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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Titti Eliasson som har varit ett stöd igenom hela 

uppsatsens process. Vår handledare har väglett oss samt gett oss kritik men även uppmuntrat 

oss under studiens gång. Vi är tacksamma att våra opponenter har tagit sig tid vid granskning 

av vår uppsats och gett oss värdefull feedback. 

Även ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid till våra intervjuer och 

engagerat sig i uppsatsens ämne. Respondenterna är Peter Salomonsson på Getinge Group, 

Christer Johannesson på Martin & Servera, Åsa Henriksson på SCA och Jonas Roy på 

Dormer. 
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Sammanfattning 

Titel: Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras 

arbetsuppgifter 

Ämne/Kurs: Verksamhetsstyrning, Kandidatuppsats, 15 hp 

Författare: Martina Svensson och Elin Wiberg 

Handledare: Titti Eliasson 

Nyckelord: Controller, affärssystem, integration mellan controller och 

affärssystem, stora företag. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur controllers använder affärssystem vid 

utförande av deras arbetsuppgifter. Genom att undersöka 

interaktionen mellan controllers och affärssystem i verksamheten vill 

vi ta reda på hur affärssystem används. Syftet med uppsatsen har 

varit att skaffa ökad kunskap inom området som berör interaktionen 

mellan controllers och affärssystem, samt att ge läsaren djupare 

förståelse inom området. 

Teoretisk referensram: Uppsatsens huvudområde är interaktionen mellan controllers och 

affärssystem, för att kunna beskriva interaktionen har vi valt att först 

beskriva affärssystem och controllers var för sig. I huvudområdet 

kommer läsaren att få en teoretisk grund till förändring av controllers 

roll relaterat till omgivning och affärssystem, faktorer som gör att 

controllers använder affärssystem samt faktorer som gör att 

controllers inte använder affärssystem.  

Metod: Vid utförande av vår studie valde vi att utgå ifrån en abduktiv ansats 

för att kunna sammanställa teorin och empirin parallellt så vi enbart 

tog med relevant teori i studien. Resultatet samlades in genom en 

kvalitativ forskningsmetod då vi utförde intervjuer med controllers 

på fyra stora företag. Intervjuerna har varit studiens primärkällor och 

vetenskapliga artiklar samt litteratur har varit våra sekundärkällor. 

Empiri: Empirin har framställts genom fyra besöksintervjuer hos samtliga 

företag. Intervjuguiden är uppbyggd på samma sätt som den 

teoretiska referensramen för att skapa en röd tråd och underlätta för 

läsaren. Alla respondenter arbetar som controllers och har en viss 

relation till verksamhetens affärssystem.   

Slutdiskussion: Den roll och arbetsuppgifter som controllern har i verksamheten kan 

avgöra hur mycket en controller använder affärssystem. Studien har 

även visat att affärssystem inte är ett optimalt stöd vid analysarbete, 

men däremot är affärssystem ett effektivt stöd vi 

transaktionshantering. Fristående system används främst av 

controllern vid utförande av sina arbetsuppgifter och Excel är ett 

vanligt förekommande verktyg.   



Abstract 

Title: Controllers use of ERP system in the performance of their duties 

Study/class: Operational control, Bachelor thesis, 15 hp 

Authors: Martina Svensson and Elin Wiberg 

Supervisor: Titti Eliasson 

 

Keywords: Controller, ERP system, integration between controller and ERP 

system, large companies. 

Objective: The aim is to examine how controllers use ERP system in the 

performance of their duties. By examining the interaction between 

controllers and ERP system in the business, we want to find out how 

ERP system is used. The purpose of this paper is to acquire more 

knowledge in the area of interaction between controllers and ERP 

system, and to give the reader a deeper understanding in the area. 

Theoretical framework: The essay's main area is the interaction between the controller and 

ERP system, in order to describe the interaction we have chosen to 

describe ERP system and controllers separately at first. In the main, 

the reader will gain a theoretical basis for a change in controllers role 

related to the environment and ERP system, factors that can make 

controllers use ERP system and factors that can make controllers not 

use ERP system. 

Methods: In carrying out our study, we chose to rely on an abductive approach 

because we wanted to compile the theory and empirical data in 

parallel to only handle with relevant theory in the study. The results 

were gathered through a qualitative research, which we conducted by 

interviews with controllers at four large companies. The interviews 

were the study's primary sources and scholarly articles and books 

have been our secondary sources. 

Empiri: Empirical research has been obtained by four interviews with the 

companies. The interview guide is structured in the same way as the 

theoretical framework to create a red thread and the convenience of 

the reader. All respondents work as controllers and have some kind 

of relationship with the ERP system.  

Conclusion: The role of the controller in the business can determine how much 

controllers use the ERP system at their tasks. The study has also 

shown that ERP system is not an optimal support for analytical 

work, but the ERP system is an effective support in transaction 

processing. Standalone systems are primarily used by controllers in 

performing their duties where Excel is a widely used tool.  
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1. Inledning 
Vi avser med denna inledning att introducera läsaren till uppsatsens ämne som är hur controllers 

använder affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter. I kapitlet presenteras en bakgrund till 

vår uppsats som leder vidare till en diskussion som utmynnar i en problemformulering. I slutet av 

kapitlet finns även syftet med uppsatsen och våra definitioner på olika begrepp. 

1.1 Problembakgrund 

Under tidigt 2000-tal ökade företagens intresse att integrera affärssystem i sin verksamhet. 

Tidigare använde verksamheten flera mindre system som inte var integrerade med varandra. 

Affärssystem möjliggjorde en integration av verksamhetens samtliga system och det ansågs 

bland annat underlätta controllerns arbete genom att öka tillgängligheten av verksamhetsdata 

(Granlund & Malmi, 2002).  

Affärssystem används som ett hjälpmedel för hur verksamheter styrs och organiseras, det är 

affärssystemet som innehåller all data och information i en verksamhet (Hedman, Nilsson och 

Westelius, 2009). Ett affärssystem lagrar alla transaktioner som sker i en verksamhet i en 

gemensam databas. Genom användning av affärssystem får verksamheter en tillgänglig 

dataåtkomst och en underlättad möjlighet till ekonomiska analyser (Hedman et al., 2009). Det 

resulterar i att controllern kan använda affärssystem som hjälpmedel för att effektivisera 

utförandet av sina arbetsuppgifter som bland annat innebär ekonomiska analyser (Olve & 

Samuelson, 2008).  

Vid definition av controllers framkommer det att controllers arbetar med analysering och 

verksamhetsstyrning (Olve & Samuelson, 2008). Idag är controllers mer framtidsorienterade 

och förväntas ha goda kunskap inom verksamhetens olika funktioner samt vara mer 

involverad i strategiska beslutsprocesser. Tidigare hade controllers en mer passiv roll och 

arbetade främst med finansiell information ur ett historiskt perspektiv och på senare tid har 

controllers fått en central roll för verksamheten (Paulsson, 2012). Enligt Olve och Samuelson 

(2008) kräver omgivningens förändringar analyser och olika slags uppföljningar av 

verksamheten. Genom förändringar har controllers fått ett närmare samarbete med 

ledningsgruppen och controllers har som uppgift att leverera beslutsunderlag till dem.  

1.2 Problemdiskussion 

Ämnet som berör hur controllers använder affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter 

är intressant eftersom det finns många åtskilda åsikter. Vissa författare antyder att controllers 

använder affärssystem när de utför sina arbetsuppgifter, medan andra författare hävdar att 

controllers inte använder affärssystemen i någon större omfattning. Trots dessa åtskilda 

åsikter menar en del författare att controllers arbetsuppgifter kan underlättas vid användning 

av affärssystem om vissa faktorer uppfylls. Följande diskussion kommer att förtydliga att 

författare har olika åsikter kring interaktionen mellan controllers och affärssystem. 

Burns och Baldvinsdottir (2005) anser att 2000-talets controllers inte lägger ned lika mycket 

tid på rutinmässig finansiell analys, transaktioner och regelmässig rapportering. Deras 

uppgifter är mer affärsinriktade och inte bara rutinmässig och teknisk redovisning (Burns & 
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Baldvinsdottir, 2005). Affärssystem kan ge upphov till att controllers får mer tid för analys 

och utföra mindre rutinarbete (Granlund, & Malmi, 2002). 

Rodney (2009) menar att en implementering av affärssystem oftast kräver förändrade 

arbetsuppgifter och nya arbetsförhållanden för de anställda. Enligt Rikhardsson och 

Kraemmergaard (2006) har controllerns roll förändrats på grund av användning av 

affärssystem och därmed har det skett en förändring i controllers expertområden. Grabski, 

Leech och Sangster (2009) anser att affärssystem leder till förändringar i controllers hantering 

och framtagande av rapporter, förändringen kan bero på att all data genereras ifrån en central 

databas i affärssystemet. När controllers inte längre behöver ta fram rutinmässiga rapporter får 

controllern mer tid till att utföra andra arbetsuppgifter, bland annat att förbättra analysen av 

affärsmöjligheter och skapa framtidsorienterade rapporter (Grabski et al., 2009).  

