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Sammanfattning 

Examensarbete, ekonomprogrammet Online, Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet,inriktning Controller, 2FE90E/2FE92E, VT 2013  
Författare:  Rosie Jidbacken och Anders Liljedahl  
Handledare:  Anders Jerreling 
Titel: Controllers roll i utvecklingsprojekt – Fallstudie hos Volvo CE och Scania CV 

För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga genomför dessa olika former 

av utvecklingsprojekt.  I takt med globaliseringen läggs större fokus på kostnader, 

inte minst på kostnader under utvecklingsprojekt. Det är i utvecklingsprojekt som 

projektcontrollers tillkommer för att se över de finansiella delarna. Författarna 

har undersökt rollen som projektcontrollers innehar hos två svenska 

fordonstillverkare, Volvo CE och Scania CV. Undersökningen har kretsat kring tre 

huvudfrågor där författarna bedrivit intervjuer hos controllers som inte jobbar 

med utvecklingsprojekt samt projektcontrollers i utvecklingsprojekt. Målet med 

intervjuerna har varit att få en ökad förståelse kring projektcontrollers roll, hur 

denna roll skiljer sig från de roller som inte jobbar med utvecklingsprojekt samt 

de svårigheter projektcontrollers ställs inför. Undersökningen har visat att 

studier kring ämnesområdet projektcontroller är begränsad. Fokus har istället 

mer riktats mot rollen business controller och hur denna roll kan bidra till bättre 

beslut och styrning i företag. Analysen av fallföretagen visar att 

projektcontrollers innehar egenskaper som business controllers har, men även 

innehar egenskaper utav den mer analytiska och redovisningsorienterade rollen 

– accounting controller. Slutsatsen författarna drar är att projektcontrollers roll 

hos fallföretagen bör vidareutvecklas samt sträva efter att göra denna mer 

affärsorienterad. Projektcontrollerrollen måste tydligare beskrivas, delas upp 

samt processerna tydliggöras för att kunna göra projektcontrollerrollen hos 

fallföretagen mer lik business controllerrollen.  

Nyckelord – Projektcontroller, business controller, controllers utvecklingsprojekt 
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Abstract 

In order for companies to be competitive they perform different types of 

development projects.  Due to globalization a greater focus is added on costs, 

not least on costs in development projects. Project controllers are involved in 

development projects in order to review the financial aspects. The authors have 

examined the role that project controllers hold in respect of two Swedish 

manufacturers, Volvo CE and Scania CV. The investigation has revolved around 

three main issues where the authors conducted interviews with controllers that 

do not work in development projects and project controllers in development 

projects. The goal of the interviews was to gain a greater understanding of the 

role of project controllers, how this role will differ from those that do not work in 

development projects and the difficulties faced by project controllers. The 

investigation has shown that studies on the subject area of project controller are 

limited. Focus has been on the role of business controller and how this role can 

contribute to better decisions and management of companies. The analysis of 

the case companies has shows that project controllers contains properties that 

business controllers has but has also properties of the more analytical and more 

accounting oriented role of accounting controller. The authors draw the 

conclusions that the project controller’s role should be developed and aim of 

doing it more business oriented. The role of project controller should be more 

clearly described, divided and the processes should be clarified in order to make 

the role of project controller at the case companies more similar to the role of 

business controller.  

Keywords – Project controller, business controller, controllers’ development 

project 
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1 Inledning 

Det här kapitlet är en introduktion till examensarbetet. Bakgrund till problemområdet 

presenteras som sedan följs utav problemformuleringen, forskningsfrågorna, syftet, 

avgränsningar och avslutas med en disposition av rapporten.  

 

Den globala marknaden ger företagen större möjligheter att, på en större 

marknad än förr, marknadsföra och sälja sina produkter (Svenskt Näringsliv, 

2006). Detta innebär i sin tur att konkurrensen har blivit hårdare, inte minst från 

länder som snabbt utvecklats till framstående nationer och där kostnaderna är 

en bråkdel av de i t.ex. Sverige. Detta skapar en situation där företag idag, i en 

allt snabbare takt, måste anpassa sig till sina konkurrenter runt om i världen och 

snabbare presentera nya och/eller förbättrade produkter åt sina kunder, för att 

kunna vara konkurrenskraftiga (Europeiska kommissionen, 2013). Det är med 

detta som grund som företag bedriver olika typer av utvecklingsprojekt, med 

målsättningen att tillgodose både kunders önskemål men också för att kunna 

generera intäkter så att företaget överlever på sikt. Med tanke på kostnadsläget 

som råder med pressade marginaler som följd, måste företag hela tiden sträva 

efter att hålla kontroll på sina kostnader där även fokus ligger på 

utvecklingskostnader.  

Controllers uppdrag i företag kan kraftigt förenklat beskrivas som att analysera 

och sammanställa finansiella rapporter och nyckeltal som ligger till grund för att 

hjälpa ledningen att fatta beslut i olika frågor (Alnestig & Segerstedt, 2008). 

Rollen skiljer sig åt beroende på var i organisationen controllern agerar, vilket i 

sin tur skapar olika metoder, arbetssätt samt verktyg.  Som Samuelson skriver 

(2004) har controllerrollen ändrats på grund av att kraven på företag har ökat 

vilket i sin tur har skapat större behov av exaktare ekonomistyrning. 
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1.1 Bakgrund 

Utvecklingsprojekt brukar oftast inneha många utmaningar, inte minst, inom 

fordonsindustrin. Detta har blivit tydligt för författarna som idag arbetar inom 

denna gren i nära samarbete med just utvecklingsprojekt av olika slag. Under 

författarnas studietid har fokus legat kring controlleryrket och dess verktyg där 

man applicerar dessa i den mer dagliga verksamheten. Liten del har berört 

utvecklingsprojekt och hur controllers kan vara kopplade till dessa. Detta har 

väckt ett intresse hos författarna att undersöka hur controllerns roll ser ut i 

utvecklingsprojekt. 

1.2 Problemformulering 

Controllers roll i den dagliga verksamheten där inga utvecklingsprojekt bedrivs 

kan som Samuelsson (2004) påpekar skilja sig åt från hur controllers jobbar i 

utvecklingsprojekt. Kortare utvecklingstider och pressade marginaler tvingar 

företagen att i allt större utsträckning få bättre insikt i hur kapital används och 

var kostnader uppstår. Controllers har en viktig funktion i att lyfta fram hur 

kostnadsläget ser ut i olika sammanhang och med hjälp av olika verktyg kan 

denne tolka, analysera och lyfta fram relevant information som assisterar 

ledningen i sina strategiska beslut.  

Under utvecklingsprojekt kan dock controllers ställas inför situationer som kräver 

annorlunda arbetssätt och/eller verktyg. Detta kan i sin tur innebära att de 

verktyg och metoder som finns till controllers förfogande för mer ”daglig 

verksamhet” inte passar eller måste anpassas för utvecklingsprojekt. På samma 

sätt kan sättet på hur controllerns roll uppfattas i organisationen, hur dessa 

individer är organiserade, hur dessa är placerade i förhållande till resten av 

organisationen dessa verkar i, påverka hur handlingskraftig controllerns arbete 

och leveranser blir. Studier visar att mellan 25-35% av projekt anses vara lyckade 

där de projekt som anses ha varit misslyckade ofta hade undermåttlig planering 
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samt kontroll på kostnader (Brousseau, et al., 2012). Detta ställer krav på effektiv 

uppföljning av de finansiella bitarna i ett projekt.  

Med ovanstående genomgång som grund avsåg författarna att analysera samt 

kartlägga hur controller rollen ser ut i utvecklingsprojekt och hur denna kan/bör 

se ut för att kunna bidra till att fler projekt anses vara lyckade. Författarna avsåg 

även att kartlägga rollens skillnader jämfört med andra controllers som inte 

hänger sig åt utvecklingsprojekt för att förstå ifall det finns 

anpassningar/skillnader till utvecklingsprojekt. Vidare fanns det ett intresse att få 

en förståelse för de svårigheter som controllers möter vid arbete i 

utvecklingsprojekt och hur dessa svårigheter och de risker förenade med dessa 

kan minskas. 

1.3 Forskningsfrågor  

Problemformuleringen låg till grund för formuleringen av följande 

forskningsfrågor; 

1. Hur ser controllerrollen ut i utvecklingsprojekt?  

2. Hur skiljer sig denna roll från roller som inte jobbar med 

utvecklingsprojekt? 

3. Utsätts controllers för svårigheter i utvecklingsprojekt? 

1.4 Syfte  

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur controllers roll ser ut i 

utvecklingsprojekt samt undersöka hur rollen kan vidareutvecklas. Vidare 

ämnade författarna kartlägga de skillnader som rollen har jämfört med 

controllers som inte jobbar med utvecklingsprojekt i andra 

verksamhetsområden. Författarna var även intresserade av att studera ifall 

controllers i utvecklingsprojekt utsätts för svårigheter samt om dessa är specifika 

för just rollen. Författarna strävade efter att kunna bidra med underlag till att 
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eventuellt kunna utveckla rollen samt kartlägga de områden man bör 

uppmärksamma.   

1.5 Avgränsningar 

Författarna valde att avgränsa sig till att titta enbart på utvecklingsprojekt av nya 

produkter och inte beakta andra typer av projekt som exempelvis 

investeringsprojekt, organisatoriska förändringsprojekt, anläggningsprojekt, etc.  

1.6 Disposition 

Dispositionen för examensarbetet presenteras i figur nr 1. 

 

Figur 1 Disposition 

 

 

Metod Kapitlet ger en introduktion till metoden 
som användes i det här examensarbetet. Metoden som 
valdes påverkade sättet på hur informationen är 
samlad och tolkad.  

Teori Kapitlet tar upp inledande teori om 
controlleryrket och dess verktyg och omfattning. 
Författarna tar även upp  forskning som behandlar 
controllerns roll i utvecklingsprojekt. 

Empiri Kapitlet är en genomgång av den empiriska 
materialet som samlats in hos fallföretagen Volvo CE 

och Scania CV.  

Analys Kapitlet presenterar analysen som gjordes 
där författarna använde sig av den samlade teorin och 

empirin.  

Slutsats Kapitlet är avslutande del där författarna 
presenterar de slutsatser man kommit fram till. 



 

Linnéuniversitetet  
2FE90E/2FE92E 
 

14 | S i d a  
 

2 Metod 

Kapitlet ger en introduktion till metoden som användes i det här examensarbetet. 

Metoden som valdes påverkade sättet på hur informationen samlades in och tolkades.  

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Forskningsparadigmen det här examensarbetet utgick ifrån var av en 

interpretavistisk synsätt. Det valda paradigmet beskrevs utav Collis & Hussey 

(2009) på följande sätt (Liljedahl & Muftic, 2012);  

 

 

 

 

 

För att bättre förstå bakgrunden till författarnas val bör det motsatta paradigmet 

beskrivas. Colli & Hussey (2009) förklarar det motsatta paradigmen på följande 

sätt (Liljedahl & Muftic, 2012); 

 

 

 

 

 

Positivism och interpretivism innehar ingen klar gräns mellan sig trots att man 

anser att dessa är varandras motsatser. Detta skapar möjligheten att relatera till 

båda paradigm i en studie (Collis & Hussey, 2009). I ett antal områden i det 

”Interpretivismen vilar på ett antagande att den 

sociala verkligheten existerar i våra sinnen, är subjektiv 
och mångfaldig. På grund av detta är den sociala 
verkligheten påverkad av sättet man utforskar denna. 
Studiet involverar en induktiv process med en 
målsättning av att bidra med en tolkande förståelse av 

sociala fenomen i en enskild kontext.” 

 

”Positivism är ett paradigm som har sitt ursprung i 

naturvetenskapen. Den vilar på ett antagande att den 
sociala verkligheten är singulär och objektiv, vilket inte 
påverkas av sättet man studerar denna på. Studiet 
involverar en deduktiv process med en målsättning av att 
bidra med förklarande teorier för att förstå sociala 

fenomen.” 
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positivistiska synsättet finns det länkar till det interpretavistiska, exempelvis 

(Liljedahl & Muftic, 2012); 

 Verkligheten är subjektiv och mångsidig 

o Forskaren interagerar med vad som utforskas 

o Forskaren erkänner att forskning är värderingskopplad och 

påverkan existerar 

Det här examensarbetet anses ha målsättningen att tolka och bidra med en 

förklaring kring hur controllerrollen ser ut i utvecklingsprojekt och jämföra denna 

med controllers som inte jobbar i utvecklingsprojekt. Det är från detta antagande en 

förklaring kring varför författarna avser att det interpretavistiska synsättet är 

passande. 

2.2 Undersökningsmetod 

Litteraturen nämner främst två olika metoder att genomföra undersökningar; 

kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. En kvalitativ 

undersökningsmetod ämnar studera ett enstaka fenomen i sin naturliga 

infattning, med olika metoder för att få en djupare förståelse. Då det här studiet 

ämnade vara en förklarande studie, användes existerande teori för att förstå och 

förklara ett nuvarande fenomen (Collis & Hussey, 2009).  

Det som kännetecknar en kvalitativ studie är att dessa, till skillnad från en 

kvantitativ, är mindre strukturerade och med större flexibilitet. Detta skapar 

möjligheten, med det mindre urvalet man gör jämfört med en kvantitativ, att 

man skapar sig en djupare förståelse för det man studerar (Bryman & Bell, 2003).  

En kvantitativ studie å andra sidan samlar in data i en mer strukturerad form för 

att senare genomföra analyser med hjälp av statistiska metoder. Styrkan som 

kvantitativa studier har är att denna typ av studie kan användas för att förklara 

företeelser som kan vara representativa för andra grupper än den studerade. 
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Kvalitativa studier är mer breda och man försöker i större utsträckning utföra 

mätningar för att förstå verkligheten (Bryman & Bell, 2003).    

Undersökningsmetoden som författarna använde sig av är den kvalitativa då 

intresset låg i en djupare förståelse för hur controllerrollen ser ut i 

utvecklingsprojekt. På grund av detta valde författarna att rikta in sig på enbart 

två företag och i dessa på ett fåtal respondenter för att på en djupare nivå 

utvinna en förståelse kring rollen som controller, vad denna innebär hos de 

undersökta fallföretagen och få en förståelse för de samband som inte tydligt 

framgår i processbeskrivningar. En kvantitativ undersökningsmetod hade varit 

möjlig om målet hade varit att kartlägga vad en projektcontroller är för något. 

Författarna ville dock ha en djupare förståelse kring varför företagen har format 

controllerrollen på det sättet man har samt ha en diskussion kring de problem 

man eventuellt upplever i rollen. På grund av detta avsåg författarna att den 

kvalitativa undersökningsmetoden var att föredra framför det kvantitativa.  

2.3 Datainsamling 

Med den kvalitativa undersökningsmetoden som grund använde sig författarna 

av olika verktyg och metoder för att bedriva datainsamlingen. En grundläggande 

metod som användes i det här arbetet, som även är en av de vanligaste 

kvalitativa metoderna, är fallstudie. Fallstudie möjliggör, enligt Knights & 

McCabe (1997), kombinationen av olika kvalitativa metoder vilket hjälper till att 

undvika att man förlitar sig på endast en metod (Bryman & Bell, 2003).  

2.3.1 Primärdata 

Primärdatan för det här examensarbetet härstammar främst från intervjuer och 

studier av processerna hos de valda fallföretagen. Den största källan var de 

intervjuer som genomfördes med berörda controllers.  

Strategin för de kvalitativa intervjuerna var att dessa skulle genomföras på ett så 

ostrukturerat sätt som möjligt för att på så sätt få fram det fakta som de 
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intervjuade kände var relevant och inte förhindra detta genom förutbestämda 

ramar (Bryman & Bell, 2003). Upplägget under intervjuerna var flexibla för att 

ytterligare fokusera på det den intervjuade ansåg var viktigt. Författarna var dock 

intresserade av att även få inblick i frågeställningen och därför genomförde man 

semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2003) där formuleringen av 

frågorna inte var specifika i sin natur utan relativt öppna. Detta för att öppna upp 

för möjligheten att få alternativa synsätt på problemformuleringen. Se bilaga 1 

och 2 där intervjuformulären är bifogade.    

Varje intervju tog i genomsnitt en timme och spelades in. De personer som 

intervjuades var nio till antalet; 

 Projekt controller, projektkontoret, Scania CV 

 Head projekt controller, projektkontoret, Scania CV 

 Controller produktion, chassiemonteringen, Scania CV 

 Controller utvecklingsavdelning, utvald utvecklingsavdelning, Scania CV 

 Chef för controllers inom produktion, Volvo CE 

 Controllers inköpsavdelning, Volvo CE 

 Chef för controllers utvecklingsavdelning, Volvo CE 

 Controller utvecklingsavdelning, Volvo CE 

Studierna av processerna i fallföretagen gällde främst de processer som berörs 

av ämnet som studeras; utvecklingsprojekt- och controlling processen. Detta 

genomfördes genom att söka information i olika källor hos fallföretagen.  

2.4 Urval 

Urval i kvalitativa studier har inte samma krav som gäller för kvantitativa studier 

då frågor om statistisk representativitet inte är i lika stort fokus (Bryman & Bell, 

2003). Dock ligger vikten i att man väljer korrespondenter som kan ge 

bidragande information till nytta för undersökningen. Urvalet i det här 

examensarbetet var inte slumpmässigt utan författarna strävade efter att göra 
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denna systematisk utifrån ställda kriterier. Urvalet av intervjupersonerna gjordes 

efter respondenternas yrke samt kunskap i ämnet där författarna inriktade sig på 

ett fåtal utvalda controllers som idag jobbar i utvecklingsprojekt samt controllers 

i utvalda avdelningar som inte ingår i utvecklingsprojekt.  

