras controller, vars funktion intervjupersonen be-
skriver enligt följande:

”Controllerns funktion utgörs av att studera helheten i företaget och inte
detaljerat på det specifika projektet.”

(Projektchef)

Projektcontrollerns arbete går ut på att se hur resurserna i företaget används, om
den totala budgeten hålls samt om de olika organisationsdelarna i företaget håller
sina budgetar. I dagsläget ingår även budgetansvar och att en gång i månaden göra
en ekonomisk sammanställning av projektverksamheten. Intervjupersonen menar
dock att projektcontrollern idag inte följer upp den ekonomiska delen på detaljerad
nivå, men att det ekonomiska ansvaret kommer att utvidgas framöver till att även
innefatta enskilda projektbudgeters till större projekt.

Två av controllerns funktioner är att kontrollera att projekt uppfyller sina krav-
specifikationer samt att de utförs inom avsatt tidsram. Beroende på ett projekts
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kravspecifikationer avgörs hur hårt projektet kontrolleras samt hur mycket tid varje
projekt anses behöva och därmed får till sitt förfogande. Att tid utgör en viktig
variabel förklarar intervjupersonen genom att:

”[…] tid utgör den största kostnaden för utvecklingsprojekt.”
(Projektchef)

Hur tid används inom företaget undersöker projektcontrollern bland annat genom
att vara ute på ”golvet” och lyssna av om allt förlöper enligt plan. Tidsaspekten
diskuteras även oavbrutet mellan projektet och ledningen i företaget. Vidare på-
pekar intervjupersonen att tidskalkyler görs, men att detta sker i linjen.

Projektcontrollern undersöker även vilka utvecklingsprojekt som kan aktiveras i
balansräkningen, det vill säga vilka projekt som kan tas upp som en tillgång i
balansräkningen. För de aktiverbara projekten tas ett underlag fram gällande
projektens kostnader. Kostnaden fås fram genom schabloner och standardpris
beräknat på indirekta kostnader, vilka sedan adderas till de direkta kostnaderna.
Enligt årsredovisningen (2001) aktiveras 40 procent av de totala kostnaderna i
utvecklingsprojekten, vilket beror på såväl teknisk som kommersiell osäkerhet. Med
detta menas att det är säkrare för företaget att under projektets gång ta upp
kostnader för att inte drabbas av en kostnadsanhopning i slutet av projekttiden.
Den totala kostnaden i företaget menar intervjupersonen är lätt att se, men att hitta
rättvisa fördelningsnycklar är desto svårare. En metod som användas är att klassa
kunderna för att studera hur mycket intäkter de genererar till varje del i företaget.
Genom detta fördelas sedan kostnader och intäkter till de olika produkterna. En
nackdel är dock att en produktutveckling kan vara till olika marknadssegment,
vilket ytterligare försvårar fördelningen av kostnader och intäkter. Ett annat
problem är att det vanligtvis går relativt lång tid mellan själva utvecklingen/-
kostnaden och de intäkter som genereras utifrån den färdiga produkten. Detta
menar intervjupersonen medför att det är svår för IFS att sätta marginaler på
utvecklingsprojekt. Istället läses marknaden av, åt vilket håll går trenden, kommer
efterfrågan att vara stabil i framtiden? Kontentan är att utvecklingsprojekten utgör
en investering för framtiden.

5.1.2 Projektstyrning

Verksamheten i IFS styrs alltmer genom projekt. Konkret innebär detta att projekt-
ens omfattning blir mindre genom att de tidigare stora huvudprojekten numera
delas upp i flera mindre projekt. För utvecklingsprojekt ingick exempelvis för-
studiefasen tidigare (beskrivs nedan), vilket idag istället utgör ett eget projekt. Inter-
vjupersonen betonar att detta har medfört att det tydligare syns vad som ingår i
varje projektdel genom att varje del är lättare att separera från helheten. Denna
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omstrukturering har därför lett till att projekten har blivit lättare att kontrollera,
vilket medfört bättre projektstyrning. Intervjupersonen uttrycker detta genom att:

”Bra uppdelning ger bra styrning vilket leder till bättre kvalitetsnivå i
informationen, alla kan följa upp projektet. […] Detta har lett till att vi kan
leverera fortare, är mer flexibla och att beslut lättare kan tas.”

(Projektchef)

Projektarbetsformen förtydligar därmed arbetet, genom att det tydligt framgår var
verksamheten är på väg. Enligt intervjupersonen är det enklare att mäta en projekt-
organisation, då verksamheten inom projektet konkret begränsas. Trots detta finns
det en risk att projekt startas i onödan. Av denna anledning pågår det en kontinu-
erlig strävan att komma fram till effektivare mätmetoder för projekt. Det är ständigt
en avvägning mellan tid och kvalitet, det vill säga om det är bättre att hålla tiden
och få en sämre kvalitet eller tvärt om. Samtidigt påpekar intervjupersonen att:

”Det är svårt att ha en tight återkoppling på utvecklingsprojekten då det
kan gå lång tid mellan utveckling och etablering på marknaden.”

(Projektchef)

5.1.3 Projektlivscykel

I och med att projekten idag är uppdelade i mindre enheter beskriver intervju-
personen projektlivscykeln genom ett antal uppdelade projekt, vilka såväl påbörjas
som avslutas i linjeverksamheten. Dessa delar eller projekt utgörs av linjearbete,
förstudie, utveckling, support samt implementering. Av dessa ingår förstudie- och
utvecklingsprojekt i utvecklingsverksamheten. Under förstudieprojekt tas ett under-
lag för marknadens/kundens krav på projektet fram, vilket sedan konkretiseras. De
konkreta kraven utgör kravspecifikationer, vilka ligger till grund för den tidsupp-
skattning av utvecklingen som sedan görs. Kontinuerligt under processen i för-
studien ges feedback huruvida produkten antas bli lyckad eller ej. Under förstudie-
projektet finns ett nära samarbete med en den bransch, det land eller den kund
utvecklingen riktar sig till. Intervjupersonen betonar att det avslutningsvis i förs-
tudieprojektet finns ett vägskäl där ett beslut tas om förstudien ska övergå till ett
utvecklingsprojekt eller ej. När ett beslut är taget avslutas det första projektet för att
låta utvecklingsprojektet ta över. Utvecklingsprojekten karakteriseras enligt inter-
vjupersonen av att befintliga produkter uppdateras eller att nya utvecklas. I vilken
utsträckning detta görs beror på hur stor efterfrågan är, vilken intervjupersonen
menar är svår att kartlägga.

När IFS grundades använde företaget inte någon projektmodell. I takt med att
verksamheten växte utvecklades dock en egen modell, vilken sedan dess kontinu-
erligt har omarbetats. Jämfört med dagens flexibla och dynamiska modell, var den
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ursprungliga modellen mer styrd. I den nuvarande projektmodellen läggs tonvikt på
milstolpar. Detta för att få arbetet i projektet framåt, vilket intervjupersonen ut-
trycker enligt följande:

”Detta för att tvinga fram information i rätt tid till beslut och så att man kan
agera i tid och justera verksamheten på rätt köl vid problem. […] Mil-
stolpar tvingar fram ett resultat genom att man måste ha uppnått ett
specifikt krav.”

(Projektchef)

Detaljnivån i modellen avgörs, enligt intervjupersonen, av de specifikationskrav
som ställs på projektet. Det finns vanligtvis ett antal krav som kan separeras från de
övriga, där varje krav kan utgöra en milstolpe. I och med att kraven är separerade
från varandra medför detta att arbetet med de enskilda kraven kan utföras parallellt.

Enligt intervjupersonen varierar projektcontrollerns funktion inte nämnvärt mellan
de två faserna. Detta då projektcontrollern inte tittar på projektnivå utan mer över-
gripande på hela företaget. Intervjupersonen menar därför att det är det övergripan-
de ansvaret som är betydelsefullt och förklarar detta genom att det är viktigt att ha
en bra struktur för att undvika att olika typer av verksamheter mixas i ett och
samma projekt.

5.2 Intentia

Intentia är ett internationellt etablerat programvaruföretag som utvecklar och säljer
affärssystem. Koncernen startades 1984 i Linköping och består idag av ett 50-tal
dotterbolag som är verksamma i ett 40-tal länder. Det består av fyra operativa
enheter; Intentia Research & Development, I R&D, och Intentia Europa, Intentia
Amerika och Intentia Asien. Inom Intentia Europa ingår bland annat det svenska
operativa bolaget Intentia Consulting Sverige, ICS. Huvudfunktionen inom ICS är
att sälja och implementera affärssystemet samt att fungera som support till kunder-
na. Affärssystemet utvecklas inom Intentia R&D som fungerar som leverantör åt
de övriga operativa enheterna. Huvuddelen av all utveckling är baserad till Sverige
och Danmark. Enbart i enstaka fall där krav på speciella markands- och/eller
kompetensskäl medför att utvecklingen behöver ske i annat land. (Årsredovisning
2001; internt material)

År 2001 fanns 3 229 anställda inom koncernen och omsättningen uppgick till 4 013
MSEK Intentias affärsidé är att effektivisera affärsprocesser genom att erbjuda en
komplett lösning som kombinerar programvara och kunskap. Intentias långsiktiga
mål är att vara en av de ledande globala aktörerna med den högsta kundtillfreds-
ställelsen i branschen. Detta ska de uppnå genom att ledningen kontinuerligt för-
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stärks med kvalificerad personal. Företagets kunder ska kunna erbjudas en
överlägsen totallösning. (Årsredovisning 2001; internt material)

Inom Intentia R&D drivs, enligt årsredovisningen (2001) mellan 140 till 150 ut-
vecklingsprojekt per år. Samtidigt pågår mellan 70 till 90 projekt parallellt, vilket
visar på att ett projekt i genomsnitt är relativt kort. Inom Intentia ses även varje
kundinstallation som ett eget projekt. 2001 uppgick orderingången till 1 238
MSEK, varav orderstocken i slutet av året var 596 MSEK.