Enligt Scapens och Jazayeri (2003) använder controllers affärssystem och efter en 

implementation av affärssystem kan det uppstå möjligheter för controllers att avskaffa 

rutinmässiga arbetsuppgifter, fokusera på framtidsorienterad information eller få en bredare 

roll som controller. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är helt säkert att det är 

affärssystem som gör att controllers kan avskaffa rutinmässiga arbetsuppgifter. Det är främst 

systemens funktioner som ger möjlighet till att underlätta och reducera controllers 

arbetsuppgifter (Scapens & Jazayeri, 2003). 

Granlund och Malmi (2002) menar att konsekvenserna av att använda ett affärssystem inte 

leder till stora förändringar i en controllers sätt att arbeta. De flesta arbetsuppgifter utförs i 

separata system och således utförs arbetsuppgifterna inte i affärssystem. Även Rom och 

Rohde (2006) drar slutsatser om att affärssystem enbart har en begränsad inverkan på 

ekonomistyrning som är en av controllers primära arbetsområde och att affärssystemen inte är 

tillräckligt stödjande när det kommer till rapportering och beslutshantering. Däremot är 

affärssystem ett kraftfullt verktyg för integration av verksamheten samt datainsamling och 

transaktionshantering av verksamhetens internredovisning.  

Affärssystem kan bidra till en förändring av controllers ansvar menar Sánchez-Rodríguez och 

Spraakmans (2012), trots författarnas konstaterande är forskningen relativt grundläggande 

kring effekten som affärssystem har på ekonomistyrning och controllerns roll. Granlund 

(2011) anser att antalet studier inom området affärssystem och ekonomistyrning har ökat, men 

det har dock studerats relativt lite då det inte finns någon klar förståelse av förhållandet 

mellan affärssystem och ekonomistyrning. Även Sánchez-Rodríguez och Spraakman (2012) 

anser att det finns många studier som berör ämnet controllers och affärssystem men att de inte 

ger en exakt beskrivning av hur controllers använder affärssystem. Det finns en tydlig 

bristande förståelse för om och hur affärssystem används av controllers vid utförandet av 

deras arbetsuppgifter. 

Av dessa olika åsikter om controllers använder affärssystem eller inte anser vi att det är 

relevant att undersöka området som även kombinerar vårt eget intresse för ämnet. 

1.3 Problemformulering 

Hur kan controllers använda affärssystem vid utförande av sina arbetsuppgifter? 
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur controllers använder affärssystem när de genomför sina 

arbetsuppgifter. Genom att undersöka interaktionen mellan controllers och affärssystem i 

verksamheten vill vi ta reda på hur affärssystem används. 

1.5 Definition 

Vi har valt att definiera följande begrepp som kommer att användas genomgående i uppsatsen 

för att eliminera osäkerhet kring begreppens betydelse. 

 ”Controller” definieras som ekonomichef/controller, management accountant och 

chief finance officer.  

 Verksamhet och företag är två begrepp som används med samma innebörd.   
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen introduceras läsaren till den huvudsakliga teorin som ligger till 

grund för uppsatsens fortsatta ämne. Kapitlet delas in i tre olika avsnitt; controller i verksamheten, 

affärssystem i verksamheten samt interaktionen mellan controller och affärssystem. Avslutningsvis 

kommer en teoretisk sammanfattning att återges.  

2.1 Controller i verksamheten 

Controller är en utländsk term som kom till Sverige från USA på 1970-talet. Jämfört med en 

amerikansk controller arbetar en svensk controller med strategi- och affärsfrågor, det vill säga 

inte i första hand med bokslut och redovisning (Bergstrand, 2003). Olve och Samuelson 

(2008) samt Bergstrand (2003) menar att controllerbegreppet i vissa fall kan skapa stor 

förvirring om vilka arbetsuppgifter controllern har samt vad rollen innebär. Begreppet skapar 

förvirring då rollen kan anpassas efter situation och verksamhet. Det är verksamhetens behov 

som avgör vad controllers ska ha för roll samt vilka arbetsuppgifter som ska utföras och 

därmed kan controllerns roll omfatta många olika arbetsuppgifter inom ekonomi(Bergstrand, 

2003; Olve & Samuelson, 2008). 

2.1.1 Arbetsuppgifter 

Olve och Samuelson (2008) anser att controllers behöver ha en välutvecklad analytisk 

kompetens för att kunna analysera ekonomisk information så att de kan påverka styrningen av 

verksamheten. Den analytiska rollen som controllers har bör kompletteras med en styrande 

roll. Den styrande rollen innebär att controllers ska ha kunskap om olika målformuleringar 

och strategier för att kunna följa upp mål samt kunna påverka avdelningschefer utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv (Olve & Samuelson, 2008). 

Arbetsområdet för controllers kan variera beroende på verksamheten. Enligt Bergstrand 

(2003) kan controllers vara ansvariga för följande områden: 

 Sammanställning samt analys av rapporter inom budget och resultat 

 Systemutveckling av budget, kalkyl och rapportering 

 Uppföljningar för lönsamhet för olika enheter, produkter och marknader 

 Övrigt kvalificerat ekonomiskt utredningsarbete (Bergstrand, 2003) 

Anthony och Govindarajan (2007) anser även att controllers kan vara ansvariga för att: 

 Kontrollera och övervaka internredovisningen för att säkerhetsställa informationens 

giltighet 

 Hjälpa anställda inom controllerfunktionen att utvecklas samt diskutera med 

företagsledningen i frågor som rör hur controllerfunktionen bör arbeta (Anthony & 

Govindarajan, 2007) 

Enligt Quinn och Rochford (2013) utför controllers mer än bara redovisning. Controllern har 

tidigare varit en specialist inom redovisning och skattelagstiftning men rollen har utvecklats 

till att bli en generalist av hela verksamheten och dess miljö (Källström, 1990).  Lindvall 

(2009) menar att controllers främst analyserat historisk data tidigare vilket innebar en reaktiv 

styrning som fokuserade på det som hänt. Nu mera arbetar controllers proaktivt med 
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framtidsorienterad data vilket medför att controllers riktar uppmärksamhet mot det som ännu 

inte har hänt, men som istället kan tänkas inträffa.  

Quinn och Rochford (2013) anser att controllers ger råd, planerar och stöttar beslutsfattande 

på strategisk nivå. Enligt Nilsson, Olve och Parament (2010), Bergstrand (2003)  samt 

Anthony och Govindarajan (2007) är det controllerns ansvar att framställa underlag i form av 

analyser och framställa rapporter som lämnas till företagsledningen inför 

uppföljningssammanträden. Underlaget är till för att företagsledningen ska kunna fatta 

strategiska beslut. Det är företagsledningens behov av underlag till 

uppföljningssammanträden som avgör hur controllerfunktionen ser ut. Företagsledningen 

behöver ha tillgång till analysexpertis inför verksamhetens uppföljningsmöten och därmed är 

controllerns roll viktig inför sammanträdena (Anthony & Govindarajan, 2007; Bergstrand, 

2003; Nilsson et al., 2010). För att företagsledningen ska kunna fatta bättre beslut bör 

controllers även delta i företagsledningen. Controllern bidrar då med att sätta upp mål och 

sträva efter att uppnå målen samt att hålla alla anställda i verksamheten informerade om hur 

verksamheten drivs (Cytron, 2002). 

Nilsson et al. (2010) menar att controllers ger förslag till hur verksamhetens ekonomistyrning 

ska vara utformad samt se till att ekonomistyrningen hanteras effektivt. Syftet med 

ekonomistyrningen är att hushålla verksamhetens resurser och på så sätt kunna nå 

verksamhetens uppsatta mål. Hushållning av resurser bör vara en välutformad och medveten 

process som verksamhetens controllers ansvarar över (Nilsson et al., 2010). Olve och 

Samuelson (2008) menar att det är i samband med en ökad internationell konkurrens och 

snabb teknisk utveckling som behovet av en väl planerad ekonomistyrning har ökat. 

Verksamhetens företagsledning har ansvaret över hur ekonomistyrningen är utformad, men 

det är controllern som har huvudansvaret över att ekonomistyrningen är effektiv (Olve & 

Samuelson, 2008).  

2.2 Affärssystem i verksamheten 

Under de senaste åren har många verksamheter över hela världen börjat använda sig av 

affärssystem. En anledning till varför verksamheter implementerar affärssystem är för att de 

kan förbättra organisationseffektiviteten och det slutliga resultatet (Wickramasinghe & 

Karunasekara, 2012). Grabski et al. (2009) anser att många företag använder sig av avancerad 

informationsteknik, exempelvis av affärssystem för att förbättra sin konkurrenskraft.  

Enligt Nilsson et al. (2010) är de största fördelarna med att använda affärssystem: 

 Affärssystem medför automatiserade arbetsuppgifter. 

 Affärssystem säkerställer en likartad hantering av processer och transaktioner. 

 Affärssystem ger potential till effektivisering, bland annat eventuell reducering av 

administrativ personal. 

 Affärssystem resulterar i att beslutsstödet blir snabbare och mer tillförlitligt. 