Urval av fallföretag gjordes efter författarnas egna preferenser samt 

intresseområde där valet föll på företagen där författarna verkar i – Volvo CE och 

Scania CV.   

2.5 Analysplan  

Metoden för att analysera materialet var grundad teori vilket innebär att man 

kodar och bryter ner den insamlade informationen från observationer och 

kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2003) för att sekventiellt forma begrepp, 

kategorier, egenskaper, hypoteser och slutligen teorier (Bryman & Bell, 2003). 

Kodningen av den insamlade informationen görs parallellt med datainsamlingen 

och har som grundläggande funktion att organisera och klassificera 

informationen man samlat in samtidigt som man kan ta ett steg tillbaka och 

bedöma behovet av ny data. Analysen av informationen och de olika koderna 

kom att ständigt testas mot ny tillkomna och arbetet gick i olika faser från 

kategoribildning (öppen kodning), sammankoppling av kategorier (axial kodning) 

till en mer central fokus där man fann en kärnkategori där andra kategorier 

relaterar till och stödjer (Selektiv kodning) (Bryman & Bell, 2003). Författarna 

försökte i möjligaste mån vara försiktiga med kodningen då kontexten från det 

insamlade materialet riskerade att gå förlorad när man extraherar information ur 

denna (Bryman & Bell, 2003). 

Rent praktiskt innebar analysen att de inspelade intervjuerna lyssnades igenom 

där författarna avsåg att främst identifiera olika kategorier och senare finna 

kopplingar mellan dessa. Detta låg till grund för att senare förstå hur rollerna är 

uppbyggda i fallföretagen samt kopplingen till utvecklingsprojekt.  
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2.6 Metod och källkritik 

För kvalitativa studier kan inte samma kriterier användas på liknande sätt som i 

kvantitativa studier där reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är viktiga 

kvalitetsmått (Bryman & Bell, 2003). Dessa mått bör istället anpassas så att de 

bättre mäter resultatet i kvalitativa studier. Reliabiliteten har en svårighet att 

kunna användas som kvalitetsmått eftersom en upprepning av studien med 

samma utfall kan vara svår att lyckas med då det kräver att den sociala miljön 

man studerar ”fryses” (Bryman & Bell, 2003). Andra forskare vill använda andra 

kvalitetsmått, nämligen trovärdighet och äkthet, (Bryman & Bell, 2003) eftersom 

man anser att det finns flera bilder av verkligheten. Trovärdigheten handlar till 

stor del att man innehar (Bryman & Bell, 2003); 

 Tillförlitlighet – man bekräftar resultatet från studien eller bilden man 

uppfattat av verkligheten med de personer som varit inblandade i denna 

 Överförbarhet - att man kan bilda så pass bra beskrivning att studien 

fungerar som en databas för andra forskare att bedöma överförbarheten 

till annan miljö 

 Objektivitet - att redogörelse för forskningsprocessen finns 

dokumenterad för andra och att man har möjlighet att styrka och 

dementera ifall forskaren varit så objektiv som möjligt 

Äkthet handlar om att forskaren förmedlat en rättvis bild av den verklighet som 

studerats, att de undersökta personerna kan använda materialet för att; bättre 

förstå sin verklighet, få förståelse hur andra upplever denna, förstå hur de kan 

förändra sin situation och få bättre möjligheter att kunna göra de ändringar som 

behövs. 

2.6.1 Studiens metod och källkritik  

Eftersom examensarbetet bedrevs utifrån kvalitativa metoder kom trovärdighet 

och äkthet att användas som kvalitetsmått då dessa var mer passande. 
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Trovärdigheten kom att prövas genom att författarna stämde av med 

fallföretagen återkommande gånger om det data man samlat in. Detta för att 

bekräfta ifall bilden man hade beskrivit stämde överens med den bild de 

intervjuade har velat förmedla. Överförbarheten var svårare att pröva men 

författarna avsåg att ha så mycket information och detaljer om hur man bedrev 

studien tillgängliga för att framtida forskare skall kunna överföra denna till annan 

miljö. Objektiviteten var ett riskmoment då författarna verkar i fallföretagen. 

Författarna bedrev så långt det var möjligt intervjuerna och datainsamlingen på 

liknande sätt. Samtidigt spelade författarna in intervjuerna samt analyserade 

varandras data. På detta sätt hoppades författarna komma undan problematiken 

med att välja ut passande data som inte objektivt speglar verkligheten. 

För att uppleva äkthet presenterade författarna allt material till berörda 

personer i fallföretagen. På detta sätt hoppas man att fallföretagen kan finna 

användning av informationen och resultaten som framkommer i det här arbetet. 
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Skapande 

Engångs- 
karaktär 

Viktigt  
Omfattande/ 

komplext 

Temporär 

3 Teori 

Kapitlet tar upp inledande teori om controlleryrket och dess verktyg och omfattning. 

Författarna tar även upp forskning som behandlar controllerns roll i utvecklingsprojekt.  

 

3.1 Projekt  

Begreppet projekt härstammar från latinets ”projectum”, vilket betyder ”det 

framkastade” vilket enklast kan sägas vara ett utkast. Ofta använder man ordet 

projekt istället för satsning, plan, förslag eller dröm. Det vanligaste är dock att 

projekt förknippas med ett uppdrag eller ett tidsbegränsat arbete i någon form 

(Aniander, et al., 1998).  

Svårigheten med att uppfylla mål, hålla sin projektbudget och sin tidplan är lika 

aktuellt idag som på 1950-talet. Det var vid den här tidpunkten som Project 

Management (projektledning) användes för första gången i USA. När det handlar 

om projektledning, innebär projekt en process att utföra ett uppdrag eller en 

uppgift. Resultatet av projektet kan sedan vara en produkt, en förändring eller 

något annat. När vi talar om produktutvecklingsprojekt avses arbetet med att 

planera, designa, gestalta, konstruera och tillverka det allra första exemplaret av 

en ny produkt (Aniander et al. 1998). Figur nr 2 visar de olika egenskaper eller 

karaktär som projekt kan definieras utav (Jansson & Lennart, 2004). 

 

 

 

 

 

Figur 2 Projektkaraktär 
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Följande lista visar en förklaring av områdena i figur 2. 

 Skapande – Tydliga resultat kan skapas utav projektet och det går att 

avgöra ifall uppgiften är klar 

 Engångskaraktär – Uppgiften har aldrig tidigare gjorts och kräver särskilt 

planering 

 Viktig – Uppgiften är tillräckligt viktig för att man ska tillsätta resurser 

och ledare som hänger sig åt uppgiften 

 Omfattande/komplext – Uppgiften är tillräckligt omfattande för att man 

ska kunna tillsätta resurser av olika slag   

 Temporär – Det finns tydliga start- och slutpunkter 

En annan definition på projekt är (Aniander et al. 1998): 

 

 

 

3.1.1 Ett projekts olika faser 

Ett projekt är en process med olika faser och arbetsuppgifter som ska lösas under 

tiden från projektets start till mål. Vad som är specifikt med att arbeta i projekt 

är att vägvalen som beslutas i början av projektet är avgörande för resterande 

del av projektet. Har fel beslut tagits i början, finns sällan tid för att backa och 

göra om. För att uppsatta projektmål ska uppnås, måste rätt aktiviteter utföras i 

rätt ordning. Det är i ett projekts inledningsskede som grunden läggs för om 

projektet ska lyckas eller misslyckas (Aniander et al. 1998). 

Ett projekts livscykel kan delas in i fyra faser, där varje delfas har ett delmål som 

ska uppfyllas till en viss tidpunkt enligt projektplanen. Dessa delmål brukar kallas 

för milestones eller gates. Det är vanligt i många företag att dessa delmål kopplas 

samman med en formell beslutsordning och avslutas med formellt beslut i en 

”Ett projekt är en i tid och från övrig verksamhet 

avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av 

tilldelade resurser ska nå ett bestämt mål.” 
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styrgrupp. Författarna (Aniander et al. 1998) beskriver de fyra faserna på 

följande sätt (figur 3): 

 

Figur 3 Projektfaser 

1. Initieringsfasen 

En projektledare utses och grunden till en projektorganisation tar form. 

Det framtida arbetet planeras och riktlinjer fastställs.  

2. Förberedelsefasen 

Förståelsen för projektets uppgift och utveckling av idéer för hur 

uppgiften ska lösas tas fram genom olika utredningar, planeringsåtgärder 

och med en riskbedömning. 

3. Genomförandefasen 

Projektorganisationen utökas och ett flertal delarbeten pågår parallellt. 

Fel och brister i förberedelsefasen brukar uppdagas när delarbetena ska 

sammanfogas i slutet av denna fas. 

4. Avslutningsfasen 

Projektorganisationen minskas och de som är kvar ska nu iordningsställa 

resultatet, justera felaktigheter och dokumentera. Projektet överlämnar 

till sist sitt resultat som presenteras för uppdragsgivaren. 

Andra författare har liknande syn fast med annan terminologi där man istället 

definierar följande faser; förstudie, kravstudie, genomförande, idrifttagning och 

projektavslut (Olve & Samuelson, 2008). Grundtanken är dock i princip 

densamma.  

Initiering Förberedelse Genomförande Avslutning 
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3.1.2 Organisation i projekt  

Arbete i projekt innebär att man skapar en tillfällig organisation för att effektivt 

lösa uppgiften. Ofta är projektgrupper organiserade på så sätt att respektive 

avdelning, exempelvis marknad, utveckling, inköp, är kopplade till projekt via 

sina representanter som delvis rapporterar till projekten men delvis till sin egen 

organisation i linjen. Detta är en s.k. matrisorganisation där risken finns att det 

uppstår konflikter mellan projektledaren och linjecheferna. Man kan även 

beskriva matrisorganisation som en ”organisationsform som frångår den 

traditionella regeln att varje anställd ska vara ansvarig inför enbart en chef.” 

(Nationalencyklopedin 2013). Problematiken måste lösas för att projektet skall 

kunna leverera det som avses och detta kan göras på olika sätt (Olve & 

Samuelson, 2008). 

Första sättet man kan lösa ovan nämnd problematik är att skapa en speciell 

projektavdelning. Organisationen i denna är att projektavdelningen har 

projektchefer med resurser under sig som exempelvis specialister inom 

ekonomistyrning, teknik, projektledning, etc., som blir utvalda för att forma en 

projektorganisation. Projektchefen är i den här typen av organisation placerad 

över funktionscheferna. Över projektchefen finns en styrgrupp vars uppgift är att 

lösa konflikter, prioritera samt följa upp projektchefens arbete (Olve & 

Samuelson, 2008). 

Andra sättet är att man har en projektavdelning med projektchef som har flera 

projektledare under sig. Vid projekt kommer projektledarna att samordna 

berörda resurser från linjen och bilda sin projektorganisation. Projektchefen i 

dessa fall är inte placerad över funktionscheferna och i dessa fall arbetar man 

med hjälp av rutiner och inrättade samarbetsformer. I de fall konflikter uppstår 

kommer projektchefen att tillsammans med berörd linjechef att prioritera och 

besluta (Olve & Samuelson, 2008). 
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Tredje sättet är att ha en projektavdelning med flera projektledare utan resurser. 

När projekt startas kommer projektledaren att efterfråga tjänster från linjen och 

har hela beslutansvaret i projektet (Olve & Samuelson, 2008).  

3.1.3 Ansvarsfördelning i projekt  

Det finns två olika ytterligheter på var man kan lägga ansvaret vid arbete i en 

matrisorganisation. Ena är att man lägger hela ansvaret hos projektgruppen där 

denna drivs som ett företag där projektledaren rekryterar projektmedlemmar 

samt bygger upp de rutiner och arbetssätt som behövs. Den här typen av 

upplägg bör ha längre startsträcka men när denna är avklarad bör arbetet 

fortlöpa effektivt (Olve & Samuelson, 2008).  

Andra ytterligheten är att man lägger hela ansvaret hos linjen som via 

projektledaren får ansvaret att genomföra uppgifter från projektet. 

Projektledaren följer upp arbetet hos linjen och har då en mer rapporterande roll 

då man rapporterar hur arbetet med projektet fortlöper samt de avvikelser som 

uppstår. Den här typen av upplägg bör vara snabb på att starta arbetet men 

problem kan uppstå då man konkurrerar om linjens tid mot andra pågående 

projekt (Olve & Samuelson, 2008).  

Vid valet av vilka upplägg man vill ha i organisationen måste man beakta tiden, 

det ekonomiska resultatet, kvalitén man vill uppnå, projektstorlek, omfattning av 

projektverksamhet, etc. Oberoende av vilket upplägg man väljer är det dock 

viktigt att ansvarsfördelningen mellan projekt och linjen samt rollspelet mellan 

dessa klaras ut (Olve & Samuelson, 2008). 

3.2 Controlleryrket och dess historik  

Controlleryrket sägs ha sitt ursprung från 1800-talet och de amerikanska 

järnvägsbolagen i USA. Controllerns inriktning var då registrering av diverse 

ärenden och kontroll av tillgångar i bolagen (Mattsson, 1987). Under den första 

hälften av 1900-talet blev företag större och mer internationella, vilket medförde 
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att controllerns inriktning förändrades till att tolka, ge rådgivning, 

omvärldsbevaka, följa händelsekedjan såsom förråd, tillverkning, lager och 

försäljning, följa kassarörelser såsom kredit och inkasso, samt planera, utvärdera 

och rapportera (Vernersson & Vuopio, 2005). 

Med tiden kom controlleryrket att utvecklas utefter företagens behov, vilket 

gjorde att det numera finns olika typer av controllers, som är placerade på olika 

nivåer i en organisation beroende på arbetsuppgifterna, såsom 

koncerncontroller, business controller och divisionscontroller. Dessa controllers 

har numera inriktningar som även inkluderar budget och bokslut, 

sammanställningar, analyser och kommentarer, förvaltning av olika verktyg 

såsom ekonomiska system för information, planering och styrning (Vernersson & 

Vuopio, 2005). 

Controllern i projekt däremot, har sina rötter både från det traditionella 

controlleryrket och från projektledaryrket. Projektcontrollern har därför en mer 

utvecklad inriktning, då projektcontrollern kommit att avlasta projektledaren vad 

gäller hantering av resursfördelning, finansiell rapportering av upparbetat värde, 

skapa och upprätthålla projektets budget och tidsplan, analysera framsteg, 

kalkylering, riskanalys och ha insikt i affärsprocesser (Dilawer, 2009). 

3.3 Controller i organisationen  

En controllers position i företag varierar från organisation till organisation. En 

controller på koncernnivå rapporterar vanligtvis antingen till koncernchef eller till 

finansdirektören och är en stabsresurs, medan en controller på divisionsnivå 

rapporterar till divisionschefen. En controller har sällan några medarbetare 

under sig, och skulle han eller hon ha det, skulle de vara få till antalet. Samuelson 

(2004) menar att controllers roll ofta innebär att man innehar en status som 

expert. 
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I vissa organisationer innehar controllern en närmare placering till verksamheten 

och verksamhetens beslut. I dessa fall är controllern placerad på antingen 

divisions- eller funktionsnivå. Är företaget stort, finns troligtvis både flera 

divisioner och flera funktioner som alla har en eller flera controllers. Dessa 

controllers fungerar som en ersättning för, eller komplement, till en 

ekonomifunktion, och deras arbetsuppgifter kan vara olika och speglar ofta 

verksamhetens behov, eftersom affärskunnande kan vara viktigare än 

detaljkunskaper i redovisning. Den här typen av controller brukar kallas för 

business controller som vanligtvis rapporterar till en affärsansvarig linjechef. En 

business controller har också kontakt med accounting controllern som är den 

mer redovisnings orienterade typ av controller. Accounting controllern har som 

ansvar att sköta ekonomisystem och rapportering, varför accounting controllern 

ofta finns på en finansavdelning (Samuelsson, 2004). Ämnet behandlas vidare i 

avsnitt 3.7.  

3.4 Controllers ansvarsområde  

I koncerncontrollerns ansvarsområde ingår vanligen strategisk planering, 

budgetering, redovisning, rapportering, uppföljning och analys av bokslut. I vissa 

fall även viss utveckling och ansvar för finansiella och administrativa system. En 

divisionscontroller kan i princip ha ett liknande ansvarsområde, om än på lägre 

nivå. Divisionscontrollern har ansvar för att rapportera ekonomiskt utfall till både 

divisionschef och koncerncontrollern (koncernledningen). Dessutom ingår i 

divisionscontrollerns roll att planera divisionens finansiella utveckling samt att se 

till att divisionen följer de finansiella regler som gäller hela koncernen. 

Divisionscontrollern kan även vara involverad i större investeringar, ansvara för 

samordning av investeringsbudget och ibland även ha arbetsuppgifter inom 

internrevision (Samuelsson, 2004). 

Controllers i större företag, kan ha ansvar och arbetsuppgifter som en 

ekonomichef tidigare hade. Till dessa arbetsuppgifter räknas att analysera och 
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följa upp resultat, bevaka lönsamheten och att se till företagets inre effektivitet. I 

större företag är det inte ovanligt att controllers även kan ha arbetsuppgifter 

som normalt inte förekommer på en ekonomiavdelning, såsom utredning om 

företagets utvecklingsmöjligheter, marknader, konkurrenter, produktkalkylering 

och produkters utvecklingsmöjligheter (Samuelsson, 2004). 