5.2.1 Projektcontrollerns funktion

Projektcontroller inom ICS, benämns Project Financial Controller. Intervjuperson-
en anser inte att projektcontrollerns funktion skiljer sig generellt sett från en con-
troller som arbetar mot verksamheten i övrigt. En anledning till detta är att:

”[Projektcontrollern] är inte delaktig i projektet utan står mer utanför och
synar det.”

(Project Financial Controller)

Intervjupersonen förklarar detta vidare genom att projektcontrollern inte går in och
synar enskilda projekt utan har hand om deras ekonomi. Detta menar intervju-
personen är bra då en objektiv bild till projektet kan hållas. Enligt årsredovisningen
(2001) är aktivering av utvecklingsprojekten i balansräkningen ett viktigt område
för projektcontrollern. De kriterier som gäller för att detta ska få ske är att det för
det första ska vara ett renodlat utvecklingsprojekt. För det andra att det ska finnas
en teknisk möjlighet att projektet resulterar i en kommersiell produkt eller kan
användas internt inom företaget. Vidare ska kostnaderna för projektet gå att beräk-
na och hänföras till intäkten. Utöver detta ska projektet bedömas generera ekonom-
iska föredelar för Intentia samt att företaget ska besitta resurser för att fullfölja
utvecklingen.

Projektets budget framställs av projektledaren och är upplag antingen enligt löp-
ande räkning eller fast pris. Fast pris innebär att kunden får ett pris vid offert-
skrivandet, vilket sedan gäller oavsett hur många timmar som läggs på projektet.
Vid löpande räkning redovisas varje krona i projektet och kunden betalar efter
överenskomna milstolpar. Projektcontrollerns funktion karakteriseras enligt inter-
vjupersonen av att vara en hjälpande hand till projektledaren samt att löpande göra
ekonomiska uppföljningar. Ekonomiska uppföljningar görs varje månad i så kallade
månadsbokslut då projektcontrollern tillsammans med projektledaren går igenom
budgeten och eventuella avvikelser kontrolleras. Intervjupersonen förklarar
månadsbokslut enligt följande:
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”I ett månadsbokslut tittar man på budget, utfall och estimerad tidsåtgång
framåt.”

(Project Financial Controller)

Intervjupersonen menar vidare att det är utfallet samt den kvarvarande delen av
den estimerade tiden som jämförs med budgeten. Med andra ord jämförs hur stor
del av den planerade tiden som används och hur stor del som ännu återstår. Vid
budget enligt löpande räkning gör projektcontrollern budgetuppföljning och
rapporterar sedan till kunden hur projektet ligger till. Informationen vid budget
enligt fast pris är däremot enbart intern och projektcontrollerns funktion utgörs då
av att följa upp projektets kostnad och kontakta projektledaren om den faktiska
kostnaden överstiger den budgeterade. Genom att jämföra förbrukade medel med
resterande budget fås projektets avvikelser fram. Avvikelser kan vara såväl bra som
mindre bra beroende på hur resursförbrukningen förhåller sig till hur mycket av
projektet som genomförts. Upptäcks stora avvikelser och projektcontrollern direkt
kan utläsa vart avvikelsen uppstått, kan den ansvarige delprojektledaren kontaktas
direkt. I annat fall tar projektcontrollern kontakt med projektledaren. Parterna
diskuterar sedan eventuella lösningar. Det är dock projektledaren som är ansvarig
för projektet och det är därmed dennes ansvar att korrigera eventuella avvikelser.
Intervjupersonen påpekar även att:

”Projektcontrollern lägger sig enbart i projektet om en påtaglig avvikelse
framkommer vid budgetuppföljningen.”

(Project Financial Controller)

Ytterligare en funktion som projektcontrollern besitter, enligt intervjupersonen, är
att utifrån den ekonomiska information av projektet som delprojektledaren över-
lämnar regelbundet sammanställa statusrapporter. Dessa rapporter ligger sedan som
grund vid uppföljning av projektet, det vill säga att det går enligt planen. Status-
rapporterna varierar i storlek beroende på hur stort projektet är och/eller om det
ligger i flera länder. I slutet av varje år gör projektcontrollern även en undersökning
av hur mycket som är fakturerat av den tid som är nerlagd i projektet. Kan inte all
kostnad faktureras så ska den överstigande delen redovisas som en kostnad i pro-
jektet. Utöver detta menar intervjupersonen att projektcontrollern även granskar
om den planerade budgetfördelningen tycks vara korrekt. Slutligen påpekar inter-
vjupersonen att projektcontrollern även besvarar ekonomiska frågor från kund och
projektdeltagare.
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5.2.2 Projektstyrning

Projektstyrningen på Intentia fokuserar på tid och kvalitet, vilket beror på att dessa
faktorer utgör de stora kostnaderna för företagets projekt. Enligt kvalitetschefen på
Intentia R&D ligger dock fokus på tid, vilket poängteras i följande citat:

”Det enda vi följer upp är tid som vi sedan kan omforma till pengar. Men
kostnaden följs generellt inte upp på projektbasis idag. Vi har planer på att
göra detta men vi är inte där än...”

(Kvalitetschef)

Utvecklingsprojekt styrs lösare jämför med installationsprojekt, för som intervju-
personen påpekar inte tappa innovationsförmågan hos aktörerna i projektet. Hur
hårt ett installationsprojekt styrs på Intentia beror på två anledningar. Dels på hur
erfaren projektledaren är, desto mer erfarenhet desto mindre styrning. Den vane
projektledaren använder Implex mindre än en oerfaren. Dels på hur stor kunden är,
är det en större kund så kommer oftast Intentia och kunden gemensamt överens
om ett arbetssätt det vill säga en lösare styrning från Intentia. I annat fall används
Implex som innebär en hårdare styrning av projektet.

5.2.3 Projektlivscykeln

Utvecklingsarbetet i Intentia delas enligt årsredovisningen (2001) upp i tre faser,
vilket utgörs av forsknings-, utvecklings- och underhållsfasen. Utvecklingsprojekt
kan förekomma inom samtliga faser, men med betoning på de två förstnämnda.
Installationsprojekt förekommer vanligtvis inom samtliga, om inte direkt så
indirekt. Ett utvecklingsprojekt kan i sin tur ses som en projektlivscykel, vilken
kvalitetschefen delar upp i tre faser. Dessa faser är planering (plan), exekvering
(execute) och slutfas (close). I den första fasen, planering, bestäms projektets
tidsram och hur mycket resurser som behövs i projektet. I nästa fas, exekvering,
sker själva genomförandet av projektet. Den sista fasen, slutfas, innebär ett
avslutande av verksamheten inom det specifika projektet.

Den projektmodell som används på Intentia R&D är, enligt kvalitetschefen, en
kombination av projektmodell från Project Management Institute, PMI, och
Intentia, R&D. Den sist nämnda modellen är en internt uppbyggd modell som
består av erfarenheter från projektledare inom företaget. Projektmodellen består
enligt kvalitetschefen av en enkel generiskt modell som tydliggör de viktigaste om-
rådena i project management som till exempel projektplanering och uppföljning.
Modellen är relativt detaljerad och består av en process på två nivåer med nyckel
templates, det vill säga nyckeltal, samt guidelines eller riktlinjer.
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Implex är den projektmodell som tillämpas inom ICS vid installationer hos kund
och är även den uppbyggd av erfarenhet från projektledare på Intentia. Implex är,
enligt intervjupersonen, väl etablerad i koncernen. Modellen beskrivs som en lat-
hund som innefattar tillvägagångssättet vid implementering av nya system hos
kunden. Intervjupersonen påpekar vidare att Implex främst fungerar som stöd för
nya projektledare. Modellen består av fem delar som är positionering, design,
konfigurering, implementering samt driftsättning.

Enligt intervjupersonen varierar projektcontrollerns roll mellan de olika faserna i
projektlivscykeln. Detta genom variation av den mängd informations som ska
bearbetas, vilket medför att bland annat statusrapporter blir större i implemen-
terings fasen som är mer intensiv samt att mer ekonomiska frågor dyker upp.

5.3 Saab Bofors Dynamics

Saab Bofors Dynamics ingår som ett av Saabkoncernens sex affärsområden och
bildades 2000 genom en sammanslagning av Saab Dynamics, Bofors Underwater,
Bofors Missiles och Bofors Carl-Gustav. Bolaget har idag cirka 2 000 anställda och
en omsättning på cirka tre miljarder. Saab Bofors Dynamics är ett försvarsföretag
som består av tre affärsområden vilka är Missiler, Pansar och Undervattensvapen.
Inom missiler finns i sin tur tre affärsenheter Air/Sea Missiles Systems, Air
Defence Missiles och Land Missiles Systems. Pansar och Undervattensvapen består
av varsin affärsenhet vilka benämns Infantry Weapons respektive Underwater
Systems. Utöver dessa fem affärsenheter, som utgör bolagets kärnområden, finns
ytterligare en som heter Infrastructure & Holdings som består av hel- och delägda
supportbolag, där exempelvis företagshälsovård ingår. Affärsenheterna ansvarar för
orderingång och genomförandet av affären. Saab Bofors Dynamics har en matris
organisation som förutom affärsenheterna består av fyra resursenheter och fem
staber. (Tossman, 021120)

Saab Bofors Dynamics affärsidé är att tillgodose det svensk försvarets behov av
tjänster, produkter och systemsamanhållning inom Verkan och Bekämpning främst
genom att vara en internationell aktiv samarbetspartner för systemprodukter och en
internationell konkurrenskraftig leverantör av nischprodukter (Internt material).