Davenport (1998) menar att ett affärssystem resulterar i en integration av all information som 

strömmar in i verksamheten, allt ifrån ekonomi- och redovisningsinformation till produktions- 

och kundinformation. Ett affärssystem ger möjligheten att generera information i realtid, 
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realtidsinformation är viktigt då verksamheter behöver samla ihop data ifrån olika funktioner i 

verksamheten som alla anställda kan ta del av. Genom att implementera ett affärssystem finns 

då möjlighet att till exempel koppla samman produktionsdata och försäljningsdata för att 

kunna utföra analyser (Davenport, 1998). Enligt Dorantes, Li, Peters och Richardson (2012) 

kan användning av affärssystem förbättra det interna informationsflödet mellan 

affärsenheterna och även tillhörande förbättring av hanteringen av beslutsfattande.  

Enligt Hederstierna Montén (2003) kan inte företag vara utan affärssystem och systemens 

lösningar är smarta och snabba. Chen, Chiu, Huang och Pai (2012) nämner att affärssystem är 

en av de bästa tekniska lösningarna för informationshantering på grund av att affärssystem har 

som huvudsaklig uppgift att stödja verksamheter att utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt. 

Affärssystem kombinerar all information som en verksamhet behöver i de olika avdelningarna 

och importerar informationen till en gemensam databas.  

2.3 Interaktion mellan controller och affärssystem 

Lundberg (2004) menar att arbetsuppgifter kan automatiseras och förenklas vid användning 

av affärssystem. Affärssystem stöttade till exempel ekonomi- och administrationsavdelningen 

med att samla underlag på samma ställe och presentera siffror på ett enklare sätt. 

Affärssystem har fortfarande samma syfte men funktionerna har ökat så att verksamheter blir 

effektivare och mer produktiva (Lundberg, 2004). Enligt Grabski et al. (2009) kan 

affärssystem ses som en möjliggörare för hela verksamheten och bör betraktas som mer än 

bara ett verksamhetsstöd som underlättar automatisering av affärsprocesser. Chen et al. (2012) 

anser att controllers kan producera automatiska rapporter genom användning av affärssystem. 

Affärssystemen ger då möjlighet till att generera en högre andel producerade rapporter 

jämfört med innan affärssystem implementerats då controllers manuellt fick ta fram rapporter. 

2.3.1 Förändring av controllerns roll relaterat till omgivning och affärssystem 

Grabski et al. (2009) konstaterar att controllers måste vara villiga till de förändringar som en 

affärssystemimplementation innebär, det vill säga förändringar både i sin roll och i sitt sätt att 

arbeta. Cytron (2002) framställer att controllerrollen förändras kontinuerligt, controllern 

måste vara mer än en granskare av den finansiella ställningen i verksamheten. Utöver att 

analysera siffror så bör controllers idag vara en bra ledare och coach till de anställda, skicklig 

på att kommunicera samt utbilda de anställda i verksamheten (Cytron, 2002). Quinn och 

Rochford (2013) menar också att controllerns roll förändras då rollen håller på att breddas till 

en mer omfattande affärspartnersroll som är engagerad och involverad i affärssystem- och 

informationstekniksystemutveckling. Den ideala controllern har både traditionell kompetens, 

till exempel kunskap inom redovisning, men även ”mjuka” egenskaper som till exempel 

social kompetens. Vilket leder till idén om att controllers kommer ha en mer övergripande roll 

inom affärsrådgivning i framtiden (Quinn & Rochford, 2013). Grabski et al. (2009) anser 

också att controllerns roll har utvecklats till att bli mer av en affärsrådgivare men enbart om 

affärssystemet används på ett optimalt sätt. Controllern blir istället mer proaktiv och 

underlättar beslutsfattandet för olika chefer och företagsledningen. 

En annan utveckling som har skett i controllerns roll är att controllern intresserar sig av 

företagets alla informationskällor jämförelsevis från tidigare då de främst arbetade mot 
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verksamhetens ekonomiska redovisning. Information ifrån affärssystemets olika moduler får 

därmed en ökad betydelse i controllerns sätt att utföra sina arbetsuppgifter (Lindvall, 2009). 

Rodney (2009) anser att controllern bör ha kompetens inom affärssystem och att controllerns 

är affärssystemets centrala aktör. Controllern har därmed en viktig roll i implementeringen 

och underhållet av affärssystemet. Lodh och Gaffikin (2003) anser också att controllers arbete 

har blivit mer inriktat på affärssystem då controllers idag förväntas ha kunskaper inom 

informationsteknik. 

2.3.2 Faktorer som gör att controllers använder affärssystem 

Affärssystem lagrar alla transaktioner och det innebär att användning av affärssystem gör det 

möjligt för controllern att spåra samtliga transaktioner och få tillgång till alla detaljer om 

lagrad data (Chen et al., 2012). Lindvall (2009) beskriver att affärssystem främst används för 

att spåra avvikelser från en övergripande nivå till en mer detaljerad nivå. Att spåra detaljer 

innebär att controllern kan identifiera transaktioner som är de problematiska orsakerna till en 

avvikelse för att på så sätt kunna analysera och åtgärda eventuella problem. Enligt Nilsson et 

al. (2010) kan det viktigaste med utvecklingen av affärssystem ha varit att effektivisera 

transaktionshanteringen och även effektivisera hanteringen av stora mängder ekonomisk data. 

Verksamheter lagrar idag stora mängder information som behöver vara i realtid och 

lättillgänglig för användarna. Beslutsfattare behöver komma åt informationen snabbt för att 

kunna ta beslut utan att lägga ner ytterligare tid på att söka data och skapa rapporter (Baltzan 

& Phillips, 2009). När en verksamhet består utav många olika system kan det vara 

komplicerat att få samtliga system att kommunicera med varandra. Om verksamhets olika 

system inte kan kommunicera med varandra bidrar det till att det blir svårt för controllern att 

utföra analyser, därmed får företagsledningen fatta beslut som inte är baserat på fakta och 

detaljerad förståelse för verksamheten (Davenport, 1998). Besluten kan bland annat 

underlättas genom att implementera ett affärssystem, eftersom affärssystem integrerar 

verksamhetens alla olika avdelningar och system till ett enda informationstekniksystem. 

Controllern kan därmed ge ett faktabaserat underlag till företagsledningen och 

företagsledningen kan då ta beslut ifrån korrekta analyser (Baltzan & Phillips, 2009).  

Controllern arbetar nära knutet till verksamhetens informationshantering då det är viktigt för 

controllers att få fram rätt information vid rätt tidpunkt och det är affärssystem som gör det 

möjligt (Lindvall, 2009). Det är controllern som vanligtvis ansvarar över användningen av 

ekonomisk information som samlats i affärssystemet (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Affärssystem ökar datakvalitén och därmed förbättras beslutsfattandet i verksamheten. 

Rutinmässiga arbetsuppgifter reduceras med hjälp av affärssystem och det bidrar till att 

controllerns roll kan förstärkas genom att bli bättre på att kommunicera, öka den analytiska 

förmågan samt att öka förståelsen av verksamhetens processer (Chen et al., 2012).  

2.3.3 Faktorer som gör att controllers inte använder affärssystem 

Lindvall (2009) menar att affärssystem av olika slag sällan används fullt ut, den största 

anledningen till det är att användaren har ett begränsat intresse och kunskaper kring tekniken. 

Orsaker till att förväntade fördelar med att lyckas med affärssystem inte uppnås kan dessutom 

bero på att tekniken har framställts till expertanvändare när det i själva verket är 
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normalanvändare som ska använda verktygen, därmed upplevs tekniken för komplicerad 

(Lindvall, 2009). Grabski et al. (2009) menar att några av de riskfaktorer som finns vid 

misslyckade implementeringar av affärssystem är:  

 Att användarna inte får tillräckligt med utbildning som medför att det inte finns 

förståelse hos användarna av vad det nya systemet kan generera. 

 Dålig integration mellan mjukvara/program och användarnas procedurer. 

 Användarna får otillräckligt med träning och därmed vet inte användarna hur dem ska 

tillämpa de nya verktygen.  

 

Om de verksamhetsmässiga förändringarna har underskattats i en 

affärssystemsimplementation kan det leda till att verksamheten inte får ut optimal affärsnytta 

med sina affärssystem (Lundberg, 2004). Vid användning av affärssystem kan det uppstå att 

verksamhetsmässiga förändringar inte utförs eller att användarna inte får tillräckligt med stöd 

och utbildning, dessa faktorer kan i sin tur leda till helt utebliven nytta eller att verksamheten 

får börja om och implementera systemet på nytt (Lundberg, 2004). Enligt Nilsson et al. (2010) 

är det när en kombination av affärssystem och förändrade arbetssätt som verksamheter kan nå 

sina uppsatta mål bättre. Tekniken som affärssystem erbjuder är endast en möjliggörare för att 

utföra arbetsuppgifter inom strategiskorienterad ekonomistyrning. Dock anser Bjørn-

Andersen, Sahaym och Sarker (2012) att affärssystemen ofta utgör verksamhetens ryggrad 

kring ekonomistyrningen. Affärssystem har en stor potential att kunna förändra grunden till 

hur verksamheten styr sin ekonomistyrning (Bjørn-Andersen et al., 2012). 