Sett till rörelsekapitalet kan controllern ha en viktig roll, för att öka förståelse för 

potentiell lönsamhetsförbättring genom att effektivisera användningen av 

rörelsekapital. Men controllern ska inte ta över ansvaret från de operativa 

cheferna som är de som ska utföra förändringen. Löpande kan sedan controllern 

även övervaka och belysa likviditetseffekten av ändrat rörelsekapital och 

skuldsättningsgrad. Vid finansiering och likviditetsstyrning har controllern ett 

viktigt ansvar vad gäller realistiska bedömningar av kapitalbehov, avväga 

soliditeten med hänsyn till risknivå i verksamheten, bevaka likviditetsaspekterna 

och vid användning av utländsk valuta överväga för kurssäkring (Samuelsson, 

2004). 

Strategisk planering, verksamhetsplanering och budgetering hör ihop och bildar 

företagets ekonomistyrning. Controllern innehar i det här fallet en stöttande roll 

genom att bistå med analyser, engagera sig i företagets planeringssystem och 

fånga upp nödvändig data som ligger till grund för strategiska beslut. Controllern 

kan, för att möjliggöra göra detta, koordinera planeringsprocessen, beräkna och 

bedöma ekonomiska konsekvenser vad gäller strategier och planer, delta i 

strategi- och handlingsplaner, delta i organisatoriska omstruktureringar och 

formulera förslag till ekonomiska prestationsmål (Samuelsson, 2004). 

Verksamhetsplanering och budgetering är att betrakta som styrprocesser som en 

controller arbetar med. Det är controllerns ansvar att processerna är effektiva 

och fyller sina syften. För att kunna göra detta, kan controllern vara den som 

bevakar att styrsystemet är anpassat till företagets behov, skapar en tidplan för 

budgetarbetet och budgetuppföljningen, säkerställer att befattningshavare kan 
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utnyttja planer, budgetar och rapporter, följa upp budgeten och strategiplaner, 

vara den som ser till vilka system som faktiskt används (Samuelsson, 2004). 

Utvecklingsprocesser, består av strategisk styrning, administrativ styrning och 

operativ styrning och används alla vid affärsutveckling, produktutveckling och vid 

forskning och utveckling (FoU). Controllerns ansvar i detta är flera, men bland 

annat kan man säga att det handlar om en viss verksamhetsrevision. Med det 

avses att controllern ser över effektiviteten i arbetssätt, rutiner och förhållanden 

i dessa utvecklingsprocesser (Samuelsson, 2004). 

Produktion och ekonomistyrning ställer krav på controllern, då 

ekonomistyrningen kan anpassas till tillverkningsteknologin. Det krävs att 

controllern är väl insatt i produktions situation och till metoder och modeller för 

produktivitetsmätning, produktflödesanalyser, produktkalkylering och 

investeringskalkyler. Controllern kan mycket väl vara placerad i tillverkningens 

organisation (Samuelsson, 2004). 

Produktkalkylering (kostnads- och intäktsberäkning) används av flera 

medarbetare i företaget. Accounting controllern använder kalkylkostnader för 

det som producerats när det gäller framtagande av differenser, avräkningar 

mellan resultatenheter och vid bokslut. Business controllern, eller controllern 

inom affärsenheten, använder kalkylprinciper och kalkylunderlag för att kunna 

göra lönsamhetsberäkningar. Detaljkalkylering kan bli dyrt och oöverskådligt för 

företag med stort produktsortiment. I sådana fall kan kalkyler se till en standard 

och jämföras med ett referensobjekt, för att se till kostnader och intäkter baserat 

på situationen efter anpassning, som annat materialval, annan storlek eller något 

annat. En utvecklingsavdelning kan ha ett prismål som styckkostnaden ska uppnå 

(Samuelsson, 2004).  
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3.5 Controller i utvecklingsprojekt  

Arbete i projekt kan delas upp i två delprocesser; en beslutprocess samt en 

projektprocess.  

Beslutprocessen sätter ramarna kring projektet eftersom man i denna gör beslut 

i följande områden (Olve & Samuelson, 2008); 

 Strategiska beslut – söka och sätta ramar kring tid, ekonomi och 

funktion/kvalité.  

 Taktiska beslut – ser till att följa upp och genomföra de strategiska 

besluten. 

 Operativa beslut – tas under tiden i projektet.  

De taktiska besluten styr ofta hur projektprocessen ser ut då dessa startar olika 

projektaktiviteter.  

Som tidigare nämnt (avsnitt 3.1.1) genomgår projekt olika faser under sin 

existens. Varje fas består av olika aktiviteter där styrningen av dessa ska 

säkerställa att projektet levererar vad man ska inom satta ramar vad gäller tid 

samt resurser (Olve & Samuelson, 2008).  Controllers blir främst involverade i 

projektadministrationen och planeringsprocessen där projektplanen tar form. 

Projektadministrationen är en viktig del för hanteringen av informationsflödet 

som uppstår. Informationsflödet i ett projekt har olika steg som figur 4 visar 

(Olve & Samuelson, 2008).  
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Första steget, planering/omplanering, är en viktig del då projektplanen tas fram. 

Projektplanen innehåller information kring projektbeskrivningen, 

projektorganisationen, vad projektet skall leverera, vem som skall göra vad, 

arbetsmetod, resursåtgång, tidsplaner, budget, kalkyler, etc.  Projektplanen är 

ett viktigt underlag då denna konkretiserar och tydliggör vad projektet faktiskt 

skall leverera samt hur (Olve & Samuelson, 2008).  

Den ekonomiska styrningen i projekten sker genom uppföljning, vilket är nästa 

steg i informationsflödet. I detta steg sker insamling av data och information för 

att kartlägga var samt hur resurserna har använts för att få en bild över 

situationen i projektet. Bilden används delvis för att markera ansvar i 

organisationen samt för att svara på följande frågor (Olve & Samuelson, 2008); 

 Resursanvändningen samt vad man har skapat för resurserna som 

använts 

 Förbrukningen av resurser kontra planerad 

 Kostnaden för resurser kontra estimerad 

 Återstående resurser kontra disponibla resurser 

Figur 4 Informationsflöde 
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 Hur prognosen för projektet förändras i och med nya informationen 

Projektcontrollern har olika mått samt verktyg för att kunna svara på 

frågeställnigarna ovan vilket ligger till grund för steg 3 - rapportering. Vad 

controllern måste se till att svara på är på vilket sätt man enklast och på ett 

rättvisande sätt visar läget i projektet samt vilken indata och vad projektet 

mäktar med för insamlingen och hanteringen av dessa (Olve & Samuelson, 2008). 

I avsnitt 3.6 kommer en genomgång av diverse verktyg och metoder som projekt 

har till förfogande.   

3.6 Controllers verktyg  

Större företag använder sig av både interna och koncerngemensamma 

planeringssystem (för strategier, prognoser och framtidsbedömningar), 

styrsystem (för budget, kalkyleringar och redovisning), uppföljningssystem och 

produktkalkyleringssystem. Därtill använder företag andra datakällor som 

externa databaser med bland annat branschdata (Samuelsson, 2004).  

Vid produktkalkylering har controllern ansvar för att se till helheten, det vill säga 

tvärs över de funktioner som berörs, vad gäller budget, nyckeltal och utfallet av 

för- och efterkalkyler, vilket gör att produktkalkylerna är ett av controllerns 

viktigaste verktyg. En skicklig controller har produktkalkyleringen som ett 

strukturerat underlag för att fånga upp signaler som behöver åtgärdas, och det 

är controllerns viktigaste uppgift att snabbt kommunicera avvikelser för att 

övervinna kriser eller fånga möjligheter. Det är controllern som pedagogiskt kan 

medverka till att beslutsfattare förstår informationen från kalkylerna och minska 

riskerna för att kalkylerna misstolkas eller vilseleds (Samuelsson, 2004). 

I projekt bör controllern som tidigare nämnt i avsnitt 3.5 sträva efter att använda 

verktyg som på ett tydligt sätt förmedlar budskap om projektläget. För att kunna 

göra detta kan modeller som beaktar parametrar som prestationer, tillgängliga 

resurser samt avvikelser från dessa vara lämpliga. Dessa modeller använder 
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parametrarna och jämför dessa för att kunna bygga upp grafer som tydligt visar 

skillnaden mellan utfallet och den prognostiserade planen. Jämförelserna mellan 

parametrarna kan ge resultat som kvoter eller mängden utnyttjade resurser som 

tid eller pengar. Modellen kan även ge indikationer på frågor som konsekvenser 

av avvikelser, under/överförbrukning av resurser, hur effektivt man har använt 

resurser, färdiggrad, slutkostnader och bedömning av slutresultat. Dessa 

indikationer fungerar som underlag för att kunna ta beslut kring omplanering 

eller omfördelning av resurser för att kunna möta upp projektets krav (Olve & 

Samuelson, 2008). Svårigheten kring att skapa dessa modeller är att veta hur, 

var, när och vad man avser att mäta. Man måste ha en tydlig bild kring syftet, 

vad man avser att mäta och ifall man kan göra mätningen, mätenheten, 

mätpunkten, bedömning kring halvklara prestationer, samt hur man skall 

bestämma värdeberäkningen (Olve & Samuelson, 2008). Vidare är det viktigt att 

man ställer sig frågan ifall projektorganisationen orkar med att hämta in datan 

och hantera denna löpande (Olve & Samuelson, 2008). 

3.7 Controllers roll  

Controllers roll skiljer sig åt beroende på vilken del i organisationen denna verkar 

i. Man kan dock säga att rollen består av två delar; en expertroll samt en operativ 

roll (Olve & Samuelson, 2008). Detta eftersom controllers delvis ska vara den 

som hjälper till att utforma ekonomistyrningen men samtidigt vara den som 

hjälper till att förvalta denna. För att kunna vara experten måste controllern vara 

en god samtalspartner med olika berörda instanser och samtidigt vara en 

medlare och länken mellan dessa för att informationen samt arbetet ska flyta på 

ett tillfredsställande och effektivt sätt (Jönsson, 2007). Medlarrollen och länken 

mellan olika instanser spelar även roll i den operativa delen då controllern måste 

följa upp och analysera verksamheten delvis genom de processer som finns men 

även via levande kontakter (Olve & Samuelson, 2008). Vidare bör controllern 

vara införstådd i de processer samt ha god förståelse i verksamheten och dess 
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medlemmar eftersom denne kan genom att vara involverad i organisationen 

bättre utöva sin roll och lyckas bättre med resultaten (Byrne & Pierce, 2007).  

För att controllern i allmänhet skall fungera bra menar Jönsson (Jönsson, 2007) 

att denne bör fundera över följande frågeställningar; 

 Identitet – Vem är jag och hur ser andra avdelningar mig? 

 Situation – Bedömning av situationen samt vilka vägar man kan ta för att 

nå målen 

 Normer – Vilka normer spelar roll i den här situationen? 

Controllerrollen kan anses vara något splittrad beroende på de arbetsuppgifter 

man hänger sig åt. För att controllern skall kunna vara en expert som nämns 

ovan och kunna bedriva styruppdraget på ett bra sätt så att hela affären blir bra i 

sin helhet måste tiden controllern ämnar åt ren controlling inte trängas undan av 

de uppgifter som är mer redovisningstunga (Olve & Samuelson, 2008). Olve & 

Samuelsson (2008) kallar dessa två olika roller för Accounting Controller 

(redovisningstungt och informationsproducent) och Business controller (mer 

fokus på affären) och de menar att hur rollen bör vara beror till stor del på i 

vilken situation controllern verkar i samt att arbetsuppgifterna kräver olika typer 

av färdigheter. Företag har sedan 70-talet strävat efter att fokusera på skillnaden 

mellan dessa roller och lägga mer resurser åt business controller delen (Olve & 

Samuelson, 2008). Vidare menar andra studier att business controllers mer ska 

integrera icke finansiella bedömningar samt utvecklas mot att vara en 

affärspartner (Baldvinsdottir, et al., 2009). Figur nr 5 kan illustrera hur rollerna 

skiljer sig åt. 
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Olve & Samuelsson (2008) gör även följande uppdelning; 

Accounting controller Business Controller 

Ser till att siffror kommer fram Använder siffrorna, både redovisningens 
och andra 

Historiskt och nulägesorienterad: 
rapporterar resultat och måluppfyllnad 

Framtidsorienterad: hjälper formulera mål 
och åtgärdsprogram 

Sammanhängande logiskt system med 
lokala delar 

Anpassad till lokala enheters synsätt 

Många kunders behov ska tillgodoses En linjechef är huvudkund 
Ekonomi och systemkompetens krävs Verksamhets, affärs och 

ekonomikompetens krävs 

 

En svårighet som har belysts påpekar att övergången från accounting controller 

mot business controller har varit långsam och svår att införa då chefer har svårt 

att acceptera rollen, vilket är tydligare i mindre bolag (Gale group, 1998).  

En modell som tagits fram (Olve, 1988; Capgemini, 2005) visar olika 

tyngdpunkter på arbetsuppgifter som en business controller kan tänkas ha (figur 

nr 6). Man kan se att i de fall man önskar att controllerrollen ska ha en mer 

övergripande bild på affären och agera som Business partner (affärspartner) så 

bör denna utvecklas från nedre vänstra hörnan ”Score Keeper” till övre högra 

hörnan ”Business Partner”. 
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Figur 5 Skillnader controller rollen 
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I de fall man önskar att controllerrollen skall utvecklas mot Business partner bör 

controllerrollen i företaget utvecklas från en mer analytisk roll mot en mer 

styrande roll där man i rollen kan påverka via ekonomisk information och måltal 

(Olve & Samuelson, 2008).  

Tittar man vidare på controllerns roll i utvecklingsprojekt menar man som nämnt 

i inledningen av den här rapporten att denna är väldig viktig för att säkerställa 

framgång (Brousseau, et al., 2012). Förutom de nämnda anledningarna till 

misslyckande i projekt som nämndes i avsnitt 1.2 framhävs följande problem 

(Brousseau, et al., 2012); 

 Bristfällig kontroll av tid 

 Problem med avgränsning av projektets ramar 

 Svagheter i ansvarsprocessen 

 Bristfälligt definierade roller 

Figur 6 Business controllerns uppgifter 
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Project Management Institute (PMI) har släppt standarder kring hur 

projektorganisationer bör organiseras för att uppnå effektiv projektplanering och 

ledning (Brousseau, et al., 2012). Man menar att följande punkter bidrar till 

detta; 

 Skapa ett projektkontor 

 Klargör roller och ansvar 

 Namnge en projekt sponsor som ansvarar för beslutsfattande 

 Minska antalet godkännande nivåer 

 Inrätta en ansvarsmodell 

 Tillsätt en projektledare 

 Tillsätt en projektuppföljning styrgrupp 

 Involvera en projektcontroller 

Projektcontrollerns roll kan delas i två olika sätt att styra i projekt – intern 

styrning i projekt samt styrning av projekt. Projektcontrollern innehar en 

nyckelroll som skall se till att rätt information är identifierad och kommunicerad 

till berörda instanser samt skapa goda förutsättningar för projektet utåt i 

organisationen (Olve & Samuelson, 2008). Projektcontrollerns arbete i projekt 

innebär att denne skall stödja projektledaren samt se till att policys och 

procedurer, internkontroller, verktyg och andra dokument är rätt använda samt 

överensstämmer med verksamhetens standarder och processer (Brousseau, et 

al., 2012). Projektcontrollern agerar en ledande roll i rapporteringen i ett projekt 

och är oberoende av projektgruppen för att även kunna fungera som 

”gatekeeper” och observatör av projektet i sig (Brousseau, et al., 2012).  
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4 Empiri 

Kapitlet är en genomgång av det empiriska materialet som samlats in hos fallföretagen 

Volvo CE och Scania CV.  

4.1 Volvo CE  

Volvo CE har rötter som sträcker sig till år 1832 då Johan Theofron Munktell 

(1805-1887) startade Eskilstuna Mekaniska Verkstad på uppdrag av Eskilstuna 

stad för att utveckla stadens mekaniska industri. Företaget inriktade sig till en 

början på att tillverka verktygsmaskiner exempelvis svarvar, borrmaskiner, 

slipmaskiner, smidespressar och tryckpressar (Volvo CE, 2007).  

Efter kriget rådde en osäker framtid (Volvo CE, 2007), tills Volvo AB förvärvade 

företaget, i maj 1950, och har sedan dess ingått i Volvokoncernen. Produkterna 

vid den här tiden var traktorer, avancerade skogsmaskiner och skördetröskor. År 

1954 levererades den första hjullastaren och år 1966 den första ramstyrda 

dumpern. 

Idag ingår Volvo CE i koncernen Volvo Group, tillsammans med Volvo Trucks, 

Mack, Renault Trucks, Volvo Buses, Volvo Penta, och Volvo Financial Services 

(Volvo, 2013).  

Figur 7 Produktutbud Volvo CE 

Volvo CE är nu ett av världens största tillverkare av bland annat grävmaskiner, 

dumprar, hjullastare och väganläggningsmaskiner såsom väghyvlar, vältar och 

asfaltläggare (figur 7). Företaget erbjuder global service, finansiering, begagnad 
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utrustning försäljning och leasing och bedriver verksamheter i Sverige, Tyskland, 

Frankrike, Kina, Korea, USA, Kanada och Brasilien (Volvo CE, 2007). 