Saab Bofors Dynamics består, som nämnt ovan, av sex affärsenheter. Varje enskild
affärsenhet har mellan 50 – 100 projekt. Ett nytt utvecklingsprojekt startas enbart
när det svenska försvaret efterfrågar en ny produkt eller när en uppgradering av
befintlig produkt ska göras. Inom varje affärsenhet finns en projektcontroller,
vilken benämns controller. Controllern har hand om och överblick över samtliga
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projekt inom affärsenheten. Enligt intervjupersonen är uppskattningsvis 90 procent
av controllerns arbetstid knutet till enhetens projekt. Att så stor del av verksamhet-
en utgörs av projekt förklarar intervjupersonen genom att:

”Projekt är hela livet för oss.”
(Vice President, Finance and Administration)

5.3.1 Projektcontrollerns funktion

Under det som benämns preliminär definitions fas, PDF, (se 5.3.3 Produktlivs-
cykeln) hjälper projektcontrollern till vid upprättande av ”Work Breakdown
Structure”, WBS. WBS är en metod som bryter ner arbetet i projektet till mindre
delar för att förtydliga projektet. Intervjupersonen förtydligar att varje WBS-del har
ett eget ordernummer och är ett eget delprojekt. En WBS kan bestå av upp till
femton nivåer och tusen olika ordernummer. Då varje enskild tekniker beräknar
vad respektive del kommer att kosta och vilken tidsåtgång som kommer att be-
hövas, beskriver intervjupersonen att WBS går nerifrån och upp i organisationen.
Varje delprojekt får genom detta en egen kalkyl som bygger på det insamlade
materialet. Projektcontrollern summerar dessa kalkyler till en gemensam projekt-
kalkyl. Varje kalkyl har egna ramar både vad det gäller leveranstidpunkten, antal
timmar och material inköp. Intervjupersonen förklarar att leveranstidpunkten
vanligtvis består av milstolpar, vilka innebär att ett mål måste uppnås inom viss tid
så att leverans och faktura kan skickas till kunden enligt den i PDF upparbetade
planen. Inom projekt som inte har milstolpar inplanerade eller då de kommer med
långa intervall, till exempel årsvis, upprättar projektcontrollern en ”Percentage Of
Completion”, POC. POC utgör en avräkning som baseras på upparbetningen i
projektet, vars resultat redovisas i resultaträkningen. Detta görs för att externt
kunna ge en rättvisande bild av bolaget. Den senast uppdaterade kalkylen ligger till
grund för POC beräkningarna. Intervjupersonen påpekar dock att företaget alltid
strävar efter att få kontrakt med regelbundna milstolpar.

Projektcontrollern uppdaterar kalkylen fyra gånger per år samt följer upp denna
tillsammans med projektledaren under projektets gång. Vid uppföljning går projekt-
controllern ner tre nivåer i WBS och mäter utfallet mot kalkylen. Intervjupersonen
menar att detta görs genom en undersökning av hur mycket som hittills har arbetats
upp i projektet, det vill säga hur mycket finansiella medel respektive timmar pro-
jektet har förbrukat. Den upparbetade tiden jämförs sedan med den kalkylerade
kostnaden, så kallad ”earned value”. Projektcontrollern tar därefter kontakt med
projektdeltagarna för att kontrollera huruvida detta stämmer samt för att få en klar
bild av hur projektet fortlöper. Vid avvikelser i förhållande till plan undersöker
projektcontrollern var dessa uppstår och vad de beror på för att kunna ge förslag
på lämpliga åtgärder. Sammantaget betonar intervjupersonen att:
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”Uppföljning är en viktig del i controllerns arbete.”
(Vice President, Finance and Administration)

En annan viktig funktion för controllern är sammanslagningen av samtliga kalkyler
inom affärsenheten, vilka ligger till grund för affärsenhetens budget. Då budgeten
görs på årsbasis i motsats till kalkylen, vilken följer projektet, innebär detta att
controllern måste ha överblick både på årsvidden och på projektsynen. Detta
förklarar intervjupersonen genom en matris, vilken illustreras i figur 9 nedan.

Figur 9: Schema över hur budget och kalkyl förhåller sig till varandra.

Intervjupersonen påpekar vidare att budgeten uppdateras fyra gånger per år och att
den då kallas för prognos. Om förändringar dyker upp under året förändras prog-
nosen efter dessa, generellt sett ändras bara negativa förändringar då de positiva
förändringarna handskas mer försiktigt. Det är projektcontrollern som tar beslut
om ett projekts resultat ska försämras, det vill säga skrivas ner i redovisningen. Här
följs försiktighetsprincipen, vilken innebär att då projektets marginal försämras ska
en nedskrivning av tillgången göras direkt, istället för att avvakta tills projektets
slutförts. Detta görs genom att projektcontrollern granskar projektets slutkostnad,
då det är gapet mellan kalkyl och verkligt utfall som är det viktigaste för bolaget.
Det pågår en ständig dialog mellan projektcontrollern, projektledaren och teknikern
för att hålla kalkylen uppdaterad, vilket intervjupersonen uttrycker enligt följande:

”Det är den här dialogen som är så viktig: hur slutar projektet?”
(Vice President, Finance and Administration)

Ytterligare en funktion som intervjupersonen betonar som viktig är att projekt-
controllern använder sin kunskap proaktivt, det vill säga tvingar fram åtgärder vid
behov. Detta inkluderar även att utbilda och informera projektmedlemmarna om
ekonomisk redovisning. För projektcontrollern är det därmed viktigt att kunna
informera om varför det är viktigt att hålla kalkylen, tiden och resultatet i projektet.
Utöver detta hör det även till projektcontrollerns funktion att kunna förklara att
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varje medlem är viktig för helheten. Detta sker framförallt genom positiv och nega-
tiv feedback. I detta samband poängterar intervjupersonen att:

”Det är viktigt att controllern inte är för snäll.”
(Vice President, Finance and Administration)

En projektcontroller kan sällan slappna av ifrån ett projekt, detta då det är svårt att
få lönsamhet i utvecklingsprojekt. Intervjupersonen menar att controllerns roll i
viss mån kan jämföras med att minska katastrofer i ett projekt och att det inom för-
svarsindustrin inte är ovanligt att utvecklingsprojekt går dåligt. Inom dessa projekt
är det därför viktigt att projektcontrollern är uppmärksam på förändringar, vilket
intervjupersonen beskriver enligt följande:

”Controllern är känselspröt ut i organisationen.”
(Vice President, Finance and Administration)

För ett projekt med negativa avvikelser kan seminarium ordnas där projektmed-
lemmarna får byta erfarenhet med andra projekt medlemmar. I dessa seminarier
delar även projektcontrollern. Intervjupersonen påpekar även att Saab Bofors
Dynamics har en erfarenhetsbank där liknade projekt som har genomförts kan
eftersökas för att kunna del av deras erfarenheter.

Ytterligare en faktor som påverka projektcontrollerns arbetsuppgifter kan relateras
till förändrade redovisningsrekommendationer. Från och med 2002 kommer viss
del av kostnaderna i utvecklingsprojekten att aktiveras i balansräkningen, vilket
enligt intervjupersonen sker i begränsad utsträckning på grund av försiktighets-
principen.

5.3.2 Projektstyrning

De styrmått som används inom bolaget är enligt intervjupersonen orderingång
(framåtinriktad), fakturering (nutid), bruttomarginal och rörelsemarginal (dåtid). Av
dessa är bruttomarginalen ett viktigt styrbegrepp för projektcontrollern, då denne
deltar vid fastställandet av nivån på marginalen, vilket sker vid projektets start. Där-
efter följer projektcontrollern sedan löpande upp bruttomarginalen i kalkylen. Sjun-
ker bruttomarginalen tyder det på att något är fel i projektet och projektcontrollern
undersöker genom att exempelvis ifrågasätta vad detta beror på. Detta gäller både
för företaget i stort och för projektet. Utöver detta är en förutsättning att projekt-
controllern vet vilka krav som kan ställas på ett projekt. Projektcontrollern har stor
möjlighet att påverka projektstyrningen och bör därför vara medveten om vilka
risker och styreffekter olika sätt att organisera projektverksamheten har. Intervju-
personen förklarar detta genom följande citat:
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”En controller bör ha god förståelse för styrmekanismen”
(Vice President, Finance and Administration)

Projektcontrollern bör se helheten, vad som påverkar företaget samt även ändra
styrmekanism om det uppkommer någon bättre för att styra projektet. Enligt
intervjupersonen är de till stor del ute i verksamheten och diskuterar, varför de
även bör inneha social kompetens.

Vad gäller projektmodeller informerar intervjupersonen att det sedan samman-
slagning mellan Bofors och Dynamics för tre år inte har utarbetats någon gemen-
sam projektmodell. Istället har varje bolag i Saab Bofors Dynamics koncernen sitt
eget kalkylverktyg. I dagsläget pågår dock en undersökning av olika verktyg för att i
slutet av 2003 kunna införa ett gemensamt verktyg för bolagen.

5.3.3 Produktlivscykeln

I Saab Bofors Dynamics delas projektlivscykeln in i tre faser, vilka är preliminär
definitions fas, PDF, full development, FD, och produktion. Denna indelning gäller
både vid nyutveckling och vid uppgradering av produkt. Den första fasen PDF
inleds när en förfrågan på en produkt kommer från kunden och inkluderar WBS,
riskanalys och kalkyl vilka sedan ligger till grund för den offert som skickas till
kunden. Projektcontrollerfunktionen inom denna fas sammanfattar intervju-
personen med:

”Det är controllern som ansvarar för att alla bitar kommer med.”
(Vice President, Finance and Administration)

Under denna fas diskuteras bland annat den bruttomarginal som ska ingå i kalkylen.
I den andra fasen, FD, har projektcontrollern insikt på detaljnivå i projektet, genom
att leva nära projektet. Intervjupersonen uppger att detta görs för att kunna lyssna
av projektet och för att tidigt se om det kommer att uppstå problem, vilket uttrycks
genom följande:

”Controllern fungerar som ‘early warnings’ så att åtgärder kan sättas in i
tid.”

(Vice President, Finance and Administration)

Projektcontrollern är med under hela processen och gör månadsuppföljningar mot
kalkylen, följer upp rörelsemarginalen samt gör kvartals uppföljningar. I produk-
tionsfasen sker själva beställningen på produkten.