Många företag har anpassningar i sina system för att systemet ska passa den unika 

verksamheten och i vissa fall behöver verksamheten komplettera med ytterligare fristående 

system (Hederstierna Montén, 2003). Lundberg (2004) menar att när en verksamhet använder 

sig av ett affärssystem så är affärssystem ett heltäckande system som fungerar som ”spindeln i 

nätet”. Enligt Wickramasinghe och Karunasekara (2012) sker det organisatoriska förändringar 

när en verksamhet går från att använda flera mindre system till ett stort affärssystem. Att 

implementera ett affärssystem innebär att kompletterande fristående system får anpassa sig 

efter affärssystemet (Lundberg, 2004).   

Enligt Lindvall (2009) använder controllers affärssystem och fristående system enbart 10 

procent av sin arbetstid. Det är en relativt stor skillnad på fördelningen mellan hur mycket 

affärssystemen och fristående systemen används. I de fristående systemen utförs 

arbetsuppgifterna i genomsnitt på 35 minuter jämförelsevis med affärssystemet som innebär 

att en genomsnittlig arbetsuppgift tar över två timmar att utföra. Skillnaden kan bero på de 

olika systemens komplexitet. Ett affärssystem omfattar ett djup av verksamhetens enskilda 

detaljer som inte de fristående systemen kan ge och det innebär att affärssystem på ett enkelt 

sätt kan ge integrerad information till controllern. Granlund och Malmi (2002) menar däremot 

att affärssystem används begränsat då controllern främst utför sitt arbete i fristående system. 

Många företag anser exempelvis inte att bokföring går att sköta lika enkelt i ett affärssystem 

då användarvänligheten samt funktionaliteten i affärssystemet kan upplevas för komplex och 

det är bland annat dessa orsaker som gör att företag väljer att använda fristående system. 

Affärssystem har således inte någon större inverkan på controllerns arbetssätt och de metoder 
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som controllern använder. Affärssystem resulterar snarare i att controllerns rutinuppgifter 

automatiseras och det medför att controllern får mer tid till analys (Granlund & Malmi, 2002).  

Enligt Lindvall (2009) använder controllern inte affärssystem till 100 procent i sitt arbete, så 

trots att affärssystem är viktigt för controllern är det inte avgörande för att controllern ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock är det viktigt att vara medveten om att tack vare 

affärssystem kan många av controllerns arbetsuppgifter uteslutas då de med hjälp av 

affärssystemen kan utföras automatiskt. Verksamheter kan komplettera affärssystem med 

hjälp av annat informationsstöd. Lindvall (2009) konstaterar att Excel är det vanligaste 

informationsstödet bland controllers då det används cirka 25 procent av alla aktiviteter både 

kvalitativt och kvantitativt. Det starka beroendet som controllern har av Excel kan bero på att 

det förhållandevis är enkelt att använda och att det ger möjligheter till att bygga egna modeller 

för analys och kommunikation (Lindvall, 2009). 

2.4 Teoretisk sammanfattning 

Det är verksamhetens behov som avgör vilka arbetsuppgifter inom ekonomi som controllers 

ska arbeta med och därmed kan controllers ha många olika arbetsuppgifter (Bergstrand, 2003; 

Olve & Samuelson, 2008). Tidigare analyserade controllern främst historisk data vilket 

medförde ett reaktivt agerande, nu mera arbetar controllern även med framtidsorienterad data 

(Lindvall, 2009). Källström (1990) menar även att controllern har utvecklats genom att bli en 

generalist av verksamhetens alla funktioner. Både Quinn & Rochford, (2013) och Grabski et 

al. (2009) beskriver att controllern har och kommer att bli mer av en affärsrådgivare i 

framtiden. Dessutom förväntas controllern ha kunskaper inom informationsteknik (Lodh & 

Gaffikin, 2003). Controllern bör delta i verksamhetens företagsledning dels för att se till att 

ekonomistyrningen är effektiv (Olve och Samuelson, 2008) men även för att stödja 

företagsledningen med underlag så att beslutsfattarna kan fatta bättre beslut (Cytron, 2002).  

Lundberg (2004) och Chen et al. (2012) beskriver att ett affärssystem är ett heltäckande 

system som kombinerar information ifrån verksamhetens olika avdelningar. Enligt Davenport 

(1998) integrerar affärssystem all information som strömmar in i verksamheten och Chen et 

al. (2012) menar att samtlig information sedan importeras och lagras i en gemensam databas. 

Affärssystem gör det även möjligt för verksamheten att få information i realtid som är viktigt 

för att informationsflödet ska fungera optimalt (Davenport, 1998).  

Enligt Lindvall (2009) använder controllern affärssystem främst för att spåra avvikelser, 

affärssystem kan ge detaljer om transaktioner som skett i verksamheten och gör det möjligt 

för controllern att analysera eventuella problemområden. Affärssystem underlättar 

informationsåtkomsten för controllern så att information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt 

(Anthony & Govindarajan, 2007) och affärssystem ökar dessutom datakvalitén som medför 

ett förbättrat beslutfattande i verksamheten (Chen et al., 2012).  

Affärssystem används sällan fullt ut och en av orsakerna till detta kan vara att användarna har 

ett begränsat intresse eller otillräckliga kunskaper om tekniken (Lindvall, 2009). Trots detta 

konstaterande menar Lindvall (2009) att det är med hjälp av informationssystem som 

controllerns rutinuppgifter kan automatiseras. Lindvall (2009) beskriver att affärssystem 

används mer tidsmässigt än vad de fristående systemen används, dock så är det är mycket 
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vanligt att controllern använder Excel som informationssystemstöd (Linvall, 2009). Granlund 

och Malmi (2002) har en annan åsikt när det avser affärssystemens användning, det är snarare 

affärssystemen som används begränsat och controllern utför sitt arbete främst i de fristående 

systemen.  

 

Figur 1 Egendesignad modell över controllern som central aktör i verksamheten  
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3. Metod 
I detta avsnitt förklarar vi hur uppsatsen har framställts och utvecklats utifrån uppsatsens syfte. Vi 

kommer motivera de metodval som vi har gjort och styrka dessa med relevanta teorier.  

3.1 Val av ämne 

Idén till vår uppsats uppstod genom vårt intresse av controlleryrket men även genom tidigare 

kurser där vi blev introducerade av controllerbegreppet. Då affärssystem är en väsentlig del i 

vår utbildning ville vi ta reda på om och hur controllers använder sig utav affärssystem. Vi har 

fått lära oss att affärssystem är den centrala punkten som stödjer alla avdelningar i en 

verksamhet samt att verksamheter kan avskaffa många olika system och enbart använda 

affärssystem. Av denna anledning ansåg vi det intressant att ta reda på hur viktig användning 

av affärssystem är för controllerns roll och arbetsuppgifter och om det stämmer överens med 

verkligheten.  

 

Figur 2 Egenutvecklad modell som beskriver uppsatsens ämne 

Med vår egenutvecklade modell vill vi på ett tydligt sätt presentera uppsatsens ämne. För att 

kunna besvara vår problemformulering har vi valt att fokusera på interaktionen mellan 

controllers och affärssystem, vi valde att beskriva controllers och affärssystem enskilt för att 

få en bättre helhetsförståelse.  

3.2 Val av strategi 

För att skapa en struktur till vår C-uppsats började vi att ta fram relevanta teorier som vi ansåg 

styrka problemformuleringen. Vi började skapa den teoretiska referensramen, men i ett tidigt 

skede bestämde vi oss för att inte färdigställa teorin innan empirin hade utförts så vi enbart 

skulle ta med relevant teori. Efter sammanställning av empirin kompletterade vi den teoretiska 

referensramen med ytterligare teori. När vi hade granskat teori i uppsatsens olika områden 

upptäckte vi att controllerbegreppet var väldigt brett och definitionen kunde variera stort. 

Dessutom vet vi sedan tidigare att affärssystem används på många olika sätt och en del 

företag använder enbart hälften av affärssystemets kapacitet medan andra företaget använder 

affärssystemet till fullo. Då vi misstänkte att respondenterna kunde ge väldigt olika svar så 

valde vi att eliminera vår osäkerhet genom att utföra vår empiri utan att teorin var färdigställd. 

Utifrån vårt tillvägagångssätt anser vi oss ha använt en abduktiv ansats. 
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Enligt Patel och Davidsson (2011) är abduktion en av de ansatser som forskare kan arbeta 

med för att relatera teori med empiri, ansatsen innebär en kombination av deduktion och 

induktion. Enligt Jacobsen (2002) innebär en deduktiv ansats att först skaffa vissa 

förväntningar om hur verkligheten ser ut och sedan gå ut och samla in empiri, då kan forskare 

identifiera om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Vid en induktiv ansats går 

forskare först ut i verkligheten utan några förväntningar och samlar sedan in all relevant data i 

form av teori (Jacobsen, 2002).  