4.1.1 Utveckling Volvo CE - Technology 

Technology är tillsammans med Sales & Marketing och Operations de tre största 

funktionerna inom Volvo CE. Det är inom Technology som företagets forskning 

och utveckling (R&D) sker och dess huvudkontor ligger i Bryssel, där resten av 

Volvo CE’s ledning sitter. Figur nr 8 visar organisationsschemat hos Technology.  

 

Figur 8 Organisation utvecklingsavdelning Volvo CE 

4.1.2 Produktplanering och Advanced Engineering 

Produktplanering, är det allra första steget inom produktutveckling, men också 

en avdelning inom Technology som omvärldsbevakar och har kontroll på 

kundönskemål inom framtida produktutveckling. Produktplanering innebär även 

en färdigställning av produktplan som innehåller affärsmål, marknads- och 

konkurrentinformation samt teknologiska möjligheter. Planen är basen för 

strategiskt beslut.  
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Advanced Engineering, är nästa steg, där prototyper arbetas fram enligt 

önskemål från Produktplanering. Efter prototypframställning och tester av 

prototypen görs en utvärdering för att bedöma ifall den tänkta produkten kan 

vara något för företaget att jobba vidare på. Om företaget väljer att gå vidare 

med konceptet av den nya produkten, förbättringen, etc., överförs projektet till 

en gruppering av startprojekt, som ingår i den globala utvecklingsprocessen GDP. 

4.1.3 Global Development Process (GDP) 

Global Development process (GDP) används vid framtagande av produkter hos 

Volvo CE. En process som är indelad i huvudsak sex faser, som föregås av 

produktplanering och två tidiga faser; Business opportunity och Feasibility study ( 

figur 9). 

Figur 9 Global Development Process 

I processen ingår flera faser med kontrollpunkter (gates), där projektledningen; 

 Konfirmerar att kriterierna är uppfyllda för att passera genom en 

kontrollpunkt 

 Redovisar projektets förberedelser inför nästa kontrollpunkt 

 Presenterar en uppdatering av projektets prognos för slutlig leverans och 

eventuella risker under projektets gång 
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Det beslutsforum som avgör om ett projekt tillåts passera till nästa kontrollpunkt 

är the Project Steering Committee (SC), som lägger stor vikt vid design, kvalité, 

säkerhet och miljö. 

De kontrollpunkter som är svartmarkerade i figur nr 9, är beslutspunkter 

(Decision Points), där olika beslutsforum tar ställning till projektets mål och 

finansiering. Många av utvecklingsprojekten har projektmål som motsvarar nya 

lagkrav, eller exempelvis att produktionskostnaden ska minska för nya modeller. 

Vad gäller finansieringen har projektet ett Business Case som fungerar som ett 

finansiellt beslutsunderlag. Ett Business Case är egentligen en investeringskalkyl, 

där man inkluderar beräknade försäljningsvolymer på olika modeller och 

marknader, beräknar bruttovinst (gross margin) och hur många år det tar innan 

investeringen betalar sig. Några nyckeltal är NPV (Nuvärdesmetoden), IRR 

(Internräntemetoden) och MIRR (Modifierad internräntemetoden). Vilket forum 

som ska besluta om projektet får passera till nästa delfas/fas eller inte, beror på 

värdet av finansieringen och de attesteringsnivåer företaget använder sig av.  

När projektet ska presenteras på ett the Project Steering Committee (SC), är det 

av största vikt att en controller har tittat på beräkningarna angående 

lönsamheten i det Business Case som ligger till grund för det beslut som ska tas 

vad gäller att släppa igenom projektet genom gaten till nästa fas i 

utvecklingsprocessen eller inte. Besluten kan dessutom vara av strategisk 

karaktär, dvs. bygger inte på Business Case enbart, om och när projekt är 

strategiskt viktiga för företaget. 

Business opportunity fasen, den första fasen i GDP, ska ge besked om vilka 

affärsmöjligheter/hot som föreligger, kundernas största behov, eventuella 

hinder, hur affärsmöjligheten passar in i företagets strategi, vilka de finansiella 

aspekterna är och när den förväntade lanseringen av den nya 

produkten/modellen beräknas inträffa. 
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Feasibility study, leder till en första bedömning av genomförbarheten av 

projektet genom att ge besked om marknadens och andra intressenters behov, 

unika och ovanliga krav, är företaget och dess återförsäljare kapabla att utveckla, 

producera, marknadsföra, sälja och supportera idén, om affärsmöjligheten 

kvarstår.  En riskanalys ska tas fram. 

Pre-study, första fasen i den globala utvecklingsprocessen, ger besked om vilka 

funktioner i företaget som påverkas, vilka alternativa koncept som är relevanta 

för fortsatt forskning/utredning samt kritiska delsystem. 

Concept study, har två delar. Den första delen ger besked om vad som ska 

utvecklas och när i tiden, vilket koncept, systemstruktur och vilka delsystem som 

ska användas. En kvalitetsanalys ska tas fram och riskanalysen uppdateras. Den 

andra delen ger besked om hur; produkten ska utvecklas, vem som gör vad, om 

resurser finns. Ett business case ska utformas tillsammans med en uppdaterad 

riskanalys. 

Development phase, har två delar. Den första delen ger besked om hur; 

komponenter och reservdelar är designade för att möta kraven, initiera 

verifiering av delsystem och system, förbereda validering av komplett produkt 

och planera start av produktion. Den andra delen ska resultera i planer för 

lansering, marknad och eftermarknad. Man bygger även en prototyp som 

benämns för ”development build-machine”. 

Final development phase, ger besked om delsystemen fungerar enligt 

specifikationerna, om produkten fungerar enligt kravspecifikation, fortsatt 

verifiering och initierad validering, förberedelser inför produktion, utveckling av 

lanserings- och marknadsmaterial, utförande av eftermarknadsaktiviteter och 

materialframställning. En contract-build-machine byggs, en prototyp. 

Industrialization and commercialization phase, har tre delar. Den första delen ska 

resultera i final produktdokumentation, produktionsförberedelser och 



 

Linnéuniversitetet  
2FE90E/2FE92E 
 

43 | S i d a  
 

kvalitetsbedömning. Den andra delen ska ge besked om verifiering och validering 

av design, en validerad produktionsprocess, förberedelser inför lansering hos 

funktionerna marknad, försäljning och eftermarknad. Den tredje delen ger 

besked om förberedelserna inför serieproduktion, de sista 

lanseringsaktiviteterna och genomgång av uppfyllelse av projektmålet. En 

industrial-build-maskin byggs, en prototyp. 

Follow-up phase, är den sista fasen och den fas som stänger projektet. 

Utvärdering av vad som gick bra/mindre bra noteras i en ”vit bok” för 

kunskapsöverföring, uppföljning av produktion, produktkvalité, reaktioner på 

marknaden, eftermarknadsmaterial. Överlämning till Product Maintenance. 

Maskinerna byggs nu i serieproduktion. 

Project management-processen. Utvecklingsprojekt delas in i tre klasser och 

hanteras olika beroende på storleken på projektkostnad, investering och den risk 

som är förenad med utvecklingen. Lansering, projekt- och produktkostnader 

beräknas utifrån start av produktion. Alla leveranser i projektet måste nå 

överenskomna mål vad gäller kvalitet, leverans, kostnad och funktion. Det är 

viktigt att arbeta tvärfunktionellt, och enligt modellen Prove, plan and predict 

(PPP), att hålla sig till överenskommen plan, att reducera risker och utnyttja 

möjligheter. 

Project Management teamleader, är en pre-study-leader fram tills projektet 

passerar development gate, därefter är det Chief project manager (CPM) som 

leder projektet. En CPM bör komma in i projektet före concept gate för en 

optimal överlämning. CPM är ansvarig för business case, riskanalyser, 

projektplaner och projektbeskrivning. 

Technical project manager (TPM) är den ledande systemingenjören och är 

ansvarig för all teknisk koordinering. Denne är ansvarig för produktens 
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kravspecifikation, systemspecifikation, urval av systemkoncept, systemstruktur, 

systemverifiering och valideringsplaner. 

Project Managers (PM) är ansvariga för att leda, planera, koordinera och 

kommunicera projektaktiviteter inom technology, inköp, produktion, marknad 

och eftermarknad. Alla PM är ansvariga för sin budget. Projektmedlemmar kan 

vara olika individer med olika kompetenser och representera olika funktioner, 

t.ex. representerar Controllern funktionen Finance. Företaget använder sig av en 

intern ”gate-auditör” som säkerställer genom verifiering av olika 

projektleveranser. Ett godkännande av auditören måste föregå ett beslut hos ett 

beslutsforum. 

I övrigt är det projektet som äskar resurser och linjeorganisationen som tillsätter 

resurser. 

4.1.4 Controlling  

Följande avsnitt visar en genomgång utav den information som samlades in via 

intervjuer på Volvo CE. Intervjuerna som genomfördes för controllers som inte är 

involverade i utvecklingsprojekt bestod av två intervjuer; 

 Chefen för controllers inom produktion 

 Business Controller på inköpsavdelning 

 

Intervjuerna som genomfördes för controllers på utvecklingsavdelning var tre; 

 Chefen för controllers på utvecklingsavdelning 

 Controllers på utvecklingsavdelning 

4.1.4.1 Controller som inte jobbar i utvecklingsprojekt- Fabrik 

Controllerna för fabrikerna i Sverige sitter inte tillsammans utan är placerade 

lokalt på respektive fabrik, då det är viktigt att man är nära och förstår 

verksamheten. Figur nr 10 visar hur man är organiserade.  
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Figur 10 Organisation Finance Operations EUR 

 

 

 

 

 

 

Att vara controller på fabrik innebär att man är både aktiv och passiv i sin roll, 

och omfattningen beror på hur man är som person. Controllern ska både stötta 

verksamheten och flagga för om det finns problem som medför risker, vilket kan 

vara en svår balansgång. Det är viktigt att verksamheten känner förtroende för 

sin controller och känner att man får stöd, då upplevs inte controllern som något 

nödvändigt ont. 

I produktion behöver man resurser i form av arbetskraft, maskiner och material 

som beräknas utifrån hur mycket man ska producera. Detta kontrolleras och 

analyseras löpande av controllerna.  

De verktyg som controllern har till sitt förfogande är främst affärssystemet SAP 

och SAP-modulerna Factory Master som infördes 2012 (förköpta och 

egentillverkade artiklar och kombinationer av artiklar med priser) och 4C (för 

volymplanering av företagets samtliga modeller och försäljningsmarknader i 

världen samt finansiella prognoser). 

Dessutom följer man upp den tid som medarbetarna inte arbetar med ren 

produktion, det vill säga ”inte värdeskapande tid” (vilket är att betrakta som 

förlust för företaget). Detta arbete följs upp inom ramen för Volvo Production 

System men varierar i omfattning för de olika fabrikerna. För att följa upp 
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medarbetarnas och maskinernas utnyttjade tid används olika system. När det 

gäller förlustanalyser har det diskuterats om controllerna ska stötta linjen eller 

vara drivande i frågan. 

För uppföljning och prognoser av linjekostnader, på kostnadsställenivå, används 

en Business Intelligens produkt som är ombyggd och anpassad till företaget och 

fungerar som en databas. Till den importeras verkliga kostnader från 

affärssystemet men även prognoser görs här. Controllerna kan i detta system 

studera informationen för att göra analyser på ett effektivt sätt samt skapa 

anpassade rapporter för verksamheten.   

Fabrikerna mäts på fasta och rörliga kostnader i förhållande till en producerande 

enhet, lageromsättningshastigheter och materialkostnadsutveckling för att 

nämna några effektivitetsmått. Ett arbete som utförs av controllerna. 

Controllerna i fabriken kan också vara involverade i olika rationaliseringsprojekt 

och medverka till Business Case (underlag för beslut) vad gäller större 

investeringsprojekt.  

4.1.4.2 Controller utanför utvecklingsprojekt - Inköp 

Den business controller som tillhör inköp sitter tillsammans med Finance i 

Eskilstuna, och tillhör både inköpsorganisationen och Business Control Europa 

men har sin svenska linjechef inom Central Finance i Eskilstuna. Figur 11 visar hur 

dessa controllers är organiserade. 
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Som ensam Business controller på Inköp och för Sverige, har controllern sina 

kolleger i Europa (Frankrike, Polen och Tyskland) men sitter tillsammans med 

Finance i Eskilstuna. Controllern rapporterar till Inköpsorganisationen och till 

Finance, båda inom Operations. 

Controllern stöttar proaktivt olika inköpsprojektledare, inköpare som arbetar 

med att förhandla med leverantörer, inköpare som arbetar med utveckling av 

leverantörer och de inköpare som köper in produktionsmaterial till fabrikerna. 

Om en inköpare vill skriva ett Business Case (underlag för beslut) för att byta 

leverantör eller undersöka möjligheten till outsourcing till exempel, hjälper 

controllern till att se över de ekonomiska aspekterna. 

Figur 11 Global business controller placering i Operation 
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Controllern är också involverad när det gäller olika prototypverktyg (verktyg som 

sedan ska användas för att kunna producera kommande produkter i 

serieproduktion) i utvecklingsprojekten. Inköpsordernummer ska skapas som 

utvecklingsprojekten behöver för att kontera inköpskostnader på. Controllern 

har till uppgift att sedan aktivera dessa prototypverktyg (göra om till investering) 

för avskrivningar och till dessa investeringar ta fram anläggningsnummer. Frågor 

kring återanskaffning och skrotning av verktyg besvaras av controllern. Det är 

mycket administration kring dessa arbetsuppgifter och det finns fortfarande 

brister i processer som inte har satt sig ute i verksamheten som gör den 

administrativa arbetsbördan än tyngre. 

Ett verktyg som controllern har till sitt förfogande är företagets affärssystem för 

hantering av Business Case, där förhandlingarna med olika potentiella 

leverantörer kan följas upp inklusive prissättning av den kommande inköpta 

artikeln. Microsoft Excel används ganska mycket i kombination med 

affärssystemets rapportgenerator (som är ganska begränsad i sin utformning) för 

olika rapporter och prognoser. 

Även hos inköp använder man sig av en anpassad Business intelligent variant för 

uppföljning av linjekostnader på kostnadsställenivå som dock inte fungerar 

tillfredsställande idag. 

Ett verktyg som controllern skulle önska, är ett hanteringssystem för attestering 

av äskanden. Idag används en lösning där äskandeprocessen sker i fyra steg. Ett 

av stegen innebär att attesteraren får ett mail med en länk till en lokal webbsida 

inom företaget, där attesten registreras och sedan sparas. Problemet är att 

systemet är öppet (inte låst med begränsad access) och att man inte kan backa i 

systemet. Det sägs vara en temporär lösning för att slippa hanteringen via 

internpost. Tanken var att man skall införa en modul i företagets affärssystem 

som kan hantera investeringar. 
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4.1.3.3 Controller i utvecklingsprojekt  

År 2009 gjordes en global omorganisation vars syfte var att utvinna 

synergieffekter och ta tillvara kompetenser inom de olika produktområdena (alla 

anläggningar hade liknande avdelningar men arbetade inte tillsammans eller 

globalt). Vid den tidpunkten hade inte Technology en egen finansavdelning. 

Controllerna för Technology, som var få till antalet, kom att hamna 

organisatorisk inom funktionen Operations under avdelningen Finance 

Operations Europa. I den här organisationen finns också Central Finance som 

sköter vissa gemensamma områden för den svenska verksamheten för Volvo CE 

samt controllerverksamheten i de svenska fabrikerna (Arvika, Braås, Eskilstuna 

och Hallsberg) (Figur 12).  

 

 

 

 

 

 

Ganska snart fick Technology en egen finansorganisation med en ansvarig 

ekonomichef som sitter i Bryssel. Organisationens främsta uppgifter är att 

fungera som en affärspartner i affärsbeslut, säkerställa att processer, verktyg och 

kompetenser ger en förstklassig global support samt proaktivt analysera och 

kommunicera möjligheter och risker. Technology Finance Sweden finns här 

representerat som en av regionerna globalt (Figur 13).  

 

Figur 12 Central Finance organisation 
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Avdelningen Technology Finance Sweden återfinns alltså i två helt olika 

funktioner, både i Technology och i Operations. Man har dock beslutat att 

avdelningen ska ligga kvar under Operations, då man talar om anställda 

medarbetare och linjechefer. Avdelningen tillhör dock även Technology, då man 

talar om i vilken verksamhet de verkar i. Avdelningen rapporterar därmed både 

inom Operations lokalt för Sverige och inom Technology globalt. Frågan har varit 

uppe på bordet om huruvida avdelningen ska fortsätta att tillhöra funktionen 

Technology eller Operations, dock utan någon framgång. 

Fysiskt sitter avdelningen med chef och elva controllers, tillsammans med Central 

Finance och chefen för Finance Operations Europa samt den globala controllern 

för Inköp (som tillhör en annan del inom Operations) i samma hus där 

Utvecklingsavdelningen sitter i Eskilstuna. Detta gör att controllerna har en 

naturlig närhet till Finance men även en närhet till verksamheten. Fabriken i 

Braås har också en Utvecklingsavdelning, där det idag finns tre controllers som 

också ingår i Technology Finance Sweden. 

Inom Technology Finance Sweden arbetar samtliga controllers globalt, men alla 

arbetar inte med utvecklingsprojekt. De controllers som arbetar med 

utvecklingsprojekt har samtidigt globalt ansvar inom andra områden. Den 

controller som arbetar i utvecklingsprojekt har sina främsta kunder i 

projektteamet bestående av projektledare samt delprojektledarna som 

Figur 13 Technology Finance Sweden organisation 
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representerar Technology, Inköp, Produktion, Marknad och Eftermarknad samt 

kostnadsställecheferna inom linjeorganisationen globalt inom Technology och 

ledningen för Technology Finance, då controllern som sagt inte bara arbetar med 

utvecklingsprojekt utan även uppföljning av linjekostnader samt bokslut. Så man 

skulle kunna säga att controllern är både projekt controller och Business 

Controllern i en och samma person. 