Projekten ligger idag jämnt spridda över livscykeln det vill säga det finns en balans
mellan nystartade utvecklingsprojekt och de i slutfasen, vilket ger en bra balans ur
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risksynpunkt. Det finns framförallt två saker, enligt intervjupersonen, som är
viktiga för att nå lönsamhet i projekt. Den första är att offerten och bruttomarginal-
en säkras, det vill säga att offerten är väl genomgången innan den skickas till kund.
Det andra är att klara av att genomföra projekten på ett professionellt sätt, detta
genom att ha en bra projektmodell, enhetligt utbildade projektledare och täta pro-
jektuppföljningar. Uppgradering av befintlig produkt kan göras utan att en kund
efterfrågar produkten om bolaget tror att det kommer att finnas en marknad för
den inom fem år. Kostnaden för detta redovisas då på egen betald utveckling och
aktiveras i balansräkningen, finns ej kund inom fem år måste kostnaden skrivas av.

5.4 Jämförande empirisk analys

I detta delkapitel ges en sammanfattning över de likheter och skillnader som fram-
kommit vid jämförelse mellan empirimaterialet från de tre företagen. Under denna
jämförelse har fem empiriska teman framkommit, vilka är benämning av projekt-
controllern, kontextens påverkan, central funktionsvariabler, hårda variabler med
mjuk funktion och mjuka funktionsvariabler.

Det första empiriska temat innefattar hur fallföretagen benämner sina projekt-
controllers, vilket visar på att tituleringen projektcontroller inte används genom-
gående.

Vad gäller kontextens påverkan innefattar detta empiriska tema hur projekt-
controllern interagerar med omgivningen samt hur projektcontrollern påverkas av
denna. Controllern inom Intentia arbetar mest med projektverksamhet, tätt följt av
kollegorna på Saab Bofors Dynamics. Till skillnad från dessa arbetar controllern
inom IFS mer mot linjeverksamhet. IFS skiljer sig även genom att projekt-
controllern här har en mer centraliserad funktion, jämfört med Intentia och Saab
Bofors Dynamics. Det framkommer även att projektcontrollern i de olika fall-
företagen har olika nära samarbete med projektteamet. Inom såväl IFS som
Intentia påverkar projektets gång inte variationen av projektcontrollerns arbets-
uppgifter, men inom Intentia påverkas dock intensiteten av uppgifterna. Saab
Bofors Dynamics uppger istället att projektets framfart påverkar vilka arbetsupp-
gifter som projektcontrollern fokuserar på under en given tidpunkt.

Valet av det tredje empiriska temat, hårda funktionsvariabler, grundas på de
variabler som framgår som viktiga för projektcontrollerns ”hårda” funktion.
Gemensamt för samtliga fallföretag är att tid och kostnad fokuseras samt att
projektverksamheten struktureras utifrån milstolpar. Inom Intentia utgör vidare
kvalitet en viktig styrvariable som kan ses som en struktureringsmetod, medan IFS
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utgår ifrån specifikationskrav. Inom IFS tydliggörs strukturen även genom upp-
delning i flera mindre projekt, medan Saab Bofors Dynamics använder sig av
metoden WBS. Ytterligare en gemensam aspekt är att samtliga fallföretag i större
eller mindre omfattning aktiverar sina utvecklingsprojekt. Vidare gör samtliga
ekonomiska uppföljningar, vilka dock varierar till typ och nivå.

Ur det empiriska materialet har vi även kunnat utläsa att trygghet utgör ett tema
som påverkar såväl projektcontrollerns funktion som situation. Detta genom olika
typer av ramar och förhållningsregler sätts upp som såväl projektcontrollern som
projektteamet kan luta sig emot. Gemensamma aspekter som möjliggör trygghet
utgörs av ekonomiska rapporter, ”management by objective” samt projektmodeller.
Vidare framkommer det inom Intentia och Saab Bofors Dynamics att ytterligare
aspekter som används är en ifrågasättande funktion samt projektbudgets respektive
–kalkyler.

Det sista empiriska temat är mjuka funktionsvariabler. Detta tema belyser aspekter
som kan ses ur ett vidare styrningsperspektiv, det vill säga funktioner utöver eko-
nomistyrning. Gemensamt för samtliga fallföretag är att helhetssyn, ansvar och
förtroende samt ”early warning” påverkar projektcontrollerns funktion. Projekt-
controllern inom Intentia och Saab Bofors Dynamics har även kontakt respektive
dialog med projektteamet och ledningen vilket bland annat kan utgöra en råd-
givande funktion. Slutligen påpekas även att social kompetens utgör en viktig
egenskap för projektcontrollern inom Saab Bofors Dynamics.

Samtliga empiriska teman har sammanfattats i tabell 2 på kommande sida.
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Tabell 2: sammanställning över den jämförande empiriska analysen

IFS Intentia Saab Bofors
Dynamics

Benämning av
projektcontroller

Controller Project Financial
Controller

Controller

Kontextens påverkan Linje och projektarb.
Står utanför
projektet
Ingen uppgifts-
variation under
projektets gång

100 % projektarbete
Inte delaktig i
projektet
Varierande uppgifts-
intensitet under
projektets gång

90 % projektarbete
Kan påverka projekt-
styrningen
Varierande uppgifter
under projektets gång

Hårda funktions-
variabler

Tid och kostnad
Milstolpar
Specifikationskrav
Flera mindre projekt
Aktivering i BR
Uppföljning

Tid och kostnad
Milstolpar/Guidelines
Kvalitet

Aktivering i BR
Budgetuppföljning

Tid och kostnad
Milstolpar och POC

WBS
Aktivering i BR
kalkyluppföljning

Hårda variabler med
mjuk funktion

Ek. rapporter
Management by
objective

Egen projektmodell

Ek. rapporter
Management by
objective
Projektbudgets
Egen projektmodell

Ek. rapporter
Management by
objective
Projektkalkyler
Flera projektmodeller

Mjuka funktions-
variabler

Helhetssyn

Ansvar och förtroende

Early warner

Helhetssyn

Ansvar och förtroende
Rådgivande funktion
Ifrågasättande
Early warner
Kontakt

Helhets- och
projektsyn
Ansvar och förtroende
Rådgivande funktion
Ifrågasättande
Early warner
Dialog
Social kompetens
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6  Diskussion

I detta kapitel diskuteras resultatet, i relation till den teoretiska referensramen samt
egna reflektioner. Som struktur används de empiriska teman, vilka framkommit
genom den jämförande empiriska analysen (Se 5.4 Jämförande empirisk analys).
Därefter följer slutsatser samt förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med
en kritisk reflektion av studien.

6.1 Benämning av projektcontroller

Redan genom att jämföra benämningarna på de controllers som arbetar mot
projekt, det vill säga vad vi valt att benämna projektcontroller, framgår att det finns
en skillnad mellan fallföretagen. Att både IFS och Saab Bofors Dynamics benämner
funktionen för controller, kan tyda på en relativt bred innebörd. Detta då begreppet
controller, enligt Frenckner och Olve (2001), inkluderar såväl redovisnings- som
affärscontroller. Det empiriska resultatet visar dock att projektcontrollern inom IFS
huvudsakligen styr projekt genom tid och en övergripande budget för hela verk-
samheten. Enligt vår tolkning kan funktionen därmed enbart jämföras med en
redovisningscontroller. Detta visar på en betydligt smalare innebörd med fokus på
kontroll och rapportering av finansiell information. Vidden av projektcontrollerns
funktion inom IFS överensstämmer vidare med den benämning som Intentia an-
vänder, vilket är Project Financial Controller. Detta då denna titel signalerar om att
finansiella aspekter utgör ett viktigt område inom projektcontrollerns funktion och
kan därför kopplas till redovisningscontrollers funktion. Vi anser dock att projekt-
controllerns ansvarsområden inom Intentia inte fångas upp av denna funktion.
Anledningen är att projektcontrollern, förutom redovisningscontrollers funktion,
även besitter en tydlig affärscontrollerfunktion. Detta kan exemplifieras av att de
även arbetar som diskussionspartner och rådgivare till resultatförbättrande åtgärder.
Denna bredare funktion som projektcontrollern inom Intentia alltså har, överens-
stämmer vidare med innebörden hos projektcontrollern inom Saab Bofors
Dynamics. Kontentan av ovanstående diskussion är att benämningen projektcon-
troller enbart används av det fallföretag som till hundra procent arbetar mot pro-
jekt. De empiriska bedömningarna kan även särskiljas från den teoretiska inne-
börden. En tolkning av det sistnämnda kan vara att företaget valt ett mer generellt
begrepp för att sedan låta den specifika verksamheten avgöra inriktningen av dess
innebörd. Vidare är en aspekt som framkommit genom vår diskussion att den
gemensamma grunden för projektcontrollerns funktion inom fallföretagen utgörs
av en redovisningsfunktion.
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Vad innebär då detta? En tolkning är att finansiella aspekter utgör ett betydelsefullt
och avgörande område som ledningen i samtliga fallföretag tycks prioritera. Ut-
vecklingsprojekt karakteriseras som tidigare nämnts av osäkerhet, samtidigt som
stora finansiella medel satsas i dessa. Detta kan medföra att ledningen strävar efter
någon form av bekräftelse för att försäkra sig om att deras satsning genererar fram-
tida vinster. Ett sätt att åstadkomma denna bekräftelse är att kontinuerligt följa hur
projekten framskrider i förhållande till plan. Att mäta ekonomisk information kan
uppfattas objektivt och därmed pålitligt. Vidare handlar det om kvantitativ infor-
mation, vars karaktär underlättar jämförelse och analys. Ovanstående kan vidare
kopplas till ekonomistyrning, men även regelstyrning då det tycks finnas en parallell
mellan redovisningscontrollerns funktion och innebörden i dessa två begrepp. En
förklaring till detta är att finansiella aspekter betonas inom redovisningscontrollerns
funktion och ekonomistyrning, samtidigt som det utgör en betydelsefull del inom
regelstyrning. Att det tycks finnas ett samband mellan dessa begrepp kan vara en
förklaring till varför de tydligt framgår i fallföretagen, vilket diskuteras vidare i 6.5
Mjuka funktionsvariabler.