Fördelen med att använda en abduktiv ansats är att forskare inte blir inlåst i någon av 

ansatserna. Dock finns det risk att forskningen inte blir objektiv med en abduktiv ansats då 

forskare omedvetet kan välja att studera objekt ifrån tidigare erfarenhet. Följden av att 

forskare väljer att studera objekt från tidigare erfarenheter kan innebära att forskare väljer en 

hypotes som utesluter andra alternativa tolkningar (Patel & Davidsson, 2011). Vi är medvetna 

om risken, men eftersom vi inte har erfarenheter om hur controllers använder sig av 

affärssystem anser vi oss inte utesluta några alternativ. Den abduktiva ansatsen har medfört att 

vi har kunnat ha ett öppet sinne och inte utgått ifrån tidigare erfarenheter. 

 

Figur 3 Egendesignad modell som visar vår tolkning av den abduktiva ansatsen 

3.3 Val av undersökningsmetod 

Vid insamling av empiri valde vi att genomföra fyra intervjuer. Vi valde en kvalitativ 

undersökningsmetod i form av besöksintervjuer för vi ansåg att det skulle ge uppsatsen ett 

större värde eftersom vi kunde få en djupare inblick i verkligheten. Intervjuer utfördes för att 

få en djupare förståelse av sambandet mellan affärssystem och controllers arbetsuppgifter, på 

så sätt fick vi en bred förankring kring slutsatserna på vår problemformulering. Vi skapade en 

intervjuguide inför intervjuerna för att få fram relevant information från respondenterna, 

intervjuguiden underlättade när vi framställde vår analys då vi relaterade teorin och empirin 

till varandra. Intervjuguiden bestod av frågor som berör uppsatsens huvudområden som är 

controller i verksamheten, affärssystem i verksamheten samt interaktionen mellan controllers 

och affärssystem.  

Enligt Jacobsen (2002)  och Andersen, Ljungman och Mårtensson (1994) finns det två 

undersökningsmetoder och det är kvalitativ samt kvantitativ metod. Vid insamling av 

kvalitativ data sker undersökningen vanligtvis på få enheter och vid en kvantitativ 

datainsamling undersöks fler enheter. Vid en kvalitativ ansats samlas data in via öppna 

intervjuer, gruppintervjuer eller observationer. Frågeformulär, postenkäter och 

telefonintervjuer används i kvantitativa undersökningar. Metoderna kan ses som ändpunkter 

på en skala. En rent kvalitativ metod är ett helt öppet samtal med ett tema mellan respondenter 

och undersökare. En rent kvantitativ metod är ett frågeformulär med enbart fasta 

svarsalternativ. Mellan dessa ändpunkter finns en blandad metod som till exempel kan vara en 
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intervju med delvis fasta frågor eller ett frågeformulär med öppna frågor (Jacobsen, 2002). 

Enligt Ejvegård (2003) är öppna frågor när respondenten får svara fritt och intervjuare kan 

välja att blanda fasta och öppna frågor. 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata 

Vid insamling av primärdata har vi utfört fyra besöksintervjuer på plats hos de fyra olika 

företagen. Respondenternas svar från intervjuerna utgör uppsatsens primärdata. Vi har 

intervjuat en respondent vid varje intervjutillfälle. Respondenternas arbetsuppgifter har varit 

liknande och alla respondenter anser sig vara controllers oavsett deras befattning.  

Framställningen av primärdata presenteras i uppsatsens empiri. Sammanställningen har 

framställts genom informationen som respondenterna gav oss vid intervjutillfällena. Utifrån 

den informationen har vi återberättat respondenternas svar genom att utforma fullständiga 

meningar som enligt oss underlättar läsningen. Enligt Dahmström (2011) är primärdata ny 

data som samlas in vid en tidpunkt. När man använder primärdata är datan insamlad under 

projektets gång och inte insamlad sen tidigare. 

Målet med att samla in primärdata från controllers som arbetar i verkligheten är att 

informationen som samlats in ska stödja våra slutsatser och besvara vår problemställning.  

3.4.2 Sekundärdata 

Inledningsvis startade vår undersökningsprocess med att studera litteratur och artiklar inom 

uppsatsens ämne. Dahmström (2011) menar att sekundärdata är data som finns sedan tidigare, 

sekundärdata är insamlad vid ett tidigare tillfälle och kan vara ett komplement till primärdata. 

Grunden till vår teoretiska referensram är hämtad från litteratur och studier inom 

företagsekonomi och affärssystem, både från internationella och nationella författare. 

Litteraturen som har använts i uppsatsen kommer främst från Högskolan i Halmstads 

bibliotek. Artikelsökningen har genomförts i Högskolan i Halmstads databas Summon där ett 

flertal databaser finns samlade. Google Scholar har även varit till hjälp när vissa artiklar inte 

har funnits i Summon. 

Sökord vi främst använde när vi letade efter artiklar var controllern och controllerns roll, 

sökorden använde vi för att få fram relevant teori om hur controllers arbetar och hur rollen 

kan se ut. Vi fann även olika typer av controllers och efter noggrant övervägande så bestämde 

vi oss för granska business controllern. Därmed gick vi vidare med att söka efter artiklar som 

innehöll nyckelord som business controller men även sökord som management accountant, 

chief finance officer och ekonomichef användes. För att få fram artiklar som innehöll 

information om affärssystem sökte vi på ord som affärssystem, ERP-system och 

informationssystem.  

De sekundärkällor som vi använt har sammanställts i uppsatsens teoretiska referensram.  
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3.5 Utformning av intervjuformulär 

3.5.1 Besöksintervju 

De fyra besöksintervjuerna bestod av en dialog mellan oss och respondenterna. Under 

intervjun använde vi ett intervjuformulär för att hålla intervjun strukturerad samt hålla oss till 

ämnet som vi ville undersöka. Enligt Ejvegård (2003) kan intervjuer kräva mycket tid både 

empiriskt och med bearbetningen av intervjumaterialet. Vid de flesta intervjuerna deltog 

enbart en person som representerade företaget. Vi anser att det var bra med en respondent då 

ingen annan kunde påverka respondentens svar samt att respondenten kunde ge oss spontana 

svar utan att tänka på att någon annan från företaget lyssnar. Dock deltog ytterligare en person 

i en av våra intervjuer, personen skulle enbart vara stöd och komplettera med information om 

respondenten missade eller omedveten uteslöt någon relevant information. Eftersom det var 

respondenten som gav oss svar på alla frågor så tillförde den extra personen ingenting och 

därmed har vi valt att utesluta personens namn och deltagande i c-uppsatsen.  

Vi valde att dokumentera intervjuerna i form av ljudinspelning för att underlätta vid 

sammanställning. Innan intervjuerna utfördes frågade vi respondenterna om vi fick spela in 

intervjuerna och respondenterna godkände inspelningen. Ejvegård (2003) menar att det är 

praktiskt att använda bandspelare under intervjun eftersom forskarna kan gå igenom och 

bearbeta materialet i lugn och ro efter intervjun. Dock kan både användning av bandspelare 

och utförande av anteckningar under intervjun vara hämmande för vissa personer. En risk som 

kan uppstå är att respondenten uttalar sig mer försiktigt (Ejvegård, 2003).  Vi uppfattade inte 

att någon av respondenterna kände sig obekväm i situationen då det var lättsamma dialoger 

mellan oss och respondenterna. 

De fyra besöksintervjuerna genomfördes på de fyra företagen och intervjuerna ägde främst 

rum i deras konferensrum men en intervju utfördes på respondentens kontor. Genom en 

besöksintervju anser vi att informationen blir mer tillförlitlig då relationen mellan oss och 

respondenterna oftast blir bättre än till exempel vid telefonintervju eller enkät.  

Respondenterna var väldigt trevliga, tillmötesgående och vi upplevde att det fanns ett intresse 

för det kommande resultatet.  Vissa av respondenterna var väldigt nyfikna kring vad de andra 

respondenterna hade svarat och ville ta lärdom av hur arbetsuppgifterna skiljde sig åt mellan 

företagen. Även om vissa respondenter för tillfället arbetade med bokslut så upplevde vi inte 

någon stress under intervjuerna utan alla respondenter tog sig tid att ge välformulerade svar. 

När intervjuerna var genomförda påpekade respondenterna att vi var välkomna att höra av oss 

igen om vi behövde komplettera med ytterligare frågor eller om det var något som vi inte 

förstod. 

3.6 Urval 

3.6.1 Empiriskt urval 

Vi har valt företag inom Hallands län till vår empiri på grund av kostnads- och 

tillgänglighetsskäl. Eftersom vi enbart har intervjuat fyra respondenter är vi medvetna om att 

uppsatsens resultat inte går att generalisera för alla som arbetar som controllers och därmed 

gäller enbart resultatet för de intervjuade företagen.  
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I vår empiri har vi valt att avgränsa oss till stora företag då risken finns att mindre företag inte 

har en person som arbetar med en controllers arbetsuppgifter. Företagen som vi valt till vår 

empiri uppfyller fler än ett av de krav som måste uppfyllas för att definieras som ett större 

företag enligt 3§ i Årsredovisningslagen [ÅRL](SFS 1995:1554). Under de två senaste 

räkenskapsåren har företagen haft ett medelantal på mer än 50 anställda och även en 

nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor. 