Controllers i utvecklingsprojekt sitter tillsammans med Finance och inte ute i 

verksamheten hos projektledarna. Företaget ser en nackdel i att controllern 

skulle sitta tillsammans med projektledaren, då projektledaren kan komma att 

styra över controllern. Man anser att det är lättare för controllern när den sitter 

tillsammans med Finance att vara objektiv och ändå ha ett bra samarbete. Man 

anser att det finns en risk för att controllern kan komma att utföra sina 

arbetsuppgifter i en beroendeställning, där linjechef inte håller med sin 

controller då controllern till exempel anser att ett projekt inte ska gå vidare i 

processen. Dock kan controllerna se en nackdel med att sitta med Finance, då 

controllern inte får den dagliga informationen om det rent tekniska som gäller i 

projektet. Man upplever inte sig själva som lika aktiva i projektet som de övriga 

projektmedlemmarna, utan känslan är att man bara gör det man ska, månad för 

månad. 

De finansiella aspekterna är för flera projektledare svår att förstå och då är 

controllern absolut en nyckelperson, men i projekt där projektledaren har mer 

kunskap om finanserna, har controllern en mer stöttande roll. 

En controller kopplas till ett utvecklingsprojekt tidigt i utvecklingsprocessen, 

vilket sker vid steget för Project Planning. Technology Finance Sweden har en 

controller som arbetar med projekt inom Project Planning, en controller inom 

Advanced Engineering och idag fyra controllers som arbetar med komponent- 

och maskinprojekten som befinner sig i den globala utvecklingsprocessen GDP. 

Övriga controllers har andra arbetsuppgifter. 
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Vid de större projekten, så kallade maskinprojekten, är controllern dessutom 

delprojektledare, och representant för Finance i projektteamet (ingår alltså inte i 

organisationen för Technology). Controllern sitter med på nästan alla 

projektmöten. Som team-medlem har controllern även en egen roll med 

tillhörande ansvarsområden i den globala utvecklingsprocessen. För de mindre 

utvecklingsprojekten, så kallade komponent- och motorprojekten, kan 

controllern vara med på möten någon enstaka gång för att lära sig mer om 

projektet. Dessa projekt är att betrakta som leverantörer till de större 

maskinprojekt och får inte alls samma mängd support som de större 

utvecklingsprojekten då controllerns tid inte räcker till. Företaget är dock av den 

uppfattningen att alla projekt ska komma att få samma form av support. 

När ett utvecklingsprojekt står inför en ny gate, dvs. inför ett beslut om att gå 

vidare i produktutvecklingsprocessen, ska controllern sammanställa flera 

beslutsunderlag. Utöver en produktkostkalkyl (som beskrivs närmare under 

punkten 4.1.4) ska en ny projektbudget räknas fram, baserat på samtliga 

budgetar som de olika funktionerna som levererar in till projektet har och som 

controllern hjälper till med. Dessutom ska det skapas ett Business Case  

Mellan gaterna följer controllern löpande upp både budget och utfall, 

kontrollerar inkomna fakturor för större och planerade externa arbeten i 

företagets affärssystem. Har inga fakturor kostnadsbokförts men arbete utförts, 

måste avsättningar bokföras för upparbetade kostnader. 

Controllern i utvecklingsprojekt har inte mandat att besluta över projektledaren, 

men kan alltid ge råd och tips. Dessutom kan controllern komma med 

kontrollfrågor, ifrågasätta, vägleda vid finansiella förändringar och när nya 

direktiv införts. Men den huvudsakliga arbetsuppgiften för en controller i 

samband med utvecklingsprojekt är ändå att följa upp kostnaderna och jämföra 

med budget. Om ett utvecklingsprojekt skulle visa sig överspendera, det vill säga 

överskrida sin årsbudget, kan projektet äska mer pengar under innevarande år, 



 

Linnéuniversitetet  
2FE90E/2FE92E 
 

53 | S i d a  
 

men det är på bekostnad av andra projekt, som då måste lämna ifrån sig en del 

av sin årsbudget. 

4.1.4 Controllerns verktyg hos Volvo CE  

Företaget använder sig av affärssystemet SAP som innehåller flera moduler och 

används av samtliga funktioner inom Volvo CE. 

År 2012 infördes ett verktyg för resurs- och projektplanering, en webbapplikation 

som är baserad på utfall från affärssystemet och med budget som registreras av 

linjechefer samt projektledare. Applikationen visar grafer och tabeller över utfall 

jämfört med budget. Där kan projekten själva se hur det ser ut för det egna 

projektet, om det är risk för under- respektive överspendering till exempel. Det 

man ska ha i åtanke är att systemet endast visar värden för funktionen 

Technology (R&D) globalt, alltså bara en del av det totala utfallet för ett projekt.  

Dessutom publicerar controllerna Excel filer på en företagsintern webbsida med 

månatliga utfall vad gäller resursutfall i timmar och samt totala projektkostnader 

globalt för Technology (R&D) som projekten har access till. 

Vid produktkostnadskalkyleringen i maskinprojekten har controllern en mycket 

viktig roll, att tillsammans med delprojektledarna för Inköp, Produktion och 

Technology, analysera vad som ligger i affärssystemet och för att kontrollera att 

ingen artikel saknas eller ligger med fel pris. Vid kalkyleringen jämför man med 

en befintlig maskin i produktion (så kallad referensmaskin som är utrustad som 

en genomsnittsmodell) och med den maskinmodell man utvecklar i projektet (så 

kallad projektmaskin). Det gäller att kontrollera att den nya modellen inte blir 

dyrare än vad projektet har beslutat, vilket är mycket svårt, då inköpta eller 

egentillverkade nya artiklar ska prisberäknas för en produktion som kommer att 

ske flera år framåt i tiden, men som blir lättare ju närmare starten för 

serieproduktion projektet kommer. Det är också viktigt att se till vilka kostnader 

som inlevererande komponent- och motorprojekten medför, sett till hela 
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projektets kalkyl. Att köra kalkylen och analysera den, är en process som tar flera 

veckor. En produktkostkalkyl körs alltid inför en gate, annars ungefär varannan 

månad.  

Registrering av Business Case, sker i ett system som utvecklats för enbart Volvo 

CE, som egentligen är projektledarens ansvar men där controllern har en 

stöttande roll genom att sitta bredvid och vara bollplank vid själva 

systemuppdateringen (som inte upplevs vara en enkel sak att utföra på grund av 

stora brister i systemet).  

På förhand godkända beställningar av externa varor och tjänster registreras med 

information hur kommande fakturor ska konteras i ett eget system som infördes 

år 2012. Systemet har en funktionalitet för så kallat godsmottag, som fungerar 

på samma sätt som en bokförd avsättning, vilket får kostnaden att hamna på rätt 

månad, i väntan på fakturan. 

För uppföljning och prognoser av linjekostnader, på kostnadsställenivå, används 

en Business Intelligens produkt som är ombyggd och anpassad till företaget och 

fungerar som ett data warehouse (en databas). Till den importeras kostnader 

från affärssystemets olika landsspecifika delar från alla globala enheter (andra 

länder) inom funktionen Technology. Controllerna kan i detta system vrida och 

vända på informationen för att göra analyser på ett effektivt sätt samt skapa 

anpassade rapporter. 

4.1.5 Problemområden controlling i projekt Volvo CE 

Under följande avsnitt presenteras några av de problemområden som 

projektcontrollers upplever. 

4.1.5.1 Controlling och produktkostkalkylering 

Controllerna upplever stora svårigheter med att beräkna produktkostnaden för 

produkten i utvecklingsprojekt. En maskin består av tusentals artiklar som är 
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registrerade i företags affärssystem med prisuppgifter som kan variera från 

månad till månad, vilket komplicerar kalkyleringen för controllern. 

Artiklarna byggs samman till olika strukturer, som ingår i en maskin, i ett system 

som konstruktörerna inom Technology använder. Ungefär som en 

datorutrustning (struktur) består av dator, mus, nätsladd mm (artiklar) på ett 

skrivbord, på ett kontor hos ett företag (maskin). Dessa strukturer ska sedan 

registreras av Produktion i företagets affärssystem samt prissättas av Inköp. 

Under projektets gång tillkommer flera ändringsorder i strukturerna, vilket ställer 

till problem för controllern. 

Produktkostkalkylen tar ett dygn att beräkna och falla ut i affärssystemets 

rapportgenerator, vilket är tidskrävande för controllern. 

Till sakens natur hör att projektet endast är intresserad av de strukturer som 

projektet påverkar, dvs. inte de artiklar som finns på både projektmaskinen och 

på referensmaskinen. Det finns idag inget systemstöd för att bryta ut påverkade 

strukturer, utan det är ett manuellt arbete som utförs av projektets controller i 

Excel, baserat på data ifrån affärssystemet. Controllerns sammanställning ska 

sedan analyseras av Technology, Produktion och Inköp på gemensamma möten 

tillsammans med controllern. Hela processen från starten med 

produktkostkalkylkörningen och fram till när analysen är klar, tar flera veckor och 

måste planeras noga i förväg och avsättas tid för av controllern.  

4.1.5.2 Utvecklingsprojekten önskar utökade controllerresurser 

Projektledarna har ett stort eget finansiellt ansvar och flera arbetsuppgifter av 

finansiell karaktär. Projektledarna skulle gärna se att de hade en controller som 

på heltid bara arbetade med deras projekt, särskilt i maskinprojekten och de 

större komponent- och motorprojekten. I dagsläget räcker inte 

controllerresurserna till för att uppfylla ett sådant önskemål. 
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4.1.5.3 Controlling med många ansvarsområden 

I övrigt upplever controllerna att de inte har den tid som de känner att de 

behöver för att göra ett riktigt bra arbete, när de har så många projekt och andra 

olika saker som de är inblandade i, och att de därför känner att de inte riktigt 

räcker till. Någon controller känner sig hämmad av att avdelningen alltid ska 

arbeta globalt, vilket styr på vilket sätt saker och ting ska göras. Det är sagt att 

alla controllers globalt inom Technology ska arbeta lika. 

4.1.5.4 Controlling och brister i verktygen 

Det är ett problem att rapporterna ur systemet för Business Case kommer ut på 

ett sätt som controllerna inte förväntar sig, det är svårt för controllern att se på 

vilket sätt vissa värden beräknas i systemet, att systemet ofta är ur funktion och 

att det tar lång tid att jobba i systemet på grund av långa svarstider. Att skapa en 

analys tar flera timmar. 

Ett annat problem är att ett projekt har kostnader som genereras hos flera 

funktioner inom Volvo CE såsom Technology (R&D), Inköp, Produktion, Marknad 

och Eftermarknad. Controllerna saknar idag en rapport som kan redovisa ett 

projekts totala kostnader, vilket resulterar i ett manuellt arbete som innebär 

sökning av data från affärssystemet och sammanställningar i Excel. 

4.1.5.5 Controlling och utbildning i olika verktyg 

När det gäller utbildning i olika verktyg, upplever controllerna att den inte går 

hand i hand med när de börjar arbeta med verktyget. Med det menar 

controllerna att de antingen har gått utbildningen innan de har fått access till 

verktyget, eller långt innan de börjat använda verktyget. Det har dessutom hänt 

att de tvingats börja använda olika verktyg utan att de fått utbildning för det. 

När det gäller utbildning för flera av verktygen har företaget den uppfattningen 

att man utbildar nyckelanvändare som i sin tur ska utbilda vidare i verksamheten. 

Och det upplever controllerna inte har lyckats alla gånger. Det är sällan som alla 
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berörda av ett nytt system eller applikation kallats till ett stor-seminarium där 

alla inbjudna kunde lyssna hur man gör och samtidigt ställa frågor. Allt detta gör 

att det upplevs ta lång tid att lära sig ett nytt system, som inte alltid är så 

användarvänligt utan komplext och svårt att förstå på egen hand.  

Några av controllerna önskar att de hade mer kunskaper i Excel och specifikt hur 

man skapar och hanterar PIVOT tabeller för att kunna effektivisera sitt eget 

arbete och för att förstå Excel-filer som skapats av andra. 

4.1.5.6 Controllerna önskar ökad delaktighet vid systemutveckling 

Controllerna upplever att de inte fått vara med fullt ut vid framtagandet av nya 

finansiella verktyg. När systemet väl implementerades fanns det väldigt mycket 

controllerna kunde önska och som kanske kunde ha funnits där om de hade fått 

vara med och kunnat påverka.  

4.1.5.7 Controlling och kunskapsöverföring 

En av controllerna har önskemål om ett forum där man kan lära av varandra på 

något sätt. Som controller i ett utvecklingsprojekt som pågår under låt oss säga 

fem år, där projektet går igenom flera olika faser i utvecklingsprocessen under 

den tiden, gör att controllern på sätt och vis kan känna sig som nybörjare i fem 

års tid. Det upplevs att det alltid finns en osäkerhetsfaktor i det controllern gör, 

för denne har aldrig gjort det förut. Kanske något liknande, men inte exakt lika, 

eftersom faserna skiljer sig åt. Plötsligt i en ny fas ska maskiner behandlas 

annorlunda, för maskinerna ska inte längre vara en prototypmaskin utan en 

lagermaskin med allt vad det innebär. Här upplever controllern att det saknas en 

bra inlärningsprocess.  

Under åren 2012/2013 skapades flera processer och instruktioner (för olika 

arbetssätt och system) globalt inom Technology. Men det upplevs som om 

detaljerna inte finns där ändå. Det upplevs inte som om controllern kan följa 

processen och instruktionen och klara sig med det. Det kan också vara så att man 



 

Linnéuniversitetet  
2FE90E/2FE92E 
 

58 | S i d a  
 

gjorde på ett sätt året innan i en fas, men det är inte säkert att man ska göra på 

samma sätt året efter i samma fas. Dessutom har controllerna gjort annorlunda 

på olika anläggningar, historiskt, så det beror på vem de frågar och ber om råd.  

Av kostnadsbesparingsskäl har inget kunskapsutbyte kunna ske mellan Sverige, 

Europa, Asien och Amerika i form av gemensamma möten, vilket skulle 

underlätta då alla controllers globalt ska arbeta lika. 

4.1.5.8 För- och nackdelar med att Technology Finance Sweden tillhör 

Operations 

Att avdelningen Technology Finance Sweden tillhör Operations kan vara en 

fördel och innebära att controllerna kan sätta ett annat tryck i den finansiella 

sakfråga som kan komma upp, då de ligger under samma chef som Central 

Finance, Inköp och Operations. Avdelningen kan vara med på Operations 

gemensamma möten och utbildningar, samt snabbt och enkelt få finansiell 

information och annan information som påverkar avdelningen. Det upplevs olika 

bland controllerna om det är bättre att sitta tillsammans med Finance än ute i 

verksamheten. Men, det är inom Technology som arbetsuppgifterna utförs. 

Nackdelen är att avdelningen inte kan ta del av information som kommuniceras 

med massutskick via mail som bara går till anställda inom Technology. Vid olika 

funktionsaktiviteter har frågan kommit upp om avdelningen ska tillhöra 

Technology eller Operations, och ibland inneburit att avdelningen blivit 

bortglömd. 

4.2 Scania CV 

Scania började sin historia år 1891 då tillverkaren Vabis grundades. Företaget 

tillverkade i början endast tågvagnar men kom senare att tillverka bilar och 

lastbilar.  År 1900 grundades cykeltillverkaren Scania i Malmö som på samma sätt 

som Vabis senare kom att ge sig in på bil- och lastbilsbranschen (Scania CV, 

2013).  



 

Linnéuniversitetet  
2FE90E/2FE92E 
 

59 | S i d a  
 

Vabis och Scania slogs samman 1911 till Scania-Vabis för att möta den ökade 

konkurrensen i Europa. Sammanslagningen lede till att många nya 

produktionsenheter öppnades runtom i Europa och resten av världen. 1969 slogs 

Scania-Vabis samman med Saab till Saab-Scania och den här sammanslagningen 

varade fram till 1995 där Scania återigen blev självständigt och samtidigt 

introducerades på Stockholmsbörsen och New York börsen (Scania CV, 2013).  

Scania ingår idag i Volkswagen gruppen där Volkswagen för närvarande äger 

68,6% av Scania (Scania CV, 2013). Företaget erbjuder idag tunga lastbilar, 

bussar, marin- och industri motorer samt ett stort utbud av finansiella och 

servicerelaterade tjänster (figur 14).  

Scania är representerad i närmare 100 länder med runt 35000 anställda varav 

närmare 3000 inom forskning och utveckling. Produktionsanläggningarna är 

placerade i Europa samt Latinamerika. I Scanias fristående försäljnings- och 

serviceorganisationer arbetar omkring 20000 personer (Scania CV, 2013)(figur 

15). 

 

 

Figur 14 Produktutbud Scania CV 
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4.2.1 R&D Scania 

Utvecklingsavdelningen på Scania arbetar inom tre olika huvudområden där man 

har delat upp dessa ytterligare i olika avdelningar. Dessa är representerade i figur 

nr 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All utveckling sker i Södertälje där man har alla andra berörda avdelningar nära, 

exempelvis inköp, marknad, produktion, etc. Utvecklingsavdelningen har 

resurser i form av industriella designers, design ingenjörer, dataingenjörer, 

Figur 15 Scanias representation globalt 

Figur 16 Organisation utvecklingsavdelning Scania 
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elingenjörer, modellmakare, testingenjörer, osv., som tvärfunktionellt 

samarbetar i utveckling av nya och befintliga produkter och tjänster.  