6.2 Kontextens påverkan

Projektverksamhet medför av naturen en större intern personalrörlighet. För pro-
jektcontrollerns del kan det därför vara olika personer som information utbyts med.
Detta då de kan vara involverade i flera grupper. Om en relation mellan projekt-
controllern och projektledaren utvecklas, kan kommunikationen dem emellan
underlättas. Detta genom att personerna lär sig att förstå hur den andre kommuni-
cerar. Ovanstående kan vidare medföra reducering av vad Fiske (1997) benämner
brus i kommunikationen, det vill säga olika störningar som kan försvåra överföring-
en av information. Sammantaget kan relationen ses som ett betydelsefullt verktyg
för projektcontrollern, vilket bland annat är av vikt i dennes funktion som ”early-
warner”. Enligt vår uppfattning framgår denna funktion, mer eller mindre tydliga
inom samtliga fallföretag, trots att den enbart uttalas av intervjupersonen från Saab
Bofors Dynamics. Anledningen till vår bedömning är att alla projektcontrollers är
”ute på golvet” för att inhämta information för att på ett tidigt stadium kunna upp-
täcka avvikelser.

För att tydliggöra projektverksamhetens påverkan på projektcontrollerfunktionen
har vi valt att illustrera fallföretagen i vad Lundin och Söderholm (1995) benämner
de fyra T:na, vilket visas i figur 10 på kommande sida. Att IFS har placerats under
nyckelbegreppet tid visar, som tidigare nämnts, att detta begrepp är det mest cen-
trala inom företaget. Både Intentia och Saab Bofors Dynamics har vidare placerats
mellan tid, uppgift och team. Här avgörs projektcontrollerns interaktion med team-
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et bland annat på antalet och omfattningen av avvikelser. I dessa två fallföretag kan
projektcontrollern relativt tydligt jämföras med metaforen ”spindeln i nätet”, vilket
dock är något tydligare inom Saab Bofors Dynamics. Detta då denne kan ses som
en central gestalt genom att projektcontrollern tycks ha mer kontakt med såväl pro-
jektteamet, projektledaren som ekonomichefen. Vad gäller det fjärde T:t, över-
föring, påverkar denna projektcontrollerns funktion genom att ett projekt avslutas.
Att ett projekt avslutas kan dock innebära att det övergår till ett nytt projekt. Inom
Saab Bofors Dynamics behöver denna övergång inte påverka projektcontrollern,
utan det beror på vilket affärsområde som ett utvecklingsprojekt kommer att fort-
sätta inom.

Figur 10: Applicering av fallföretagen i de fyra T:na

Vad visar då denna applicering av företagen i de fyra T:na på? Enligt den upp-
fattning som vi hade i studiens initiala fas, ansåg vi att projektverksamheten som
kontext torde påverka projektcontrollerns funktion. Utifrån det empiriska resultat
som framkommit från Saab Bofors Dynamics varierar projektcontrollerns arbets-
uppgifter inte i intensitet mellan projektets olika faser. Kopplat till kurvan i vad
Cleland (1999) benämner projektlivscykeln (se figur 8, s 29), visar detta därmed en
horisontell linje i stället för en u-formad kurva. Till skillnad från detta överens-
stämmer formen på kurvan med intensiteten under projektets gång med projekt-
controllerns arbetsuppgifter inom Intentia och enligt vår mening även med IFS. Att
vi valt att även inkludera IFS grundar vi på att deras kravspecifikationer avgör hur
hårt ett projekt styrs. En tolkning är att höga krav medför att milstolparna kommer
med tätare intervall samt att de kan vara mer omfattande under genomförandefas-
en, vilket kan ses som grunden till att arbetsuppgifterna för projektcontrollern ökar.
En förklaring av skillnaderna mellan projekten hos Saab Bofors Dynamics respek-
tive IFS och Intentia kan vara att projekten inom Saab Bofors Dynamics varar
längre. Vidare har de även en utarbetat metod, ”Percentage Of Completion”, POC,
som tillämpas då milstolpar saknas eller kommer med stort intervall. En tolkning är
att POC enbart påverkar den löpande bokföringen och därmed inte ingår som ett
renodlat ansvarsområde för projektcontrollern.
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För att istället övergå till hur projektcontrollerns arbetsuppgifter varierar mellan
projektlivscykeln, uppger enbart intervjupersonen på Saab Bofors Dynamics att det
finns en tydlig variation. Att IFS inte tycks instämma med detta, ställer vi oss därför
frågande till. Framförallt då det hos företaget har framkommit att exempelvis tids-
uppföljning är en viktig funktion. För att kunna följa upp tid krävs för det första att
själva arbetet i projektet påbörjats, vilket sker i genomförandefasen. För det andra
är en förutsättning att det finns något att jämföra med, vilket beslutas under plan-
eringsfasen. Kontentan är att det inom samtliga fallföretag därför torde finnas en
viss variation i arbetsuppgifterna mellan projektets olika faser. Att intervjupersonen
inom IFS trots detta inte uttalar någon skillnad kan beror på att projektcontrollern
inte enbart följer upp ett projekt åt gången, utan flera parallellt. Projekten ligger tro-
ligtvis i olika faser i förhållande till varandra. En tolkning är att arbetsuppgifterna
därför kan uppfattas som likvärdiga över tid, trots att de skiljer mellan projektlivs-
cykelns olika faser. Under planeringsfasen fastställs i stora drag hur projektet kom-
mer att drivas och i denna fas ställs även eventuella milstolpar upp. För att kunna
göra denna planering menar vi att ett ekonomiskt underlag utgör en förutsättning,
varför kalkyler som sedan resulterar i budget torde karakterisera arbetsuppgifterna.

Genom applicering av de fyra T:na (se figur 10 på föregående sida) anser vi att
projektverksamhetens påverkan på projektcontrollerns funktion delvis fram-
kommer, då två av modellens tre variabler överensstämmer med de centrala variab-
ler som framkommit i föreliggande studie (För vidare diskussion se 6.3 Hårda
funktionsvariabler). Vad vi dock anser är svårare att utläsa är likheter respektive
skillnader mellan projektcontrollerfunktionerna i fallföretagen. Detta då helheten
inte täcks in genom dessa fyra aspekter. Kontentan av ovanstående anledningar är
därför att de fyra T:na kan uppfattas bristfälliga, då modellen är statisk och därmed
inte belyser den dynamiska helheten som projektverksamhet utgörs av. I påverkan
av projektcontrollerns funktion vill vi istället framhäva betydelsen av hur företagen
väljer att organisera den ekonomiska styrningen. Hur projektcontrollerns funktion
struktureras, kan avgöras av hur det specifika företaget väljer att organisera den
ekonomiska styrningen inom projektverksamheten. Detta kan konkretiseras genom
de skillnader projektcontrollern tycks ha mellan fallföretagen, vilka framkommit i
föregående delkapitel. Hur kan vi då tolka att IFS tycks ha en smalare funktion? För
det första kan övriga roller inom projektverksamheten såsom linjechef och projekt-
ledare ha en avgörande betydelse. I och med att projektcontrollern inom IFS inte
innehar en funktion som affärscontroller, kan en tolkning vara att denna funktion
istället återfinns hos linjecheferna. Detta antagande grundar vi på att exempelvis
tidskalkyler utförs i linjeverksamheten, vilket vi menar visar på en sammankoppling
mellan projektverksamheten och linjeverksamheten. Att projektcontrollern inom
Intentia och Saab Bofors Dynamics å andra sidan har en fredare funktion, kan bero
på att vissa arbetsuppgifter delegerats från projektcontrollern till projektledaren,
såsom insamlandet och sammanställning av ekonomisk information. På så vis får
projektcontrollern mer tid över till att analysera informationen och aktivt verka för
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att projektkalkylen hålls. Projektcontrollerns funktion inom Intentia CS och Saab
Bofors Dynamics kan därmed beskrivas som mer decentraliserade jämfört med IFS
som istället tycks ha en mer hierarkisk organisationsstruktur. Sammantaget arbetar
controllern inom fallföretagen i olika utsträckning mot projektverksamhet. Inom
IFS har projektcontrollern en mer övergripande funktion, då denne fokuserar på
helheten i projektverksamheten och inte på specifika projekt. Då projektcontrollern
står utanför projektteamet, kan den ekonomiska utvecklingen följas på avstånd.
Enligt vår mening kan detta innebära såväl fördelar som nackdelar. En fördel är
bland annat att projektcontrollerns objektivitet kan underlättas. Till nackdelarna
inkluderar vi svårigheten för projektcontrollern att få insyn i projektverksamheten,
exempelvis genom att funktionen som ”early-warner” försvåras. Vi anser dock att
projektcontrollerns funktion allt mer tycks få en integrerad funktion då de har en
aktiv roll ute i verksamheten. Inom Intentia CS har exempelvis projektcontrollern
en delaktig funktion genom att avvikelser aktivt följs upp med projektmedlem-
marna. För projektcontrollern på Saab Bofors Dynamics ser vi ytterligare ett steg in
i projektteamet genom att projektcontrollern diskuterar med och informerar pro-
jektmedlemmarna, vilket medför att projektcontrollern mer eller mindre blir en del
av teamet. Här ser vi en koppling mellan projektcontrollerns funktion och team,
vilket utgörs av i vilken omfattning projektcontrollern ingår i teamet.

Diskussionen i detta delkapitel kan återknytas med att projektcontrollerns ansvars-
område som redovisnings- eller affärscontroller har avgörande betydelse för deras
funktion. Hur projektcontrollerfunktionen organiseras påverkar funktionen i större
grad jämfört med vad projektverksamheten gör. En tolkning är därför att funktion-
en hos en projektcontroller jämfört med en controller kan vara mer snarlik än vad
man först kan tro. Detta skulle kunna förklara hur det kommer sig att funktionen
som projektcontroller och controller utgörs av samma person inom IFS.