För att ha större möjligheter att finna företag som uppfyllde de kriterier vi hade i uppsatsen 

valde vi att inte begränsa oss till en specifik bransch. 

3.6.2 Urval av personer 

Kriterier vid val av respondenter: 

 Respondenterna ska ha arbetsuppgifter som är relaterat till en controllers 

arbetsuppgifter 

 Respondenterna ska minst ha några års erfarenhet som controller 

 Respondenterna ska tjänstgöra på stora företag 

Vi anser att det är dessa kriterier som krävs av respondenterna för att öka tillförlitligheten på 

empirin. 

Vid urval av respondenter kontaktade vi de olika företagens receptioner, vi klargjorde då att vi 

skriver vår c-uppsats och att vi ville komma i kontakt med en controller. När vi kom i kontakt 

med respondenterna presenterade vi oss och berättade om ämnet, sedan säkerställde vi att 

respondenterna uppfyllde kriterierna och var relevanta intervjuobjekt. Eftersom en intervju 

kräver mycket tid är det viktigt att vara noggrann vid val av personer (Ejvegård, 2003). 

Respondentens namn: Företag: Befattning: 

Peter Salomonsson Getinge Group AB Vice president of supply chain finance 

Christer Johannesson Martin & Servera AB Affärscontroller 

Åsa Henriksson Svenska Cellulosa AB Controller 

Jonas Roy Dormer Tools AB Ekonomichef 
 

Efter sammanställningen av intervjuerna har vi funderat på om respondenterna var rätt 

personer att intervjua. Vid framställning av organisationsstrukturerna blev det extra tydligt att 

en av respondenterna inte hade samma position som de andra och därmed övervägde vi om 

respondenten skulle tillföra relevant information. Men då vi inte har några kriterier som 

innebär att respondenterna skulle ha ansvar över andra anställda och därmed anser vi att alla 

fyra respondenters svar är lika relevanta.  

3.7 Källkritik 

Efter insamling av teori och empiri har vi gjort bedömningar om vad som är relevant att 

behålla utifrån de olika källorna. När vi framställde den teoretiska referensramen använde vi 

främst nyare källor och vi har dessutom valt bort litteratur och artiklar som är skrivna av 

anonyma författare samt artiklar som inte är vetenskapliga. Enligt Ejvegård (2003) är det 

viktigt att tolka och bedöma källor och använda sig av de källor som anses vara mest 

tillförlitliga. Då vi anser att uppsatsens giltighet minskar vid användning av ovetenskaplig 
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litteratur och artiklar har vi försökt att minimera användningen av dessa i uppsatsen. Trots 

detta har vi gjort ett medvetet val genom att ta med viss litteratur som inte är vetenskapliga då 

vi anser att litteraturen tillförde en stor nytta till uppsatsens ämne.  

Vi anser att vi har ökat uppsatsens tillförlitlighet eftersom vi har vid användning av 

sekundärkällor valt att gå tillbaka till primärkällorna i största mån. När primärkällan hänvisas 

i sekundärkällan ska citat och fakta hämtas från primärkällan och en kontroll av vad som står i 

primärkällan bör göras (Ejvegård, 2003). Det är viktigt att sträva mot att vara oberoende av 

sekundärkällor för att öka uppsatsens tillförlitlighet. 

För att öka giltigheten av vår insamlade information från våra respondenter har vi valt ut 

respondenter med flera års erfarenhet som controller. Eftersom de har en stor kompetens inom 

controllerns roll och arbetsuppgifter anser vi att uppsatsen blir mer tillförlitlig vid intervju av 

experter inom den valda yrkesgruppen. 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Då vi ville uppnå en hög validitet i vår uppsats har vi gjort medvetna val genom hela 

processen. Vi valde att ha relevanta artiklar och litteratur till vårt ämne och valde även att 

använda flera författare som har liknande åsikter, men även författare som har åtskilda åsikter 

för att försäkra oss om att källorna är tillförlitliga. Bell (2000) beskriver att det viktigt att 

kritiskt granska informationen vid insamling av information för att avgöra om informationen 

är tillräckligt tillförlitlig och giltig. När ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen anses metoden ha en hög reliabilitet. Reliabiliteten är ett mått som visar hur hög 

tillförlitligt ett angreppssätt genererar (Bell, 2000). För att öka reliabiliteten i vår uppsats har 

vi valt att spela in samtliga intervjuer och även transkribera alla svar. Vid våra intervjuer har 

vi använt oss av samma intervjuguide för att uppnå så hög reliabilitet och tillförlitligt som 

möjligt. Ingen av respondenterna hade problem med att publicera sina namn och detta tolkar 

vi som att respondenterna står för den information som de har gett ut och vi anser att det 

dessutom ökar reliabiliteten genom att läsaren vet vem som säger vad. 
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4. Empiri 
Inledningsvis kommer vi beskriva tillvägagångssättet för empirin. Empirin är uppdelad utifrån de 

fyra respondenternas företag. Varje indelat område består av en beskrivning av verksamheterna och 

respondenterna sedan presenteras intervjuernas resultat som består av uppsatsens tre 

huvudområden. 

Vid framställning av empirin har vi intervjuat fyra controllers i olika företag och för att 

sammanställa generell information om respektive företag har vi använt oss av företagens 

hemsidor. När vi skapade vår intervjuguide utgick vi ifrån våra tre huvudområden som är 

controller i verksamheten, affärssystem i verksamheten samt interaktionen mellan controller 

och affärssystem. I vår empiri kommer vi att presentera företagen var för sig för att få en 

tydlig struktur över de olika företagen.  

4.1 Getinge Group AB 

Getinge Group AB är ett globalt ledande medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, 

intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Företaget grundades i 

Sverige 1904 och år 2012 omsatte Getinge Group 24,2 miljarder kronor. Koncernen har ca 

15000 anställda och är uppdelad i tre affärsområden: Medical Systems, Extended Care och 

Infection Control. Affärsområdet Infection Control ligger i Getinge.  

4.1.1 Peter Salomonsson 

Salomonsson beskriver att han formellt sett har en befattning som vice president of supply 

chain finance. När han anställdes på Getinge Group för tre år sedan anställdes han med titeln 

business controller, han har fortfarande samma arbetsuppgifter men sedan verksamheten 

tittade över titlar och befattningar i verksamheten så har han fått den nya titeln. Salomonsson 

har en position som innebär att platschefer i olika delar av världen rapporterar direkt till 

honom men han poängterar att han inte har några underordnade då han inte ansvarar över 

någon personal.  

 

Sedan 3 år tillbaka har Salomonsson arbetat på Getinge Group. Efter en examen i ekonomi 

har han haft olika typer av controlleryrken, han har alltid arbetat med ekonomi inom 

produktion och tillverkning.  

 

 
Figur 4 Egendesignad modell som visar Salomonssons position i verksamheten 

4.1.2 Controller i verksamheten 

Salomonsson beskriver att han anser att controllerbegreppet är en modernisering av det gamla 

ekonomichefsbegreppet. Salomonsson menar att controllern fortfarande utför klassiska 
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uppgifter som bokslut, upprättar deklarationer och kontrollerar likviditeten. Dessutom bör 

controllern arbeta nära företagsledningen för att påverka beslutsfattandet med stöd av 

finansiella rapporter som underlag. De huvudsakliga uppgifterna för controllers är att 

balansera likvida medel, hushålla med begränsade resurser samt titta på verksamheten ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Salomonsson ansvarar ekonomiskt över 13 fabriker runt om i världen 

och arbetar med ekonomistyrning och controlling inom infection control avdelningen.  

Getinge Group har en budget för varje kalenderår och det utförs tre uppdateringsprognoser på 

hur utfallet ser ut. Getinge Group har 46 juridiska bolag i affärsområdet som lämnar varsin 

uppdatering som ska följas upp med budgeten. Därför menar Salomonsson att det är ett 

ganska omfattande jobb att utföra uppdateringsprognoser, de lägger ner flera tusen timmar på 

enbart en prognosuppdatering.  Salomonsson analyserar vad som gått bra och vad som gått 

mindre bra. Arbetsuppgifterna har inte lika mycket fokus på historisk data utan består främst 

av framtidsorienterad data. Exempelvis skriver inte Salomonsson längre några 

bokslutskommentarer som gjordes förr i tiden, utan gör bilder i form av en presentation som 

sedan redovisas. 

4.1.3 Affärssystem i verksamheten 

Getinge Groups koncern har många affärssystem eftersom de är verksamma i många olika 

länder. Då de har förvärvat och köpt upp många företag har många affärssystem stannat kvar i 

företagen och det är största anledningen till varför de har många olika system. I Getinge 

implementerades Lawson M3 i april 2012. Koncernens mål är att byta till Lawson M3 så att 

alla anställda inom Infection Control ska ha en gemensam server. Enligt Salomonsson är 

vägen lång till att ha ett och samma affärssystem men det kommer bli väldigt kraftfullt när 

Getinge Group fått igenom det, det blir enklare att göra bokslut och ta ut standardiserade 

rapporter.  