Projekten leds från Scanias projektkontor som ligger som en avdelning under 

huvudområdet ”Vehicle definition”. I projektkontoret sitter projektledare, 

projektkoordinatorer samt projekt controllers samlade vars uppdrag är att leda 

projekten samt koordinera arbetet med alla berörda parter i de olika projekten 

som fortgår. Projektkontorets organisation presenteras i figur nr 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 PD processen 

PD-processen eller ”product-development process” är Scanias modell för att 

utveckla sina produkter. Denna består av tre olika delprocesser; gulpil, grönpil 

och rödpil, vilka presenteras i figur nr 18. 

Figur 17 Organisation Projektkontor 
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Gulpil 

Gulpil består av forskning (Research), teknologiutveckling (Advanced 

engineering) och konceptutveckling (Concept development). Forskningsdelen 

handlar om att ”lära sig fysiken” där Scania själva men även tillsammans med 

akademin och samarbetspartners bedriver forskning inom framtida möjliga 

scenarier och strategiska områden. Målet med forskningsdelen handlar om att 

öka kunskapen och mer förstå teorin för att kunna tillämpa denna inom Scanias 

egna teknologiutveckling som är nästa steg i gulpil-processen. 

Teknologiutveckling innebär fortsatt undersökning på teknologi som har mognat 

och man utreder hur man kan översätta denna teknologi till kundnytta. Allt 

eftersom kunskapen ökar minskar man även riskerna förenade med dessa 

tekniker för att senare kunna använda dessa i utvecklingsprocessen. Resultatet 

av teknologiutveckling ger svar ifall tekniken är lämplig för Scanias 

produktportfölj och om man skall vidareutveckla denna i konceptutvecklingen. I 

Figur 18 PD-processen 
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konceptutvecklingsfasen har man ett tydligt beskrivet behov bakom varje 

koncept. Behoven kan härstamma från följande områden (figur 19); 

 

Figur 19 Behov 

De behov som presenteras jämförs med Scanias strategiska ramar och mål som 

sätts upp av ledningen. Detta för att kunna ta beslut ifall man skall gå vidare med 

konceptutveckling. Innan konceptutvecklingen tar fart genomgår varje förslag en 

konfigurering där man analyserar målbilden och kartlägger vad som skall 

levereras, när detta ska levereras och hur man skall leverera. 

Konceptutvecklingsprojekt drivs utav små sammansatta grupper ledda av seniora 

ingenjörer vars fokus ligger i att ta bort osäkerhet och att tillfredsställa ett 

kundbehov med kortast möjliga introduktionstid till marknaderna. När konceptet 

är framtaget kommer det att tydligt synas hur konceptet bidrar till kund- och 

Scanianytta. Konceptet anses vara färdigt när man har beskrivit och presenterat 

följande; 

 Prestanda/egenskapsmål 

 Lönsamhetskalkyl 

 Planerbarhet 

Behov Kundönskemål 

Lagkrav 

Forskning och 
teknikutveckling 

Kostnads- 
rationalisering 
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Nya tjänster som 
ger kunder ökad 
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 Modulariserat koncept 

 Tvärfunktionellt avstämd 

Arbetet i konceptutvecklingen mynnar ut i en s.k. ”Assignment Directive” (AD) 

som innehåller den ovan nämnda informationen.   

Grönpil 

Grönpil är processen där man avser att industrialisera 

produktutvecklingsprojekten och man har en bestämd 

marknadsintroduktionstidpunkt. Man anser att de projekt som går in i grönpil 

innehåller så pass låg osäkerhet att 9 av 10 projekt ska hålla tidplanen. 

Processerna i grönpilsprocessen är presenterade i figur nr 20. 

Introduktionen i grönpilsprocessen innebär att många funktioner i 

organisationen börjar sitt arbete. Koordinationen för alla projekt inom grönpil 

leds från projektkontoret där projektledarna sitter samlade. Projektkontoret 

tillhandahåller de metoder och mandat projektledaren behöver för att kunna 

koordinera projekten tvärfunktionellt. Styrningen av alla projekt sker genom 

milstolpar som är verifierbara där man beslutar om övergången via olika 

beslutstillfällen. Milstolparna är beroende av de leveranser som kommer från de 

olika berörda avdelningarna i linjeorganisationen, som ofta är fördefinierade och 

dokumenterade. Milstolparna är avstämningspunkter där olika egenskaper hos 

produkten måste vara uppfyllda.  

Figur 20 Grönpil 
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När konceptutvecklingen är klar beslutar man ifall man ska gå vidare med 

projektet och införa denna i grönpil.  Innan beslutet att gå vidare med projektet 

analyserar man AD:n från gulpil och omvandlar denna till en projektdefinition 

(PDF), vilket sker i första delen av grönpilsprocessen kallad ”Configuration PD”. 

Arbetet i konfigurationsfasen innebär även att man bryter ner mål och krav till 

olika aktiviteter som skall hjälpa till att finna det effektivaste sättet att utveckla 

produkten/tjänsten.   

Projektdefinitionen är ett dokument som innehåller information om följande 

punkter; 

 Projektorganisation 

 Mål 

 Kostnader 

 Resurser 

 Tidsplan 

 Risker förenade med projektet 

Om projektdefinitionen blir godkänd i beslutstillfället PQ går projektet vidare till 

utvecklingsfasen (Development). I denna sker utvecklingen av 

produkten/tjänsten enligt de ramar som projektdefinitionen har satt. Arbetet i 

fasen innebär konstruktion, provning, kontraktering med leverantörer och 

påbörja utveckling av eftermarknadsstöd. Här kontrollerar man även de 

investeringar som måste göras. Projektet fortlöper genom utvecklingsfasen via 

kontroller av att ställda egenskapskriterier har blivit uppfyllda. Exempelvis har 

man som egenskapskriterier att bränsleförbrukningen skall minska med 5 %, 

projektet i det här fallet måste kunna bevisa att man uppnått detta innan man 

kan gå vidare. 

Nästa fas i grön pil handlar om att slutföra de produktionsförberedelser man har 

genom verifiering av produktion och processer kring denna. Man beslutar 
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verifieringen och start av dessa via olika beslutsmöten kallade TSG-möten. I 

denna fas bedömer man ifall produktionsapparaten klarar av att tillverka 

produkten och resultatet ligger till grund för beslutet att släppa ut produkten på 

marknaden. Samtidigt under processverifieringen förbereder man 

servicemarknadsstöd, marknadsföringsinformation samt kommunikation ut till 

de marknader där produkten skall säljas.   

Sista fasen i grön pil innebär i sammanfattning avslutning av projektet. Här börjar 

man tillverka de riktiga volymerna av nya produkten samt minska produktionen 

av produkter i de fall man ersätter dessa. Man utvärderar även projektet och 

dokumenterar de resultat man kommit fram till. Avslutningen av projektet i 

grönpil görs i sista milstolpen PQ.  

Rödpil 

Rödpilsprocessen eller produktuppföljning tar över förvaltandet av produkten 

från grönpil. Här handlar arbetet om att vidare förbättra produkten och/eller 

sänka kostnaderna förenade med denna. Arbetet här bedrivs av olika grupper i 

organisationen där informationen hämtas främst från kunderna och vad de 

upplever när produkten brukas. Rödpilsprocessen härstammar från projekt som 

inte ansågs lyckade med många kvalitetsproblem som följd. Scania skapade efter 

detta rödpilsprocessen för att kvalitén och kunden alltid sätts i centrum. 

4.2.3 Controlling  

Följande avsnitt visar en genomgång utav den information som samlades in via 

intervjuerna samt studier av processerna på Scania. Intervjuerna som 

genomfördes för controllers som inte är involverade i utvecklingsprojekt bestod 

av två intervjuer; 

 Controller produktionsenhet 

 Controller utvecklingsavdelning 

Intervjuerna som genomfördes för projektcontrollers i utvecklingsprojekt var två; 
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 Head Project controller 

 Project Controller 

4.2.3.1 Controllers som inte är involverade i utvecklingsprojekt 

Organisationen kring controllers som inte ingår i utvecklingsprojekt ser något 

annorlunda ut beroende på var dessa är placerade i Scanias organisation. 

Gemensamma nämnare för dessa är att; 

 De intervjuade anser sig vara en stödfunktion till avdelningen de verkar i 

  Man har inte en speciell controller-avdelning eller samlad 

ekonomiavdelning  

 Nära placering till verksamheten man verkar i  

Controllers i produktionsenheten är uppdelade i tre områden – material, 

verksamhetscontrolling och fixed assets/projekt. Dessa är samlade under en 

Financial manager som figur nr 21 visar. 

 

Figur 21 Organisation Controllers produktionsenhet 

Controllerns roll på en utvecklingsavdelning är uppdelad i två olika områden där 

antingen två olika eller samma person kan jobba med båda områdena – som 

produktcontroller och med verksamhetscontrolling.   

Rollen som controllers i produktion och på utvecklingsavdelning har 

huvudsakligen två olika typer av kunder som figur nr 22 visar.  Controllers som 

Finacial  
manager 

Accounting 
manager 

Accounting 
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Activity 
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Projects 
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jobbar på utvecklingsavdelning levererar även underlag till projektkontoret. 

Controllers som jobbar i produktionsenheter kan även ha leveranser till 

projektkontoret men i begränsad omfattning.  

Figur 22 Kunder controllers utanför projekt 

Första kunden, Industrial Control, har som fokus att konsolidera alla enheter som 

ligger under produktion och logistik. Deras uppdrag består i att arbeta med 

bokslut, investeringar, prognoser, uppföljning av produktionskostnad, 

uppföljning transportkostnader samt uppföljning av materialkostnad.   

Controllerns uppgifter mot den andra kunden, verksamheten/avdelningen, kan 

skilja sig åt beroende på var controllern är placerad. För controllers som är 

placerade i produktion kretsar arbetet kring följande; 

 Materialcontrolling – Förbereda för fakturering med hänsyn till ex. 

materialkost. Arbetet innehåller mycket administrativa uppgifter. 

 Verksamhetscontrolling – utredningar, uppföljning samt prognos. 

Exempel på utredningar är bl.a. outsourcing frågor, payback tid för 

investeringar, produktivitetsberäkningar, etc. 

För controllers som är placerade på utvecklingsavdelning kretsar arbetet kring 

följande; 

 Produktcontrolling - kontroll på kostnader kring produkten som 

avdelningen är ansvariga för samt referenspunkter som projektcontrollers 

utnyttjar för att göra differenskalkyler 
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 Verksamhetscontrolling arbete med avdelningens ekonomi som 

exempelvis fakturering, prognoser, personalfrågor, etc.  

Vid frågan kring om man upplevde om rollen var aktiv eller passiv var åsikterna 

delade. Hur aktiv rollen är hänger ihop med vilken typ av uppgift man har samt 

vilka man levererar till. För controllers i produktionsenheten handlar arbete inom 

verksamhetscontrolling om att man samarbetar med andra i grupp där man 

tillsammans analyserar, rapporterar samt letar efter förbättringsmöjligheter. I 

det arbetet kändes controller rollen som aktiv där man kunde påverka i stor grad. 

Arbetet mot Industrial Control består främst i rapportering av finansiell 

information som är input till bl.a. bokslut. Enligt de intervjuade är uppgifterna 

mot Industrial Control administrativa till sin natur och rollen upplevs därför som 

passiv. Detta eftersom man i stor omfattning endast rapporterar data och 

kontakten med denna grupp är mestadels inför bokslut. 

För controllers som jobbade på utvecklingsavdelning var det även här delad åsikt 

kring hur pass aktiv rollen var. För de arbetsuppgifter som rutinmässigt finns på 

avdelningen, dvs. verksamhetscontrolling, är arbetet någorlunda passivt då man 

mestadels följer rutiner. Arbetar man å andra sidan mot produktcontrolling och 

mot projekt är arbetet mer aktivt och man innehar en tyngre roll som controller. 

Detta eftersom man ger finansiell input till projektcontrollers och informationen 

man sammanställer måste vara av bra kvalité, annars finns risken att 

projektledarna får dåligt underlag för att kunna fatta rätt beslut.  Här måste 

controllern på avdelningen flagga ifall denne finner avvikelser eller att man 

använder fel underlag för kalkylerna.  

Ett område författarna frågade kring var om man uppfattades som en viktig 

resurs i företaget eller en nödvändighet. Controllern inom produktionsenheten 

har uppfattningen om att controllers ofta ses som en viktig resurs. Dock skiljer sig 

denna uppfattning från avdelning till avdelning då vissa roller, exempelvis 

produktionsledare, får själva bestämma hur pass mycket controllern ska vara 
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involverad. Detta kan skapa svårighet då controllern vill vara mer involverad för 

att kunna bidra med bra uppgifter samt vara med i diskussionerna. Man behöver 

dock egentligen inte vara helt involverad för att kunna leverera det ekonomiska 

men kvalitetsmässigt är det en fördel ifall man kan vara mer involverad. 

Controllern på utvecklingsavdelningen ansåg å andra sidan att deras roll upplevs 

som viktig då man samarbetar med projekt samt i förvaltningen av dagens 

produkt.  

4.2.3.2 Controller i utvecklingsprojekt  

Controllers som jobbar i projekt är som tidigare nämnt placerade i 

projektkontoret. Idag jobbar fyra controllers heltid med ekonomi i projekten. 

Dessa controllers jobbar inte under Head project controller utan dessa levererar 

främst till projektledarna, ledningen för projektkontoret samt ledningen för R&D. 

Head project controller jobbar delvis med verksamhetscontrolling för 

projektkontoret, som projektcontroller där fokus ligger i portföljhantering samt 

är med i projektkontorets ledningsgrupp.    

Projektcontrollers leveranser är som redan nämnt till tre olika kunder. Första 

kunden är projektledarna där leveranserna är främst kopplade till AD:n 

(assignment directive), PDF:n (projektdefinitionen) och LCP (Life cycle profit), 

(dessa verktyg kommer att närmare förklaras i avsnitt 4.2.4). Andra kunden man 

levererar till är ledningsgruppen i projektkontoret där controllern levererar 

information och underlag kring de projekt man arbetar med. Informationen kan 

delvis inneha resursanvändning, statusrapportering samt andra analyser. 

Ledningen för projektkontoret använder sedan informationen för bl.a. 

portföljhantering, vilket innebär att man skapar sig en överblick över alla projekt 

för att kunna göra rätt analyser i en helhet.  Tredje kunden är R&D´s 

ledningsgrupp där projektcontroller rapporterar kring avvikelser, status, 

måluppfyllnad, etc.  
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Projektcontrollers får leveranser från andra avdelningar som används som 

underlag för att kunna skapa leveranserna till de ovan nämna kunder. 

Projektcontrollers har ett nära samarbete med främst tre olika roller. Första 

rollen är produktcontrollers som sitter i olika utvecklingsavdelningar där 

leveranserna från dessa är främst materialkostnad samt investeringsestimering. 

Andra rollen som levererar underlag är koordinatorerna som sitter i de olika 

produktionsenheterna. Dessa förser projektcontrollern med bl.a. bedömningar 

kring produktionskostnad samt investeringsestimering. Tredje rollen är 

marknadsavdelningen som förser projektcontrollern med information kring 

försäljningsvolymer samt prisestimering. Figur nr 23 ger en sammanfattande bild 

på leveranserna till och från projektcontrollern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vilken omfattning projektcontrollern är involverad i att hämta in underlaget till 

att kunna skapa leveranserna till bl.a. projektledaren kan skilja sig åt från fall till 

fall. I vissa fall är projektledaren intresserad av att själv inneha den 

Figur 23 Leveranser från och till projektcontroller 
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koordinerande rollen för att samla in informationen. Detta eftersom vissa 

projektledare även vill ha kontrollen och insyn på de finansiella bitarna. I dessa 

fall blir arbetet för projektcontrollern enbart att sammanställa data men har å 

andra sidan mer tid åt att analysera denna. Andra projektledare å andra sidan 

överlåter den koordinerande rollen för att samla in finansiell informationen till 

projektcontrollers och anledningen kan delvis vara att projektledaren inte hinner 

med eller att projektledaren saknar erfarenhet i de finansiella bitarna. I dessa fall 

blir arbetet mer att koordinera leveranserna men man får dock mindre tid till att 

göra djupare analyser utav dessa.  

Projektcontrollern blir inkopplad i ett tidigt skede när projekten går in i grönpil. I 

gulpil har en så kallad senior controller gjort grova uppskattningar och 

sammanställt informationen som en del i AD:n. Denna innehåller bl.a. 

bedömningar kring investeringar, prototyper, tester, utvecklingsuppdrag, 

uppskattad diffkostnad i produkten, försäljningsvolym, prisförslag mot kund, etc. 