6.3 Hårda funktionsvariabler

Gemensamt för samtliga fallföretag är, som framkommit i föregående delkapitel, att
tid utgör en viktig styrvariabel för projektverksamheten. Tid kan kopplas samman
med både ekonomistyrning och regelstyrning. Då projektcontrollern använder tid
som en mätvariabel för att kontrollera hur projektverksamheten ligger i fas, kan
ekonomistyrnings båda undergrupper diagnostisk kontroll och resultatkontroll
appliceras. Å andra sidan fungerar tid även som en gränssättande variabel, varför
denna kan inkluderas i regelstyrning. (jfr Simons, 1995; Merchant, 1998) Exempel-
vis kan tid utgöra stommen av de rapporter och avvikelseanalyser som projekt-
controllern sammanställer. Vidare kan tid ses som en grund i kostandeberäkningar,
varför behovet av variabeln kostnad delvis kan ifrågasättas. Detta gäller framförallt
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för IFS och Intentia då deras kostnader för projekt huvudsakligen drivs av
tidsåtgång, det vill säga personalkostnader (jfr Cooper, 1989).

För att återgå till tidsaspekten är det viktigt att påpeka att den som en enskild vari-
abel inte ger någon information om hur projektet fortlöper. Det väsentliga är med
andra ord att tid mäts i förhållande till vad som faktiskt presteras och utförs i pro-
jekten, det vill säga det som utgör funktionen eller uppgiften i projektet (jfr Lundin
& Söderholm, 1995). För att koppla samman tid med vad som utförs i projekten
använder sig företagen av milstolpar eller ”guidelines” som Intentia även benämner
det. Vi menar att dessa kan ses som likvärdiga då de talar om vad som ska uppnås
och när detta ska ske. En koppling kan här ses till kvalitet som i sin tur utgör en
betydelsefull styrvariabel inom funktionalitet, vilket betonas inom Intentia. Enligt
vår mening är detta en grundläggande faktor i projektverksamhet, men frågan är
hur detta kan mätas på ett tillfredsställande sätt. Vidare kan det dock uppfattas
motstridigt att både styra mot tid och kvalitet, då variablerna sinsemellan vanligtvis
har en positiv korrelation. Det vill säga ökas tiden projektteamet har till förfogande
finns det även goda förutsättningar för att kvaliteten på produkten förbättras. Inom
IFS betonas specifikationskrav, vilket vi anser kan kopplas till kvalitet. Detta då de
beslutar vilken kvalitet produkten ska uppnå. Sammantaget kan milstolpar, ”guide-
lines” och kvalitet jämföras med riktlinjer som kan användas för att relativt hårt
styra projekten mot förutbestämda mål, men under stor handlingsfrihet. Milstolpar
kan även påverka projektcontrollerns funktion. Detta då vissa rapporter och ana-
lyser troligtvis ska vara färdiga innan själva milstolpen äger rum, för att kunna an-
vändas som beslutsunderlag. Indirekt kan därför projektcontrollern ha betydelse för
det som Merchant (1998) benämner förhandsgranskning. Detta beror på hur pro-
jektcontrollern väljer att framställa den information som sammanställts och kan
därför påverka att besluten vid milstolparna tar olika vändningar. Kopplat till vad
Berggren (2001) benämner projekttriaden (se figur 6, s 26) innebär ovanstående att
de variabler modellen byggs upp utav, kan ifrågasättas. Vi instämmer därför delvis
med kritiken som riktats till denna modell. Detta då projekttriaden är för förenklad
för att avspegla projektverksamheten. Å andra sidan eftersträvas en ytterst förenk-
lad modell, återkommer framförallt två av projekttriadens variabler som centrala
aspekter inom fallföretagens projektstyrning. Dessa variabler utgörs av tid och
funktonalitet.

Ytterligare en funktionsvariabel för projektcontrollern, som framgår inom samtliga
fallföretag, är aktivering av utvecklingsprojekt i balansräkningen. Detta kan kopplas
med diagnostisk kontroll genom att aktivering av utvecklingsprojekten är till för att
ge en mer korrekt bild av företagens tillgångar, det vill säga underlätta för en mer
rättfärdigad diagnos. Inom IFS kan detta för projektcontrollerns funktion uppfattas
motsägelsefullt, då de för att kunna aktivera projektet tar fram ett underlag för pro-
jektkostnaderna samtidigt som intervjupersonen påpekar att projektcontrollern inte
ser på enskilda projekt. Att aktivering av utvecklingsprojekt rekommenderas av
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Redovisningsrådet, tyder på att projektverksamhet idag är så vanligt förekommande
att det krävs nya redovisningsmetoder för att få en rättvisande bild av företag. En
tolkning av detta är att redovisningscontrollerfunktionen idag utgör en mindre del
av projektcontrollerns sammantagna funktion, men att den fortfarande är ett be-
tydelsefullt område.

För projektcontrollern kan ovanstående innebära att det är fler variabler som ska
kontrolleras och följas upp. Att fler variabler kontrolleras kan vidare jämföras dels
med att projekten inom IFS idag är mindre och fler, dels med WBS som används
inom Saab Bofors Dynamics. Genom att använda såväl mindre projekt som WBS
får projektcontrollern en mer strukturerad bild av vilka som ingår i projektteamet
och vilka ansvarsområden som dessa innehar. Dessa uppdelningar av verksamheten
kan även jämföras med vad Merchant (1998) benämner en administrativ restriktion
för att minska oönskat beteende. För projektcontrollern kan dessa underlätta vid
avvikelseanalys genom att strukturen synliggörs. Exempelvis kan projektcontrollern
ta upp eventuella ekonomiska problem direkt med den som berörs, vilket inte en-
bart behöver utgöras av projektledaren. Vidare är en fråga hur projektcontrollerns
funktion påverkas av hur verksamheten struktureras. Att ha ansvar för fler variabler
kan uppfattas som merarbete men å andra sidan kan information bli mer finjuster-
ad, varför den kanske till och med blir lättare att följa upp och analysera.

6.4 Hårda variabler med mjuk funktion

Flertalet av de hårda funktionsvariablerna, såsom milstolpar, kvalitetsvariabeln  och
WBS, kan kopplas till vad Simon (1995) titulerar gränssystem. Detta genom att de
skapar ramar inom vilken personalen får handla relativt fritt. Då projekt karak-
teriseras av unika och oförutsägbara situationer kan en parallell dras till vad Mach-
eridis (2001) benämner organiskt synsätt. I och med att projektverksamheten kon-
tinuerligt förändras torde inte standarder kunna utgöra en central roll. Kopplat till
Merchant (1998) försvårar denna situation såväl bedömning av utfall som budget-
arbetet. Att Saab Bofors Dynamics och Intentia CS ändock genomför projekt-
kalkyl/-budgets, menar vi kan tyda på att företagen strävar efter att i viss mån lyfta
ut projektet ur företagets verksamhet. Genom detta ramas projektet in, det vill säga
fryses från omvärlden, för att kunna etablera en något mer trygg situation. Detta
gör projektverksamheten mindre dynamisk, vilket överensstämmer med vad Mach-
eridis (2001) innefattar mekaniskt synsätt. Enligt vår mening kan det underlätta för
projektverksamheten om alla som är involverade är medvetna om de kostnads-
ramar som gäller.
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En intressant fråga är här hur det kommer sig att IFS inte använder sig av kalkyl/
budget på projektnivå. Detta då företaget dels karakteriseras av projektintensiv
verksamhet, dels där ekonomi utgör grunden i de affärssystem som företaget ut-
vecklar. Visserligen påpekar IFS att projektbudgets kommer att införas i framtiden,
men utförs idag enbart på en övergripande nivå. Projektkalkyl/-budget kan vidare
kopplas till diagnostisk kontroll, då standardmodeller utgör en förutsättning (jfr
Simons, 1995). Detta kan bland annat utläsas genom att projektcontrollern i fall-
företagen använder sig av ”management by objective”, vilket baseras på insamlad
data som analyseras. Även de ekonomiska rapporter som projektcontrollern inom
fallföretagen sammanställer kan jämföras med att de sätter en diagnos på verksam-
heten inom ett projekt. Vidare menar vi att dessa rapporter även kan kopplas till en
undergrupp till regelstyrning, nämligen beteenderestriktion. Detta genom att de ger
ett anslag till projektdeltagarna om hur projektet ligger till och hur de ska gå vidare.
Rapporterna kan ses som administrativa, det vill säga som en skrivbordsprodukt
som används som beslutsunderlag. Vi anser dock att dessa beslut i sin tur kan med-
föra att projektcontrollern även får ett fysiskt styrvärde. Detta då de genom sina
rapporter indirekt kan påverka verksamheten i projektet, vilket kan exemplifieras
genom att ytterligare resurser tillsätts eller att omfattningen av projektet reduceras.
Ovanstående kan i sin tur kopplas till Jönsson och Edström (1999), vars resultat
visar på att projektcontrollern strävar efter att stabilisera situationen genom att
etablera regler att rätta sig efter. En tolkning är att regler kan ge en trygghetskänsla
då de skapar riktlinjer för såväl projektcontrollern som de övriga involverade i
projektet, att förhålla sig till och handla efter.

Ytterligare en aspekt som kan ses som en trygghet för projektcontrollern, men även
för de övriga involverade i projektverksamheten, utgörs av företagens projekt-
modeller. Modellerna inom Intentia och Saab Bofors Dynamics tydliggör projekt-
processen och därmed vem som är ansvarig för vad. Att de inom Saab Bofors
Dynamics finns flera modeller som ska sammanföras till en gemensam, kan i över-
gångsfasen upplevas osäkert. Å andra sidan kommer den nya modellen troligtvis
inte skilja sig nämnvärt. Detta då den kommer att bygga på de befintliga modellerna
samtidigt som dessa förmodligen inte skiljer åt i någon större grand då de tillämpas
på snarlika verksamhetsområden. Kontentan är därmed att tryggheten under över-
gången inte torde svikta anmärkningsvärt. Vad gäller att projektmodellen inom IFS
kontinuerligt uppdateras, kan medföra en viss osäkerhet genom att projektcont-
rollern inte är lika familjär med den. Å andra sidan torde en mer van projekt-
controller med lång erfarenhet inom verksamheten, kunna känna trygghet i projekt-
processen och är därmed inte lika bundna till en specifik projektmodell. En fördel
med uppdaterad modell är ökade möjligheter till att vara ajour med den dynamiska
projektverksamheten.