4.1.4 Interaktion mellan controller och affärssystem 

Salomonsson har ingen användaridentitet i affärssystemet, vilket innebär att han inte har 

någon tillgång till data i affärssystemet. När Salomonsson vill hämta ut data till bland annat 

rapporter frågar han dem som jobbar med affärssystemet. Anledningen till detta är att det 

finns många olika affärssystem i koncernen och istället för att han ska behöva lära sig alla 

affärssystem kontaktar han dem som arbetar med affärssystemet i de olika länderna. 

Affärssystem stödjer inte Salomonsson direkt i sina arbetsuppgifter i nuläget, däremot när 

Lawson M3 införts i koncernen kommer han hämta ut data och rapporter från en offline 

datawarehouse som är integrerad med Lawson M3. Genom att använda affärssystem menar 

Salomonsson att de skapar förutsättningar till att centralisera funktioner och det ger bättre 

möjlighet att precisera och kontrollera sin verksamhet. Salomonsson anser att ett integrerat 

affärssystem kan ge tillgång till detaljer om data men enbart om grunddatan är väl 

strukturerad i systemet.  Arbetsuppgifterna relaterat till användning till affärssystem har inte 

förändrats på senare tid men i samband med implementeringen av Lawson M3 i hela 

koncernen kommer det att generera förändringar i arbetssätt. Getinge Group kommer att ha 

bättre kontroll på alla fabriker och kontor samt kunna stå till svars för vad som fungerar och 

inte fungerar i koncernen. Genom implementeringen kommer användningen av affärssystem 

innebära att alla kan arbeta på samma sätt, då systemen idag avviker ifrån varandra i olika 
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länder. Salomonssons arbetsuppgifter kommer underlättas då data får bättre kvalitet och 

effektiviteten kommer även öka då data blir mer lättillgänglig. Salomonsson anser att ett 

affärssystem kan automatisera många rutintransaktioner och minska mängden manuellt 

arbete, till exempel orderhantering och bokslut.  

Som kompletterande system använder sig ekonomiavdelningen främst av ett separat 

koncernredovisningssystem och en rapporteringsmiljö som är skild ifrån affärssystemet. 

Salomonsson anser att affärssystemen oftast inte är anpassade efter koncernredovisning, 

därför använder dem sig av IBM Cognos Controller som anses vara en gemensam nämnare 

för samtliga affärssystem. Systemet kommer inte att bytas ut trots att Lawson M3 ska införas. 

Datawarehouse i M3 Common Platform är en viktig källa som Salomonsson kan hämta 

mycket data och information ifrån. Andra kompletterande system är lönesystem som används 

då lagar och regler kan skilja i olika länder. Salomonsson använder Excel i många av sina 

arbetsuppgifter. 

4.2 Martin & Servera AB 

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist, de erbjuder 

produkter, tjänster och koncept för alla typer av restaurangverksamheter. Martin & Servera 

gruppen bildades 2012 genom en sammanslagning av Martin Olsson och Servera R & S. 

Under 2012 var omsättningen 11 miljarder kronor och verksamheten har ca 2500 anställda. 

Martin & Servera har fyra olika verksamhetsområden: Restaurangdistribution, 

Specialistföretag, Cashar och Restaurangtjänster. 

4.2.1 Christer Johannesson  

Johannesson är ansvarig över att nyckelrapporteringen och budgetprognoserna fungerar. 

Johannesson rapporterar resultatrelaterad information internt och upp till ägarna. Till hjälp har 

han fem controllers som är inriktade på inköp, lager och lokal, distribution och transport samt 

två controllers som arbetar mot marknad och försäljning. Johannesson poängterar att han är 

inte är redovisningscontroller utan arbetar som verksamhetscontroller som innebär att han 

arbetar närmre verksamheten. Johannesson hjälper ledningen att styra verksamheten för att nå 

de uppsatta målen, han är delaktig i att planera framåt samt att följa upp strategiska frågor för 

att stödja företagsledningen. Uppföljningen sker på alla nivåer i verksamheten och de 

funktionsinriktade controllers stödjer Johannesson med den operativa delen. 

Johannesson har arbetat 22 år i verksamheten, varav 13 år som controller. Innan han fick 

befattningen affärscontroller har han bland annat arbetat på lager och kreditavdelningen i 

verksamheten. Under tiden Johannesson arbetade på lager tog han examen i ekonomi.    
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Figur 5 Egendesignad modell som visar Johannessons position i verksamheten 

4.2.2 Controller i verksamheten 

Controllers ska stötta verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv menar Johannesson. Som 

controller arbetar han med att stödja verksamheten med resultatuppföljning, nyckeltal och 

prognoser. Johannesson arbetar ofta i projekt och hjälper verksamheten att utvecklas. Enligt 

Johannesson arbetar en affärscontroller inte så mycket med praktisk bokföring men använder 

redovisningen och historiska siffror som utgångspunkt för att kunna hjälpa verksamheten att 

planera och styra framåt. Det vill säga att controllers främst bör arbeta med framtidsorienterad 

information. 

Johannesson ser till att Martin & Servera redovisar ett korrekt resultat. Dessutom hjälper han 

till genom att förklara, kommentera och följa upp resultaten. Andra arbetsuppgifter är 

framställning av budget och prognos samt att ta fram nyckeltal som kan förklara och stödja 

resultatet. Systemadministration är något som Johannesson dessutom ansvarar över, 

systemadministration innebär uppföljning av system och investeringar.  

Johannesson stödjer företagsledningen genom att ta fram korrekta siffror, eftersom att det är 

han som tar fram underlaget så kan han till viss del påverka strategiska beslut. Strävan är att 

utgå ifrån faktabaserade beslut så att besluten tas med stöd av korrekt underlag. Johannesson 

identifierar trender genom att göra löpande uppföljningar av prognoser. Prognoserna ger 

företagsledningen i insikt hur det ser ut och hur det kan utvecklas, både utifrån kronor och 

nyckeltal. 

4.2.3 Affärssystem i verksamheten 

Martin & Servera använder sig utav affärssystemet IBS Enterprise. Versionen uppgraderas 

2010 och Martin & Servera’s samtliga anläggningar i hela Sverige använder sig utav samma 

affärssystem. Affärssystemet används främst för att hantera transaktioner.  

4.2.4 Interaktion mellan controller och affärssystem 

Affärssystemet använder Johannesson när han stämmer av huvudboken och när han granskar 

resurser på de olika kostnadsställen som finns. Data flyttas ifrån de olika systemen till 

datalagret och det är i datalagret som de tar fram rapporter.  

I affärssystemet finns grunddata som behövs för att göra analyser. Johannessons 

arbetsuppgifter blir enklare genom användning av verksamhetens databas då han kan hämta 
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samtlig data ifrån ett system istället för att plocka data ifrån varje system. Affärssystemet är 

mer att betrakta som ett transaktionssystem och inte ett analyssystem vilket gör att systemet 

inte blir det primära systemet att använda för analys. Johannesson menar att affärssystemet 

dock är en självklarhet och oerhört viktigt för att verksamheten ska fungera. 

Affärssystemets utveckling har inte gett stora skillnader i Johannessons sätt att arbeta, 

prestandamässigt har det blivit bättre men det är säljfunktionen som märkt av största 

skillnaden efter senaste uppgraderingen.  

Affärssystemet är Martin & Servera’s mest detaljrika system och där samlas verksamhetens 

all information. Johannesson menar att Martin & Servera främst använder affärssystemet vid 

orderläggning, lagerhantering och fakturering. Datan uppdateras kontinuerligt och det innebär 

att anställda hela tiden kan få en ögonblicksbild av orderläget, försäljning och hur lagersaldo 

ser ut. 

Analyser och rapporter hämtas inte från IBS, utan data hämtas ifrån ett externt datalager vid 

namn Micro Strategy. All data tankas över i Micro Strategy och det är ur detta datalager som 

rapporter, analyser och prognoser tas fram. Andra kompletterande system som Martin & 

Servera har är tidsrapporteringssystem, lönerapporteringssystem, beslutstödssystem och 

koncernredovisningssystem. 

Excel är ett verktyg som Johannesson inte hade klarat sig utan. Han anser att hela 

ekonomiavdelningen behöver använda Excel för att utföra olika beräkningar. Även om 

verksamheter har flera olika system så behövs Excel för att länka ihop systemens data.  

4.3 Svenska Cellulosa AB 

Svenska Cellulosa AB, mest känt som SCA är ett globalt ledande hygien- och 

skogsindustriföretag. SCA utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, 

tryckpapper och sågade trävaror. SCA grundades 1929 genom sammanslagning av tiotal 

svenska skogsbolag. Produkterna tillverkas över hela världen och säljs i ca 100 länder. Under 

2012 hade SCA en omsättning på ca 85 miljarder kronor och har ungefär 37 000 anställda, 

varav 400 anställda i Falkenberg. 