Detta dokument använder sedan projektledaren och projektcontrollern i grönpil 

som underlag för att göra finansiella bedömningar och planera projektet under 

konfigurationsfasen. Arbetet i konfigurationsfasen innebär för projektcontrollern 

att ha kontakt med ovan nämnda leverantörer, sammanställa finansiella data 

från dessa och sedan ge input till projektledaren. Projektcontrollerns arbete 

kulminerar under denna fas då man skapar PDF:n eftersom mycket information 

måste samlas in och sammanställas. PDF:n kallas även för Business Case 

eftersom denna ska ge en bild av projektets bärighet vad gäller marknad, Scanias 

förtjänst, kundens förtjänst, etc. När PDF:n är klar använder man denna som 

underlag för att fatta beslut ifall projektet är redo eller har tillräcklig bärighet för 

att man skall industrialisera denna. Under denna fas sammanställer man även life 

cycle profit analysen. Under projektets gång är projektcontrollerns arbete att 

hålla dessa dokument, främst PDF:n, uppdaterade ifall det blir några förändringar 

längs vägen som t.ex. avvikelse från investeringar, tid, etc. Uppkommer det några 
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ekonomiska avvikelser är det berörda controllers eller koordinatorerna ute på 

utvecklingsavdelningarna som är ansvariga för att flagga till projektledaren eller 

projektcontrollern. Projektcontrollern hjälper i dessa fall till att driva 

genomlysningsarbetet som ämnar till att kartlägga anledningen till avvikelsen.  

Minst varje halvår visar projektcontrollers prognoser för projekten för R&D:s 

ledning. Detta för att man i ett tidigt skede ska kunna få information om 

avvikelser i projekten. R&D:s styrelse använder informationen som underlag för 

att fatta rätt beslut kring projektets fortlevnad.  

Vid frågan ifall projektcontrollers roll var aktiv eller passiv var resonemanget att 

konstruktion är kostnadsansvarig för produkten. Projektcontrollers är egentligen 

”sammanställare” av information som ska ha kontroll på att man sätter 

acceptabla samt utmanande mål. På partikelnivå är det dock upp till varje enskild 

konstruktör att se till att målen nås. 

Projektcontrollers anser sig vara ett viktigt stöd till projektledningen då man i ett 

tidigt stadium samlar in alla ekonomisk data till projektet. Man skulle dock vilja 

att controllers ute i verksamheten skulle ha större medverkan samt kunskap i de 

diskussioner man har kring projekt. Detta skulle dock kräva större resurser och 

vidare anser organisationen att det är bättre att fråga personerna som har större 

förståelse kring ämnet och undgå behöva gå via controllern på plats.    

4.2.4 Controllerns verktyg hos Scania CV 

Verktygen som controllers på dem undersöka avdelningarna på Scania använder 

sig av, skiljer sig åt beroende på vilka leveranser man måste göra samt till vilka. 

Controllers inom produktionsenheterna använder sig ofta utav Excel-modeller 

bland annat för att göra prognoser, kostnadsuppföljning, kalkyler, etc. Man 

hämtar även mycket information från IT-system som finns till förfogande, 

exempelvis KS ”konstruktionsstruktur” där man kan få information kring 
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produkten och dess delar. För resursprognoser finns det även IT-stöd där 

avdelningarna lägger in prognoser för resurser 5 år fram i tiden.  

Projektcontrollers använder sig även utav verktyg som konstruerats i bl.a. Excel. 

En av de viktigaste modeller som genereras utav Excel är NPV grafen som 

används för att visa vad Scania som företag tjänar på projektet. NPV:n är 

affärscaset som ska finnas med i AD:n, PDF:n samt i varje uppföljning.   

Man använder sig i vissa fall även utav en annan modell som kallas för LCP 

(lifecycle profit) som används för att visa vad kunden tjänar på projektet. Denna 

modell används för att kunna göra affärscase åt kunder och används delvis i 

projektet men även i marknadsföring.  

Både projektcontrollers och produktcontrollers på utvecklingsavdelningarna 

jobbar med så kallade referensbilar. Referensbilar är ett verktyg som i grunden 

betyder att man använder sig av IT-verktyg för att bygga upp en typisk kundbil 

med nuvarande artiklar där ingående artiklar och priser specificeras. Dessa 

referensbilar används sedan för att göra så kallade differenskalkyler som är en 

analys av hur priset på en typisk kundbil förändras när man inför förändringar på 

produkten.   

Det finns även andra IT-stöd som används bl.a. ett nytt program som används för 

att följa investeringssummorna. Denna används utav objektledare för att kunna 

ge en bild av hur mycket av de äskade investeringssummorna som använts vid en 

viss tidpunkt. Informationen ska kunna ge projektledaren samt 

projektcontrollern en bild av hur pass projektet klarar av att hålla sig inom de 

bestämda ramar vad gäller tid samt resursanvändning. Utfallet från 

differenskalkylerna blir input till bl.a. NPV kalkylen.    

Man har även faktureringskörning för att hålla koll på hur mycket man har 

betalat ut för projekten. Även denna information används för att se ifall 

projekten håller sig inom satta ramar eller om avvikelser kan uppstå längre fram.  
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4.2.5 Problemområden controlling i projekt Scania CV 

Problemområdena man upplever som projektcontrollers är av olika karaktär. 

Följande avsnitt presenterar de problemområden controllers upplever idag. 

4.2.5.1 Underlag från Gulpil 

Ett av dessa berör underlaget man får till sig. Innan man hade tillsatt en senior 

controller i gulpil brukade projekten växa (i form av resursbehov) med 30 %. 

Detta eftersom underlaget man mottog från gulpil inte var tillräckligt bra vilket 

skapade problem när projekten väl hade initierats. Detta är nu på väg att ändras 

då ovan nämnda senior controllern är tillsatt samt att man ställer större krav på 

överlämningen till grönpil.  

4.2.5.2 Komplexitet hos referensbilar 

Ett annat problem man upplever är komplexiteten kopplad till referensbilarna. 

Komplexiteten blir tydlig när man som controller måste göra bedömningen på 

skillnaden mellan gamla produkten och nya. Detta kräver att controllern kan 

ställa rätt frågor samt förstå hur olika delar hänger ihop och påverkar varandra. 

Controllern måste därmed ha ett nära samarbete med berörda på de olika 

utvecklingsavdelningarna samt stor erfarenhet för att kunna fånga detaljerna. En 

annan svårighet kopplad till referensbilarna är att det är svårt att förstå när en 

signifikant förändring har inträffat. Detta eftersom priserna för artiklarna som 

bygger referensbilarna uppdateras löpande. Sedan är referensbilarna tänkta att 

vara en genomsnittsbil som kunden köper. På grund av Scanias stora möjlighet 

att specificera bilarna är det väldigt många olika varianter som är möjliga. Detta 

gör det svårt att finna en typisk genomsnittsbil som man direkt kan använda för 

jämförelser.  

4.2.5.3 Produktkost och referensbilar 

Vidare innebär även NPV analysen viss del av komplexitet då det är väldigt viktigt 

att man har valt rätt referensbil för att kunna göra rätt bedömning. På grund av 

att det är så många artiklar i en referensbil är det väldigt svårt att i detalj ha 
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kontroll på varenda del. Risken som finns i detta fall är att referensbilen kan bli 

specificerad med artiklar som egentligen säljs i väldigt låga volymer och därmed 

blir kostnaden för dessa delar väldigt höga. Ett enkelt exempel kan visa 

tankegången; man kan anta att Scania vill tillverka en ny tuta som går på 90 % av 

bilarna.  Man väljer dock en referensbil som har en speciell typ av tuta som 

endast går på 9 % av bilarna – den här tutan är då väldigt dyr jämfört med en 

som säljer i stora volymer (pga. stordrifts fördelar). Men om man skulle missa 

den här detaljen så kommer projektet att se väldigt gynnsamt ut för Scania då 

kalkylen för tutan som kommer att ingå i 90 % av bilarna innebär lägre 

materialkost jämfört med den ”speciella tutan”.  Den här problematiken är svår 

och kräver att controllern har kontroll på referensbilarna.  

4.2.5.4 NPV analys inte tillräcklig 

Gällande NPV analysen anser vissa controllers att det finns andra problem man 

inte kan ta hänsyn till genom att endast använda NPV analysen. Detta gäller 

helhetssynen på affären som NPV kalkylen inte kan ge då man endast tittar på 

ett enskilt projekt och inte hur denna kan påverka resten av affären. Detta blir 

tydligt ifall inte projektet i sig inte blir av eftersom enbart den i sig själv inte är 

bärande men viktig för andra projekt. Detta kräver portföljhantering som ligger i 

projektkontorets ansvarsområde.  

4.2.5.5 Tidsaspekt vs använda resurser 

Tidsaspekten är även viktig och ett problemområde. Ju närmare projekten har 

sin marknadsintroduktion desto säkrare uppskattningar kan man göra. Men 

eftersom man vill ha tidigare uppskattningar innan man ens börjar industrialisera 

ett projekt gör man detta med större risk. Bedömningen är viktig eftersom stora 

resurser sätts igång när man väl startar ett projekt. Dessa resurser är ganska 

svåra att stoppa och därför är behovet av bra och tidigt underlag viktigt. Att göra 

bra risktaganden och riktiga bedömningar är en svår balansgång eftersom man 

inte får förbruka mycket resurser i grundarbetet men samtidigt måste man ta 
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reda på tillräckligt mycket för att kunna göra bedömningar. Detta försvåras 

ytterligare eftersom controllern har mer stöd i slutet på ett projekt för att följa 

kostnaden än i början på ett projekt. 

4.2.5.6 Andra påverkade områden driver kostnader uppåt 

Ett mindre problemområde handlar om att mindre projekt har en tendens att 

alltid komma utanför bestämda ramar. Detta eftersom man ofta missar att andra 

grupper blir berörda vilket driver kostnaderna uppåt. Anledningen till detta antas 

vara avsaknad av erfarenhet och kunskap kring hur delar i produkten påverkar 

andra.  
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5 Analys 

Kapitlet presenterar analysen som gjordes där författarna använde sig av den samlade 

teorin och empirin.  

5.1 Controllers roll  

Genomgången av teorin samt resultatet från den insamlade informationen hos 

fallföretagen visar på hur controllerrollen har utvecklats över tiden men som 

fortfarande innehar områden som kräver eftertanke. Första området är hur 

controllerrollen kan se ut i utvecklingsprojekt.   

Författarna finner att forskningen mot ämnesområdet projektcontrolling är 

något begränsad. Större fokus läggs mot att studera hur controllerrollen kan och 

bör utvecklas från att vara en person som endast tittar på siffror mot att inneha 

en mer involverad roll i verksamheten, dvs. gå från accounting controller till 

business controlling (Capgemini, 2005).  

Varför denna vilja finns kan tänkas härstamma från önskemålet att få controllers 

att även ta hänsyn till icke finansiella aspekter och ta ”ett steg tillbaka” i analysen 

av underlaget för att skapa en mer komplett bild av det finansiella läget. Detta 

för att kunna ta bättre beslut med bättre underlag då man kan ta hänsyn till 

andra faktorer och avdelningar.  

I inledningen av den här rapporten diskuterades globaliseringen samt vad detta 

för med sig. Företag behöver idag driva mer utvecklingsprojekt och detta sker 

ofta parallellt. Detta skapar i sin tur mer komplexa samband och man måste 

beakta hur andra faktorer påverkar slutresultatet.  Samtidigt blir kravet på att ha 

kontroll över kostnader större och större.  

För de studerade fallföretagen är resonemanget ovan tydligt då branschen inom 

tung fordonsindustri är utsatt för global konkurrens samtidigt som nya lagar och 

regler driver tillväxten av utveckling. Som Samuelsson (2004) nämner har 

controllerrollen samtidigt fått större ansvar och fokus kring verksamheten där 
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målet kan antas vara att möjliggöra för bedömning av denna i ett större 

perspektiv, vilket kan anas hos både Volvo CE och Scania. Analysen av dessa 

företag har avslöjat att rollen ser annorlunda ut beroende på vilken avdelning 

man studerar. Detta stödjer resonemanget att rollen anpassas till verksamheten 

controllern verkar i. Hos båda fallföretagen har man placerat controllers nära 

verksamheten som dessa verkar i, vilket kan ses som ett bevis att man önskar en 

närmare involvering i verksamheten och möjliggöra större förståelse i denna, 

vilket Byrne & Pierce (2007) skriver.  

Samtidigt finns det ingen tydlig uppdelning mellan accounting controllers och 

business controllers, utan rollerna i båda företagen utgörs ofta utav samma 

individ. Som Olve & Samuelson (2008) skriver finns det i dessa fall risk att de 

verksamhetsinriktade uppgifterna trängs undan av de mer redovisningstunga 

uppgifterna, vilket även framkommer under vissa intervjuer.  Hos Scania verkar 

möjligheten att jobba mer med business controlling upp till individer. Detta 

gällde både hos controllers ute i verksamheten och  i projektkontoret, där 

åsikten var att; 

 Controllern kan välja att antingen hänge sig åt redovisningstunga 

uppgifter 

 Rikta sig mot verksamheten och lägga större energi på dessa  

 Eller upp till chefen att bestämma hur involverad controllern ska vara 

I vissa fall styrs inte hur controllerns roll är upplagd via uppdelningen av olika 

specifika roller utan något som är mer informellt. För controllers på de olika 

utvecklingsavdelningarna beror uppdelningen av rollerna helt på om man är en 

eller två controllers på avdelningen. Är man bara en controller kommer man att 

jobba med båda typerna av rollerna. Detta skulle innebära att det finns belägg 

för att rollerna inte är helt tydligt definierade vilket kan vara ett riskmoment, inte 

minst i projekt, vilket Brousseau (2012) diskuterar.   
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Hos Volvo däremot finns det en roll kallad Business controller vilket kan anses 

innebära en tydliggörande utav rollen. Dock är inte de Business controllers som 

jobbar med projekt helt dedikerade åt dessa utan dessa controllers får dela upp 

sin arbetstid mellan projektrelaterade arbetsuppgifter och linjerelaterade 

arbetsuppgifter på avdelningen de verkar i. Vilket resulterar i samma risk som 

finns hos Scania och som Olve & Samuelson (2008) nämner där vissa 

arbetsuppgifter kan tränga undan de mer verksamhetsorienterade. 

Sammanfattningsvis framkom det under intervjuerna att controllers hos båda 

fallföretagen anser sig vara stödroller, som finns där för att leverera information 

till berörda personer/grupper. Stödrollen är dock väldigt viktig då man levererar 

underlag som ligger till grund för olika beslut.  

5.2 Organisationen  

Rent organisatoriskt finns det tydliga skillnader mellan hur Volvo och Scania har 

valt att organisera sina controllers. Hos Volvo finns det belägg för en tydligare 

samordning av controllers under speciella ”Finance” avdelningar, vilket skulle 

kunna innebära en starkare framställning utav controllers i organisationen.  För 

Scania däremot är controllers placerade i de olika organisationerna i linjen och 

en avsaknad av specifika finans/ekonomi avdelningar där man samordnar 

controllers ute i verksamheten (gäller dock ej i övrig studerad verksamhet utan 

enbart inom R&D).    

Tittar man mot hur projektcontrollers är placerade ser man att Scania har egna 

projektcontrollers som är placerade i projektkontoret nära projektledare. 

Organisatoriskt är de placerade i samma organisation som projektledare och 

svarar inför samma chef. Hos Volvo däremot man har valt att placera 

projektcontrollers i en annan avdelning och alltså inte i samma organisation som 

projektledare. Detta då man anser att projektcontrollers bör hålla sig objektiva i 

sin roll.   
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Ansvar hos 
projektgruppen 

Ansvar hos 
linjen 

Ansvarsfördelning 

Som Olve & Samuelson (2008) förklarar finns det två ytterligheter man kan 

organisera sig kring projekt. Tittar man på hur fallföretagen valt att organisera 

projektcontrollers kan man ana följande placering (figur nr 24). 

 

 

 

Varför man kan ana placeringen ovanför är att Scania har valt att ha sina 

projektcontrollers i projektkontoret. Detta innebär precis som Olve & Samuelson 

(2008) förklarar en längre startsträcka då man måste rekrytera dessa individer 

samt bygga upp de arbetssätt och metoder som behövs kring projekt men som 

kommer att arbeta väldigt effektivt när detta är avklarat. Hos Volvo däremot har 

man via projektledaren ”beställt” en projektcontroller från Finance Operations 

som ska leverera vissa beställda uppgifter. Risken som finns med upplägget, som 

Olve & Samuelson (2008) diskuterar, är att projektledaren måste konkurera om 

controllerns tid då denne har andra kunder, vilket är fallet hos Volvo. Fördelen är 

att arbetet snabbt kan komma igång.  

Ansvarsfördelningen ovan gäller endast projektcontrollers. För övrig 

ansvarsfördelning har båda företagen samma upplägg där man lägger ansvaret 

hos linjen.  

Figur 24 Ansvarsfördelning projektcontroller hos fallföretag 
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5.3 Skillnader projektcontroller vs controllers utanför 

utvecklingsprojekt 

Som tidigare nämnt i inledningen av kapitlet är mängden studier kring 

projektcontroller något begränsad vilket kan förklaras av vad författarnas 

undersökning visar.  

De grundläggande arbetsuppgifterna som controllers utför på de olika 

avdelningarna hos fallföretagen verkar inte skilja sig nämnvärt. Uppgifternas 

natur handlar i grunden oftast om att samla in information kring en frågeställning 

samt sammanställa denna i en form som framför budskapet på ett tydligt sätt. 

Budskapet används senare utav beslutsfattare för att kunna göra bedömningar 

samt fatta rätt beslut.  

De skillnader som existerar handlar mer om ämnet som diskuterades under 

avsnitt 5.1 där rollen hos projektcontrollers mer är likt business controller som 

Olve & Samuelson (2008) beskriver. För controllers som inte ingår i 

utvecklingsprojekt finns det mer inslag som liknar en accounting controller. Figur 

nr 25 visar ett antagande om placeringen av dessa controllers hos fallföretagen.   