Diskussion

57

6.5 Mjuka funktionsvariabler

Hitintills har diskussionen mestadels kretsat kring vad som utgör den hårda sidan
av funktionen för projektcontrollern. Inom denna utgör ekonomisk information en
betydelsefull aspekt. Ett problem med ekonomisk information kan vara att den är
historisk redan innan den sammanställts. Vi menar förvisso att avvikelser är viktiga
att uppmärksamma på ett tidigt stadium, men vi vill betona att det kan finnas en
risk med att enbart förlita sig på ekonomisk information. Det är här som de mjuka
styrformerna kommer in och ger kompletterande information.

Mjuka variabler, såsom kulturstyrning, anser vi möjliggör att tvåvägskommunika-
tion kan komma till stånd. Tvåvägskommunikation är grunden för ömsesidig för-
ståelse genom att återkoppling kan ges på informationen. Detta skiljer sig från de
hårda variabler som huvudsakligen kommuniceras genom envägskommunikation,
då de sistnämnda baseras på ekonomisk information. I och med att projekt består
av nya områden där kunskapen kan vara begränsad, vilket framförallt är utmärkan-
de i början av ett projekt, medför detta en svårighet att göra korrekta uppskattning-
ar i det initiala skedet. Resultatet kan därmed bli att avvikelser förr eller senare upp-
kommer i växlande omfattning. En tolkning av detta är att ”single loop learning”
tillämpas vid tekniska åtgärder på grund av att det är en unik situation som inte
påträffats tidigare, samtidigt som tiden är begränsad. Vidare menar vi att projekt-
controllern i sitt tillvägagångssätt för att finna orsaken använder sig av ”double
loop learning”. Denna ifrågasättande funktion visar på att projektcontrollern för-
utom en redovisningscontrollers funktion även innehar en affärscontrollers funk-
tion. På så vis utgörs projektcontrollerns funktion hos Intentia och Saab Bofors
Dynamics inte enbart av att sammanställa information som fungerar reglerande,
utan även av att aktivt handla utifrån denna information och påverka projekt-
styrningen. Inom Saab Bofors Dynamics betonas vidare dialog som ett viktigt
verktyg för projektcontrollerns funktion. Genom att projektcontrollern deltar i en
dialog kan risken för missförstånd minska samtidigt som det kan vara lättare för
projektcontrollern att sätta sig in i och förstå projektverksamheten. Vi anser därför
att mjuka variabler ger projektcontrollern en annan möjlighet att påverka projekt-
styrningen. Siffror kan sägas föra sin egen talan, vilket projektcontrollern i viss mån
kan påverka. Detta genom vad projektcontrollern fokuserar på och hur infor-
mationen läggs fram. Vidare kan de verktyg projektcontrollern använder sig av i sitt
arbete utgöra en aspekt, vilket i sin tur påverkas av den ekonomiska tradition som
finns inom företaget. Denna tradition kan utgöras av hur företaget värdesätter
bland annat kalkylering, det vill säga vilken kalkyleringsmetod som används och hur
ledningen ser på informationen från denna. På så vis kan verktyg kopplas till de
normer och värderingar som finns inom företaget. Kontentan av ovanstående
innebär att projektcontrollerns funktion har en parallell till kulturstyrning.
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Ytterligare en mjuk funktionsvariabel som framgår i det empiriska materialet är
förtroende. Genom det ansvar projektcontrollern tilldelas, visar ledningen att de
har förtroende att projektcontrollern ska hantera detta ansvar på ett tillfreds-
ställande sätt. Detta kan vidare kopplas till tilltrosystem (jfr Simons, 1995), då
ledningens förtroende uppmuntrar projektcontrollern till att ta ansvar. Inom
Intentia och Saab Bofors Dynamics kan förtroende även utläsas då projekt-
controllern utgör en rådgivande funktion. Projektcontrollern är hos dessa företag
med och för diskussion vid exempelvis avvikelser, vilket vi anser styrker att projekt-
controllern delvis styr projektet genom sina förslag. För att förslagen ska få genom-
slagskraft är det av vikt att projektcontrollern har förtroende. Detta förtroende
inkluderar hos Saab Bofors Dynamics projektcontroller även en funktion som eko-
nomisk kulturbärare, då de ofta är ute i verksamheten och informerar samt ger
såväl positiv som negativ feedback. Denna feedback underlättar för såväl ledning
och projektledning som projektmedlemmar att handla i företagets intresse.

Förutom förtroende betonas hos Saab Bofors Dynamics att det är en fördel om
projektcontrollern innehar social kompetens. Detta kan kopplas till Pihlanto (2000),
som anser att denna kompetens utgör en ny egenskap som projektcontrollern bör
besitta. Författaren hävdar att projektcontrollern även bör inneha pedagogisk för-
måga. Vi instämmer med detta då projektcontrollern alltmer tycks få en interaktiv
funktion som informationsbärare. Till exempel tycks projektcontrollern hos
Intentia och Saab Bofors Dynamics ha en mer interaktiv roll, jämfört med IFS,
genom att de regelbundet deltar vid diskussioner som berör specifika projekt. För
att låna Simons (1995) metafor kan projektcontrollerns funktion jämföras med
bromsarna i en bil, genom att projektcontrollern bromsar farten vid avvikelser, för
att på så vis ge utrymme och stimulera till eftertanke. Personalen vill vanligtvis att
produkten ska bli så bra som möjligt, vilket kan medföra att vissa delar vill göras
om, då de genom den erfarenhet de tillägnat sig fått kunskap om hur det kan göras
på ett bättre sätt. Denna strävan kan medföra att medlemmarna glömmer av att de
samtidigt måste hålla sig inom vissa förutbestämda ramar. Projektcontrollerns
ifrågasättande funktion kan därför vara av vikt för att få medlemmarna i projekt-
teamet att stanna upp och tänka efter, vilken därmed kan ses ur ett defensivt per-
spektiv. Denna funktion påträffas inom såväl Intentia som Saab Bofors Dynamics.

Vidare möjliggör projektcontrollerns interaktiva funktion såväl direkt som indirekt
styrning av projektverksamheten. Vad gäller direkt styrning kan den baseras på det
ekonomiska underlag som projektcontrollern sammanställer och uttalar sig om.
Den indirekta styrningen kan ske genom de diskussioner som projektcontrollern
deltar i och genom de åtgärdsförslag denne lägger fram. Ovanstående kan därmed
jämföras med såväl offensiv som defensiv funktion, beroende på om styrningen är
framåtsträvande eller dämpande. Utöver detta kan ”early warnings”-funktionen
underlättas av interaktion då en projektcontroller med social kompetens lättare
torde få fram, dels mer information, dels information på ett tidigare stadium. Dessa
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diskussioner förs mellan projektcontrollern och projektteamet samt mellan projekt-
controllern och ledningen. Detta menar vi kan underlätta för projektcontrollern
genom att det finns en öppen kommunikation i alla riktningar. Förutom social
kompetens och pedagogisk förmåga anser vi att projektcontrollern även bör inneha
god kunskap om styrning, då de har spelrum att påverka projektstyrningen. Detta
kan kopplas till den förväntade styrningen inom vilken det är viktigt att projek-
tcontrollern besitter personlig kontroll för att den information som han/hon tar
fram ska vara tillförlitlig. Detta är av betydelse för att beslut som sedan tas baserade
på denna information ska bli korrekt.

6.6 Slutsatser

Genom att processtakten inom projektverksamheten har ökat ställs högre krav på
projektcontrollern att ge uttalanden om information som är betydligt färskare jäm-
fört med tidigare. Detta för att rätt beslut ska kunna tas vid rätt tillfälle och inte
långt senare. Om dessa uttalande enbart baseras på ekonomisk information medför
detta ett dilemma då informationsunderlaget är tillbakablickande. Kopplat till ”rele-
vance lost” (Kaplan, 1984; 1986) kan redovisningscontrollern funktion därför
ifrågasättas. Föreliggande studie visar dock på att detta område utgör en gemensam
grund i projektcontrollerns funktion. Att även redovisningsrådet har framställt re-
kommendationer som riktar sig mot projektverksamhet framhäver vikten av om-
rådet. Därmed är redovisningscontrollerns ansvarsområde fortfarande av betydande
vikt, men kan ses som en mindre del av den samlade projektcontrollerfunktionen.
Resultatet visar på att den vidgade funktionen utgörs av mjuka variabler, såsom
interaktion mellan projektcontrollern och ledningen respektive projektteamet.
Denna interaktion möjliggör att projektcontrollern kan styra projektverksamheten
såväl direkt som indirekt. Den interaktiva funktion kan beskrivas ur två perspektiv
som kan uppfattas paradoxala. Den ena utgörs av en offensiv funktion då projekt-
controllern stöttar projektteamet genom exempelvis feedback, vilken baseras på
den ekonomiska information som denne besitter. Det andra perspektivet innefattar
projektcontrollerns ifrågasättande funktion, vilken är av vikt för att få projekt-
teamet att stanna upp och tänka efter. På så vis kan detta jämföras med en defensiv
funktion.

Projektcontrollerns interaktiva funktion kan vidare beskrivas som en länk mellan
ledningen och projektteamet. En förklaring till detta kan göras genom applicering
till styrningsbegreppen (se figur 3, s 4), där ledningen består av den övergripande
nivån, vilken utgörs av styrning. Projektcontrollern utför därmed den ekonomiska
styrningen, vilken alltså har fått en vidgad betydelse genom att funktionen som
affärscontroller idag utgör ett viktigt område. Vidare tycks ekonomistyrning idag
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utgöra ett av projektledarens ansvarsområde. En tolkning av detta är att delar av det
ekonomiska ansvaret därmed delegeras från projektcontrollern till projektledaren.
Ovanstående medför även att det ställs nya krav på projektcontrollern, vilka bland
annat utgörs av social kompetens och pedagogisk förmåga. En förutsättning är
vidare att projektcontrollern är medveten om hur han/hon påverkar och vilka kon-
sekvenser det kan få.

Ett resultat av studien är att projektcontrollerns funktion snarare påverkas av hur
det enskilda företaget väljer att organisera och strukturera den ekonomiska styr-
ningen framför projektverksamhetens betydelse.