 

Figur 25 Projektcontroller vs controller utanför utvecklingsprojekt 
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Som figur nr 25 visar tenderar controllers utanför utvecklingsprojekt att hänge 

sig åt uppgifter som är förskjutna åt vänster i modellen, vilket är en riktning mot 

accounting hållet. Projektcontrollers däremot befinner sig i flera av områdena i 

modellen. Dock kan man se dem representerade i business partner delen vilket 

tyder på att det finns en riktning mot business controller hållet men som dock 

fortfarande innehar en betydande del i accounting. Denna bild förstärks 

ytterligare genom att istället använda modellen som Baldvinsdottir, et al (2009) 

använder(se figur nr 5).  

5.4 Problemområden controlling utvecklingsprojekt  

Ett problemområde som förekommer hos båda företagen är relaterad till 

svårigheten att bedöma hur produktkostnaden påverkas. Båda företagen har 

liknande modell där man skapar en referensbil och utifrån denna följer upp de 

förändringar som en ny utvecklad produkt innebär i kostnad. För både Volvo och 

Scania finns svårigheten att exakt veta vilka delar som ingår i en bestämd 

referensbil då denna består av många artiklar vilket gör det omöjligt att ha 

kontroll på allt. Samma problematik berör prisuppgifterna som uppdateras 

löpande och skapar problem i bedömningen kring signifikanta avvikelser från 

planerad produktkost.  Som Olve & Samuelson (2008) skriver måste 

projektorganisationen orka med arbetet med de verktyg samt metoder man 

väljer. Problematiken kring produktkostnaden hos fallföretagen kan då bidra 

med att projektorganisationerna inte orkar med att driva denna vilket i sin tur 

kan skapa undermåttliga resultat.  

Nästa problemområde berör kommunikationsproblem vilket uppmärksammas 

hos båda företagen, dock i olika sammanhang. Volvo upplever 

kommunikationsproblem med de andra avdelningarna utomlands i koncernen. 

Ett annat mer allvarligt kommunikationsproblem berör projekt där man känner 

ett avstånd p.g.a. sättet man valt att organisera sig på. De intervjuade påpekade 

att man ibland kände sig ”bortglömd” och man saknade 
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informationsspridningen/diskussionerna som finns i projekten. Som Jönsson 

(2007) skriver har controllern rollen som en medlare som på ett bra sätt måste 

kommunicera med berörda avdelningar. I Volvos fall finns risken att man inte 

fullt ut kan leva upp till denna roll. Vidare riskeras området som Byrne & Pierce 

(2007) skriver om där controllern måste vara insatt och involverad i 

organisationen denne verkar i för att leverera bättre resultat/underlag. För 

Scania finns inte ovan beskrivna problematik utan kommunikationsproblemen 

som finns handlar om att ställa rätt frågor till rätt personer. Detta berör främst 

produktkalkyleringen där de intervjuade påpekade att den erfarenhet controller 

innehar påverkar till stor del underlaget då man förstår och hittar 

kommunikationsvägarna på ett mycket effektivare sätt.  Uppföljnings- och 

rapporteringsfasen som Olve & Samuelson (2008) presenterar (figur 4) kan 

försvåras i Scanias fall när kommunikationsprocesserna samt organisationen inte 

är tydlig samt att controllern har förståselse kring dessa. Detta diksuteras som 

tidigare nämnt av Byrne & Pierce (2007) som anser att dessa delar är viktiga för 

att controllern ska kunna skapa bra underlag. 

Projektledarna hos Volvo önskar projektcontrollers som jobbar heltid med 

projekten. Vidare anser controllers att de inte har tillräckligt med tid för att 

kunna leverera bra underlag. Problematiken diskuteras utav Olve & Samuelson 

(2008) som påpekar att missförhållande kan uppstå i fall då man som 

projektledare måste konkurera om exempelvis controllers tid, vilket kan tyda på 

att fallet är sådan hos Volvo. Scania upplever inte samma problematik då man 

har projektcontrollers som jobbar heltid med projekten. Problematiken hos 

Scania skulle dock mer beröra rollen som denne spelar vilket redan har 

diskuterats i avsnitt 5.1.  

Sista problemområdet berör de verktyg som finns hos båda företagen där man 

anser att dessa inte är tillräckliga eller för svårhanterbara för att kunna dra 

slutsatser som är tillförlitliga och som dels kan ge ytterligare information. För 
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Volvos del är åsikterna kring användarvänligheten samt att man inte alltid är 

insatt i underlaget för vissa kalkyler. Problemet späds på ytterligare då man inte 

alltid får utbildning i nya verktyg. Som Olve & Samuelson (2008) förklarar är 

projektadministrationen och dess verktyg viktiga för hanteringen av 

informationsflödet i ett projekt. Är användarvänligheten bristfällig samt att man 

inte är insatt i underlaget kan det skapa problem i projektadministrationen. För 

Scanias del anser man att NPV-analysen inte är tillräcklig för att bedömna projekt 

i ett större affärsperspektiv, vilket skulle innebära att man som controller inte 

har tillräckliga verktyg för att kunna inneha rollen som Business controller.   
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6 Slutsats 

Kapitlet är avslutande del där författarna presenterar de slutsatser man kommit fram till 

och besvarar frågeställningen ställd i inledningen.  

6.1 Hur ser controller rollen ut i utvecklingsprojekt? 

Projektcontrollers roll i projekt har visat sig innebära nära interaktion med 

beslutsfattare där beslutspunkterna berör viktiga framtida affärsområden hos de 

studerade fallföretagen. Projektcontrollern innehar en stödjande roll där denne 

genom att kommunicera med flera berörda avdelningar sammanställer s.k. 

Business case. Dessa ligger sedan till grund för att bedöma de olika 

utvecklingsprojekt samt besluta om hur företaget bör ställa sig kring dessa. 

Under projektets livscykel är det projektcontrollerns ansvar att hålla denna 

uppdaterad samt varna för avvikelser från planen som satts.  

Genomgången av teorin har visat på att studier kring ämnesområdet 

projektcontroller är begränsad. Istället har man riktat intresse kring hur 

affärsinriktade controllers är samt hur denna roll bör uppmärksammas. Man 

diskuterar två typer av controllers; accounting och business controller, där den 

förstnämnda är mer inriktad på redovisningstunga uppgifter och den senare är 

mer affärsinriktad. Man pratar om att den affärsinriktade controllern har mer 

fokus på helheten samt fungerar som en katalysator för att mer styra och 

påverka företaget i rätt riktning med fokus på affären.  

Projektcontrollers på Volvo och Scania har visat sig ha egenskaper som påminner 

om Business controller och Accounting controller. Analysen har visat att båda 

företagen skulle vinna fördelar på att i större utsträckning dela upp dessa roller 

mer samt utveckla projektcontrollern mot att ha större affärsfokus. Detta för att 

förtydliga ansvarsområden, definiera rollerna och kunna utforma processer i 

enlighet med rollerna. Vidare är Accounting controllern en viktig resurs som 

också borde spela en roll i projekt då Business controllern borde fråntas de 
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arbetsuppgifter som är mer passande för Accounting controllern. Detta för att 

Business controllern ska kunna lägga all arbetstid åt affären som helhet.  

Sammanfattningsvis kommer författarna fram till följande slutsats på frågan om 

hur controllerrollen ser ut i utvecklingsprojekt och hur denna kan/bör se ut; 

 Projektcontrollern bör ha större affärsfokus då denne måste 

sammanställa och presentera finansiella underlag som skall hjälpa 

beslutfattare att fatta beslut som stödjer hela affärsmodellen. Vilket 

kräver controllers som är mer affärsorienterade. 

 Den affärsorienterade projektcontrollern bör även stödjas utav en annan 

controllerroll som är riktad mer åt Accounting controller. Detta för att 

projektcontrollern skall avlastas från de arbetsuppgifter som är mer 

passande till Accounting controllern.  

6.2 Hur skiljer sig denna roll från roller som inte jobbar med 

utvecklingsprojekt? 

Jämförelsen mellan projektcontrollers samt controllers utanför 

utvecklingsprojekt visar på att rollerna i grunden är lika varandra. Likheterna 

dessa innehar är relaterade kring att båda sammanställer finansiella underlag 

som ska ligga till grund för att fatta beslut. Projektcontrollern agerar dock i en 

miljö där beslut fattas kring företagets framtida produktportfölj. Detta kräver att 

projektcontrollern har större affärsfokus och därför är denna roll mer 

affärsorienterad hos fallföretagen.  

Sedan beror resultatet utav jämförelsen på i vilken verksamhet controllern man 

jämför med verkar i. För Scanias del har controllers på utvecklingsavdelningarna 

en betydande interaktion med projektcontrollers. Detta gör att dessa roller 

använder liknande verktyg samt möts ofta, vilket gör att rollerna möjligtvis liknar 

varandra mer än jämfört med vad en controller i produktionsavdelning gör.  
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Sammanfattningsvis kommer författarna till följande slutsats på frågan om hur 

projektcontrollerrollen skiljer sig från de controllers som inte jobbar i 

utvecklingsprojekt;  

 I grunden liknande roller, båda skapar finansiella underlag som 

stöd till beslutsfattare 

 Projektcontrollers är dock mer affärsorienterade, vilket beror 

möjligtvis på att projektcontrollern agerar i en miljö där man 

beslutar om företagets framtida produktportfölj 

6.3 Utsätts controllers för svårigheter i utvecklingsprojekt? 

Resultaten av intervjuerna hos fallföretagen har visat att det finns ett flertal 

områden där controllers ställs inför svårigheter i utvecklingsprojekt. Ett 

problemområde som är gemensamt för båda berör produktkalkylerna. Båda 

företagen använder sig av s.k. referensobjekt där man bryter ner en produkt i 

alla dess beståndsdelar. Detta för att kunna bedöma effekten av att utveckla en 

eller stora delar av en viss specifikation. Problematiken här berör underlaget där 

artiklarna och priset för dessa uppdateras löpande över tid vilket gör det svårt för 

controllern att förstå när man uppnått signifikanta avvikelser i sina kalkyler. 

Teorin författarna har presenterat trycker på att det är viktigt att de verktyg 

controllers har till förfogande fungerar som stöd för att controllers ska kunna 

generera användbara data i och för att tydligt kunna presentera dessa. Finns det 

svårigheter i att använda verktygen finns det risk att controllern inte kan skapa 

bra underlag.  

Vidare visar undersökningen hos fallföretagen att det finns svårigheter kring 

otydlighet i rollen projektcontroller samt processerna. Otydligheten i rollen har 

olika natur beroende på vilket företag man tittar på. Hos Scania är otydligheten i 

rollen besläktat med att det är i viss mån upp till projektledarna att involvera 

projektcontrollern i vissa moment, mestadels kring den koordinerande rollen för 
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insamling av finansiell data. Arbetssättet gör att projektcontrollern måste 

anpassa sig från projekt till projekt beroende på hur projektledaren vill lägga upp 

arbetet, vilket i sin tur kan skapa underlag med olika nivåer av kvalité. Hos Volvo 

däremot handlar otydlighet i rollen om sättet man har valt att organisera de 

controllers som är kopplade till projekt. Här har man valt att placera dessa 

controllers i en egen avdelning som inte ligger under projektkontoret. Dessa 

controllers jobbar inte enbart med projekt vilket leder till att projektledare måste 

konkurrera om controllerns tid med andra arbetsuppgifter. Detta skapar 

otydlighet i rollen då projektcontrollern inte till hundra procent hänger sig åt 

projekt utan har andra arbetsuppgifter att utföra.   

Otydlighet i rollen skapar därefter svårigheter när det gäller utformningen av 

processer som passar en specifik roll. När rollen inte är helt definierad och 

arbetet måste anpassas efter andra aspekter kräver det mer dynamiska 

processer vilket gör det svårt för en controller att veta exakt varje gång hur man 

skall gå tillväga.  

Ett tredje problemområde berör hur mycket resurser och tid projektcontrollers 

skall lägga ner då man skapar underlag. Ju mer resurser och tid desto säkrare 

underlag. Eftersom man i ett tidigare skede behöver underlaget innebär detta att 

man gör detta med större risk. De intervjuade controllers påpekade att detta var 

en svårighet i rollen vilket kräver erfarenhet. Detta har man försökt förbättra 

genom att inrätta controllers i konceptfasen. 

Sammanfattningsvis är slutsatserna författarna drar kring frågeställningen om de 

svårigheter controllers upplever i utvecklingsprojekt följande; 

 De svårigheter som finns rör de verktyg man använder samt möjlighet att 

bedöma när signifikanta avvikelser från projektplanen har inträffat 

 Viss otydlighet i rollen som därmed påverkar hur processerna kring dessa 

är utformade 
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 Det är en svår balansgång mellan tid, säkert underlag och 

resursanvändning. Detta stöds inte av viljan att i ett tidigat skede ha 

underlag klara för att besluta kring projekt.  

6.4 Fortsatt forskning 

Följande punkter skulle bidra mer till att förstå hur projektcontrollerrollen, både 

hur dessa är organiserade samt rollen i sig, kan utvecklas.   

 Under analysen framgick det att Volvo och Scania har valt olika sätt att 

placera sina projektcontrollers. Hur påverkas projektcontrollern samt 

dess arbete sättet man organiserar dessa på? 

 På vilket sätt skulle projektcontrollerns objektivitet påverkas i 

uppdelningen nämnd ovan? 

  Hur påverkar en global organisation controllers arbete vad gäller 

informationsspridning samt kunskapsöverföring jämfört med en mer lokal 

organisation? 
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Bilagor  

Bilaga A – Intervjuformulär controllers som inte jobbar i 

utvecklingsprojekt 

 Hur är ni organiserade? 

Den här frågan ämnar att förstå hur controllers i den här 

gruppen är organiserade. Sitter man i en avdelning med andra 

controllers eller är man placerad som enskild controller 

tillsammans med andra roller ute i verksamheten? 

 Hur är ni placerade i resten av organisationen? Vilka rapporterar ni 

främst till? 

Här är författarna intresserade av att förstå hur ”högt” upp i 

organisationen man befinner sig och dels hur 

controlleravdelningen är placerad relativt andra avdelningar 

och vilka man rapporterar till. Är det avdelningschefer, 

ekonomichefer, styrelsen, etc? 

 Hur påverkar er placering i organisationen sättet ni jobbar på?  

Här är författarna intresserade av att förstå ifall placeringen 

i organisationen påvisar några begränsande effekter. Kan 

man påverka eller är man förhindrad? 

 Vilken roll har ni i organisationen? Aktiv eller passiv?  

Här vill författarna förstå hur pass mycket controllern 

kan påverka. Med aktiv menar man aktivt deltagande i 

hur företaget skall styras och att man har möjlighet att 

påverka hur ledningen beslutar. Med passiv menas att 

man rapporterar mer och inte diskuterar hur man styr. 
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 Hur anser du controller rollen uppfattas i företaget? Är man en 

nyckelperson eller mer som stöd? 

Här är författarna intresserade av att förstå hur controller 

tycker man uppfattas i företaget. Viktig resurs eller 

nödvändig ont? 

 Vad är era främsta arbetsuppgifter? 

Frågan ämnar kartlägga vilka arbetsuppgifter controllern 

främst hänger sig åt.  

 Vilka verktyg har ni till förfogande?  

Här ämnar man kartlägga vilka verktyg som controller 

främst använder sig av. Använder man sig av prognoser, 

vilka modeller, vilken mjukvara, kommunikation, etc.. 

  Vilka negativa sidor har de verktyg ni använder? 

Få en bild ifall controllern anser att de verktyg man 

använder är tillräckliga och skapar en tydlig ekonomisk 

bild.  
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Bilaga B – Intervjuformulär controllers i utvecklingsprojekt 

 Hur är ni organiserade? 

 

 Hur är ni placerade i resten av organisationen? Vilka rapporterar ni 

främst till? 

 

 Hur påverkar er placering i organisationen sättet ni jobbar på? 

 

 Vilken roll har ni i organisationen? Aktiv eller passiv?  

 

 När och på vilket sätt blir controller inkopplad i utvecklingsprojekt? 

 

 Hur är ni placerade i utvecklingsprojekt?  

 

 Hur påverkar er placering i utvecklingsprojekt sättet ni jobbar på? 

 

 Hur anser du controller rollen uppfattas under utvecklingsprojekt? Är 

man en nyckelperson eller mer som stöd? 

 

 Hur stor mandat anser ni att er controlling funktion har när det handlar 

om utvecklingsprojekt? 

Här handlar det om att kartlägga hur pass viktig 

controllern är när det handlar om utvecklingsprojekt. Har 

man mandat att styra projekt mer eller handlar det 

endast om att man följer kostnader. 

 Hur påverkar ni utvecklingsprojekten med det ni levererar? 

Här är författarna intresserade i att förstå hur controllers 

roll och det jobb denne gör påverkar utvecklingsprojekt i 

stort. Kan vara väldig lik frågan ovan. 

 Vad är era främsta arbetsuppgifter? 
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 Vilka verktyg har ni till förfogande? Prognoser, modeller, osv.. 

 

 Vilka negativa sidor har de verktyg ni använder? 

 

 Hur skulle ni utveckla er roll i utvecklingsprojekt? Hur vill ni utveckla 

era verktyg och metoder? 

Här vill författarna förstå ifall controller känner att rollen 

är passande och veta var nackdelarna ligger i hur man 

arbetar idag. 

 

 

 

 

 

 