Utifrån ovanstående anser vi att ett intressant område att studera vidare inom är
hur projektcontrollern styr i interaktion med samtliga som är involverade i ett
projekt. För att nå denna typ av information anser vi att observation eller del-
tagande observation kan vara en lämplig metod. Ytterligare en intressant aspekt att
gå vidare inom är vilka mjuka egenskaper som idag efterfrågas hos en projekt-
controller. Detta skulle kunna åstadkommas genom att studera platsannonser för
att på så vis få fram vilka mjuka egenskaper som betonas.

6.7 Kritisk reflektion

Projektcontrollerns funktion är ett område som är föga studerat, samtidigt som det
i praktiken både har olika benämningar och innehåll. Detta medför att området ut-
gör ett komplext fenomen. För att återspegla detta i studien har vi valt att belysa
olika delar inom fenomenet samtidigt som vi har strävat efter att ge en rättvisande
bild av varje delområde. Denna balansgång har resulterat i valet av de två kapitlen
inom den teoretiska referensramen, som fokuserar på projektcontrollerns funktion
inom ekonomisk styrning samt inom projektverksamhet. Vid val av litteratur som
speglar dessa områden har vår strävan varit att se till varje källas lämplig- och rim-
lighet i förhållande till dessa områden (jfr Patel & Tebelius, 1987; Lundahl & Skär-
vald, 1992). Vår tolkning av detta har troligtvis påverkats av den kunskap vi tagit till
oss under studiens gång. Detta ser vi som en utvecklande process genom vilken vi
kunnat ta till oss allt mer av området och har därmed fått en ökad förståelse för
projektcontrollerns komplexitet. Det vill säga projektcontrollerns sammansatta
funktion och hur denne påverkas av projektverksamheten.

Projektcontrollerns funktion framgår relativt tydligt inom ekonomistyrning respek-
tive regelstyrning. Dessa variabler kan beskrivas som hårda variabler, då det till stor
del rör sig om numerisk information. En anledning till att vi anser att variablerna
tydligt framgår, kan bero på hur de framstår för en utomstående. Detta kan kopplas
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till Halls (1995) indelning av kultur. Den innersta delen av kulturen, som benämns
kärnvärderingar, innefattar vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, rättvist eller
orättvist. Då denna dimension är komplex och svår för en utomstående att upp-
täcka, kan den enbart beskrivas och förstås till fullo av dem som ingår i kulturen.
Detta innebär att det kan vara svårt för oss, som kommer utifrån, att sätta oss in i
de inre delarna av företagskulturen.

Vad gäller valet av fallföretagen kan dessa tyckas olika genom att de kommer från
olika branscher. För vår intention med studien är dock företagens produkter och
tjänster av ringa intresse. Det är hur detta görs, det vill säga deras projektverk-
samhet, som vi funnit intressant som kontext. Att vi valt fallstudie som ansats kan
uppfattas något bristfälligt i och med att vi enbart gjort intervju och viss form av
dokumentanalys. Vi anser dock att metoden för övrigt stämt bra in på studien och
att vi genom den fått förslag till hur studien kunde läggas upp på ett strukturerat
sätt. Antalet personer inom varje aktörsgrupp kan dock diskuteras. Var vårt an-
tagande korrekt om att vi hade uppnått acceptabel mättnad? Vad vi innefattar med
begreppet är att inga ytterligare aspekter som hade avgörande betydelse för studien
kunnat tillföras med ytterligare intervjuer. Vi är dock övertygade om att det hade
gett fler versioner om projektcontrollerns funktion, men vi är tveksamma till att fler
aspekter skulle ha framkommit.

Vidare hävdar vi att studien får en högre trovärdighet genom att den baseras på ett
frivilligt deltagande. Om någon skulle ha ställt upp mot sin vilja, anser vi att detta
skulle framgå under intervjuerna genom korta och oprecisa svar. Detta kunde
vidare ha försvårat tolknings- och analysarbetet. Snarare var det enligt vår upp-
fattning så att en av intervjuerna inledningsvis karakteriserades av att intervju-
personen dominerade situationen, men i samband med att en relation byggdes upp
under intervjuns gång förbättrades intervjun och fick karaktär av ett samtal (jfr
Kvale, 1997). Att vi båda deltog i samtliga intervjuer ser vi som en styrka då vår
gemensamma bild underlättade för oss i den systematiska och tematiska analysen.
Här innebar även vår arbetsmatris en trygghet. Vad gäller den tematiska analysen
kan den tyckas styrande, men vi anser att den gav oss en bra struktur som med-
förde att vi vågade ta ut svängarna utan rädsla för att förlora den röda tråden.
Vidare har vi trots denna struktur funnit empiriska fynd genom att vara lyhörda för
materialet.

Vårt största dilemma under studien har varit att få fram information om Intentias
projektverksamhet inom utvecklingssidan. Svårigheten grundar sig på att företaget
inom denna del är mitt uppe i en omorganisering av verksamheten samt att de
flesta projekten finns på den operativa sidan och inte på utvecklingssidan. För att få
mer information valde vi därför att vidga perspektivet genom att studera projekt-
controllerns funktion i både utvecklings- och installationsprojekt. Detta har skett
genom att dels intervjua en projektcontroller, dels med en kvalitetschef. Då flertalet
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av Intentias utvecklingsprojekt har en kund som beställare, antog vi att projekt-
controllerns funktion mellan projekttyperna inte torde skilja sig nämnvärt. Det
ansvarsområde inom projektcontrollerfunktionen som tycks skiljas åt mellan pro-
jekttyperna utgörs av kontrakt, varför vi valt att inte belysa detta för att underlätta
jämförelse med projektcontrollerfunktionen hos IFS och Saab Bofors Dynamics
där kontexten utgjorts av enbart utvecklingsprojekt.

Vad gäller generaliserbarhet menar vi att resultatet i viss mån kan användas inom
andra företag som använder sig av projektcontroller. Viktigt är dock att de har lik-
nade förutsättningar för hur de väljer att strukturera projektcontrollerns funktion
jämfört med fallföretagen. Ovanstående kan vidare kopplas till de krav som Bruns-
son (1981) ställer på generaliserbarhet. Författaren hävdar för det första att resultat-
et ska vara flexibelt för att underlätta överföring av teoretiska begrepp till andra
områden. Vi anser att vi i vår diskussion lagt en grund till denna flexibilitet, men att
den kan vidgas ytterligare genom att användas till andra verksamheter med projekt.
För det andra krävs att resultatet kan användas för att studera andra områden. I
vårt fall skulle detta kunna vara dels anläggningsprojekt, dels i viss mån även till
controllern i allmänhet.

Till sist en väsentlig fråga: Är våra tolkningar rimliga? För att eftersträva detta har
diskussionen baserats på en koppling mellan den teoretiska referensramen, resultat-
et samt egen reflektion. Vidare har processen skett interaktivt, vilket dels ägt rum
genom att vi återvänt till fallföretagen, dels då vi har pendlat mellan den teoretiska
referensramen och empirin under det analytiska arbetet. Att vi valt att använt oss av
tre fallföretag har möjliggjordes jämförelser, vilka i sin tur har legat till grund för
urskiljandet av eventuella nya samband. Genom att kunna belysa företagen med
varandra har vår kreativitet underlättats.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Övergripande frågor

Ø Hur länge har du arbetet inom företaget?
Ø Vad har du för funktion?
- Skulle du vilja beskriva denna funktion?
Ø Hur skulle du beskriva er organisationsstruktur?
- Var och på vilket sätt kommer projekt in i strukturen?

Ekonomisk styrning

Ø Hur skulle du vilja beskriva att projekt styrs här?
- Skulle du kunna konkretisera?
- Vilken roll har projektcontrollern i beslutsprocessen?

Projektcontrollerns funktion

Ø Vad har projektcontrollern för ansvarsområden?
- Skulle du vilja beskriva dessa närmre?
- Hur många projekt är projektcontrollern delaktig i?
- Mot vem har projektcontrollern störts ansvar, mot projektgruppen eller mot

ledningen?

Ø Hur mycket av controllern arbete är riktat mot projekt?
- Vad är det specifikt som de gör då?
- Skiljer sig de vanliga arbetsuppgifterna mot dem som de utför när de arbetar

mot projekt?
- På vilket sätt? Förklara.

Ø Vilken påverkan har projektarbetsformen för controllern?
- Vilka fördelar ser du?
- Vilka nackdelar ser du?



Projekts faser och projektmodell

Ø Hur skulle du vilja beskriva ett projekts olika faser?
(Målformulerings-, planerings-, genomförande- och avslutningsfasen)
Ge gärna exempel.

Ø Använder ni er av någon speciell projektmodell?
Ø Vad heter den?
Ø Skulle du vilja beskriva den?
Ø På vilken detaljnivå ligger modellen?
Ø Vilka möjligheter innebär modellen för projektcontrollern? (exemplifiera)
Ø Vilka problem finns det med modellen? (exemplifiera)

Ø Följs projektmodellen upp?
- Hur och i vilken grad? Exemplifiera.
Ø Följs eventuella avvikelser upp och i så fall hur?

Ø Skulle du vilja beskriva projektcontrollern roll i projektmodellen?
Exemplifiera gärna

Ø Vad består projektcontrollern arbetsuppgifter av i de olika faserna?
Ø Ställs det olika krav på projektcontrollern i de olika faserna?
- Förklara

Övergripande om projekt

Ø Hur många projekt har ni som pågår idag?
Ø Hur många projekt kan ni klara av samtidigt, på ett ungefär?
Ø Vad är den vanligaste typen av projekt hos er?

(utvecklingsprojekt etc.)
- Kan du ge ett exempel?
Ø Hur länge varar vanligtvis ett projekt hos er?
Ø Hur många är i genomsnitt involverade i ett projekt?
Ø Hur strukturerar ni upp projektarbetet?
Ø Vilka för- och nackdelar finns det för er/företagets del att arbeta i projektform?

Exemplifiera.

Avslutande frågor
Ø Tillåts vi att använda företagets namn?
Ø Kan vi återkomma om det dyker upp ytterligare frågor?
Ø Tack!