4.3.1 Åsa Henriksson 

Henriksson är övergripande ansvarig över ekonomiavdelningen i Falkenberg. Förutom 

verksamhetsstyrning ansvarar Henriksson även över informationsteknik och receptionen på 

SCA i Falkenberg. Till hjälp har Henriksson två controllers som har inriktning mot 

lager/logistik samt produktion.  

Henriksson arbetar på alla nivåer i verksamheten men ingår även i ledningsteamet för 

Falkenbergsfabriken. Trots att hon har en högre position i verksamheten får hon ibland rycka 

in vid bokslutsarbete även om det inte ingår i hennes arbetsuppgifter.  

I drygt fem år har Henriksson arbetat som controller på SCA i Falkenberg, tidigare har hon 

arbetat på Lernia Bemanning samt PN Revision. På Lernia arbetade Henriksson först som 

redovisningsansvarig och sedan som controller. Hon är utbildad civilekonom från Högskolan i 

Halmstad.  



 22 

 

Figur 6 Egendesignad modell som visar Henrikssons position i verksamheten 

4.3.2 Controller i verksamheten 

Enligt Henriksson ska controllers bidra med ett finansiellt perspektiv i ledningsgruppen samt 

analysera och arbeta med prioriteringar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för controllers är 

inte att framställa redovisningen utan controllers arbetar främst med att kontrollera 

redovisningen så att den är korrekt samt analysera eventuella avvikelser och hitta 

besparingsmöjligheter.  

Henriksson är en del i ledningsteamet och arbetar med att leda och fördela arbete. Henriksson 

agerar som coach för olika controllers och det är dem som utför bokslutsarbete och hon 

kommenterar samt kontrollerar boksluten. Vägledning sker genom att hon ger anvisningar 

över vad som bör följas upp och diskuterar även med controllers om varför resultatet ser ut 

som det gör. Henriksson analyserar och kontrollerar rapporter, dessutom identifierar hon vad 

som ligger bakom samtliga rapporter. Budget upprättas av alla de ansvariga över respektive 

kostnadsställe och sammanföras och analyseras av de som arbetar med controlleruppgifter 

varje kalenderår och det utförs tre prognoser om året som uppdaterar budgeten 

För att få personalen i produktionen att förstå verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv visar 

Henriksson hur de kan reducera förbrukning av material genom olika praktiska övningar, till 

exempel hur mycket blir summan i pengar per år om det slängs X meter per rulle av ett 

material. 

4.3.3 Affärssystem i verksamheten 

SCA använder affärssystemet SAP i sin verksamhet och SAP implementerades 2000. 

Henriksson använder främst business warehouse som är ett Excelbaserat rapportverktyg till 

SAP, där hämtar hon siffror, hämtar och analyserar rapporter samt identifierar trender. 

Henriksson menar att business warehouse är lättare att använda än att enbart använda SAP. 

4.3.4 Interaktion mellan controller och affärssystem 

Framförallt använder Henriksson business warehouse vid utförande av hennes arbetsuppgifter 

då det dagliga analysarbetet utförs i rapportverktyget. SAP underlättar indirekt Henrikssons 

arbete eftersom all data samlas i affärssystemet och är integrerad med business warehouse. 

SCA:s controllers skickar ut budgetmallar till de som är ansvariga över olika kostnadsställen 

och när budgeten är godkänd läggs den in i SAP.  
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Till sitt affärssystem har SCA andra kompletterande system, ekonomiavdelningen använder 

bland annat ett produktionssystem där detaljer om produktion finns tillgängliga. I 

produktionssystemet hämtar Henriksson detaljer om till exempel stopporsaker och spill i 

verksamheten. Siffror från produktionssystemet förs över till SAP men detaljer om data 

stannar kvar i produktionssystemet och därmed behöver Henriksson använda båda systemen. 

Andra kompletterande system som ekonomiavdelningen använder är ett scanningssystem som 

används vid attest av fakturor. På vissa nivåer är Henriksson attestansvarig, till exempel så 

kontrolleras fakturor inför bokslut. Henriksson nämner att de skapar många manuella 

Excelfiler, bland annat så utförs budget och prognoser i Excelfiler men på lång sikt vill SCA 

komma ifrån Excelfiler och istället utföra allt i SAP. 

4.4 Dormer Tools AB 

Dormer är verksamma inom industri- och tillverkningsbranschen och är en av världens största 

tillverkare av skärande verktyg i solid hårdmetall samt snabbstål. Dormer tillhör 

Sandvikkoncernen och etablerades 1984, företaget har idag 187 anställda. Dormer omsätter 

cirka 350 miljoner kronor och har tillverkningsenheter i Sverige, Italien, Brasilien, Frankrike 

och USA. Dormer består utav två affärsområden som är tillverkning och försäljning.  

4.4.1 Jonas Roy 

På Dormer har Jonas Roy en befattning som ekonomichef, det innebär att han ansvarar över 

ekonomiavdelningen och han sitter dessutom med i ledningsgruppen. Trots befattningen som 

ekonomichef har Roy en roll som controller då han utför uppgifter som ingår i en controllers 

arbetsuppgifter, det vill säga uppgifter som är relaterade till verksamhetsstyrning och 

ekonomistyrning. I Dormers ekonomiavdelning arbetar ytterligare en controller som Roy 

dagligen samarbetar med.  

Efter sin utbildning inom informationsteknik och ekonomi har Roy både arbetat som 

förvaltningsekonom och applikationskonsult. Sedan 2001 har Roy arbetat som ekonomichef 

och controller på Dormer, dock hade han ett uppehåll på 2,5 år då han arbetade på Getinge 

Sterilization AB. 

 
Figur 7 Egendesignad modell som visar Roys position i verksamheten 

4.4.2 Controller i verksamheten 

Roy menar att det finns två olika ekonomer, en som är inriktad mot redovisning och en mot 

verksamhetsstyrning. Controllern är en ekonom som arbetar med verksamhetsstyrning och 

därmed behöver controllern vara insatt i hur verksamheten bedrivs. Roy menar att controllern 
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måste förstå verksamheten, kunna analysera, vara framtidsorienterad och se till att 

verksamheten är så produktiv som möjligt. Controllerns arbete kan under dagen variera med 

att arbeta med dåtid som innebär att arbeta med bland annat bokslut, nutid som innefattar 

analys och framtid som syftar till att ta fram prognoser. 

Roys arbetsuppgifter omfattar budget, bokslut, analyser och rapportering. Det innebär bland 

annat att han sätter ekonomiska siffror på maskintimmar och närvarotimmar för att kontrollera 

verksamheten. För att verksamheten ska vara så effektiv och produktiv som möjligt räknar 

Roy på verksamhetens resurser. Analysen utförs dels för att förklara för verksamheten vad 

som har hänt och vad som händer om de fortsätter som de gör. Är det ett starkt resultat så 

räknar ekonomiavdelningen på vad som ska göras för att behålla resultatet och det medför att 

Roy då tar fram åtgärds- och handlingsplaner. Vid framställning av prognoser tittar Roy på 

nästkommande år för att kunna planera produktionen. Roy leder och fördelar arbetet på 

ekonomiavdelningen och han utför även bokslutsarbete. Rapporteringen som utförs kan vara 

internt för att bedriva verksamheten, exempelvis koncerninternt som innebär bokslut till 

moderbolaget. Rapporteringen kan även vara extern, som exempelvis till myndigheter. Roy 

har även en roll som innebär att stötta avdelningscheferna för att hjälpa cheferna förstå vad 

som hänt under en viss period och hur det påverkas ekonomiskt.  

De anställda i verksamheten har blivit mer kostnadsmedvetna och linjecheferna måste vara 

medvetna om ekonomin och påverkan på produktionen. Ekonomiavdelningen behöver bli 

bättre på att utbilda och kommunicera med de andra avdelningarna och det är något som 

Dormer arbetar med för tillfället. Roy kan agera som coach till de andra linjecheferna, det tar 

tid att utbilda en verksamhet och få de anställda att även tänka på sin avdelning ur ett 

ekonomiskt perspektiv och inte enbart ur ett produktionsperspektiv. Roy håller sig till 

faktabaserat underlag för att få företagsledningen och verksamheten att förstå samt tro på 

underlaget som har framställts.  

Det finns en strävan hos Roy att få alla anställda att förstå verksamheten utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, han vill att alla ska se verksamheten på samma sätt för att alla ska 

vara överens om hur verkligheten ser ut. Roy kan påverka produktionschefen som i sin tur kan 

påverka sina operativanställda. Roy vill att icke-ekonomer ska förstå helheten vilket innebär 

att han som controller pedagogiskt måste beskriva vad siffror och nyckeltal står för.  

4.4.3 Affärssystem i verksamheten 

Affärssystemet som Dormer använder heter M3, tidigare hade de affärssystemet Movex. 

Dormer uppgraderade M3 år 2010. Dormer använder affärssystemet som en databas och 

hämtar all data från affärssystemet.  

På senare tid har informationsutbyte i verksamheten blivit bättre. Ekonomiavdelningen agerar 

snabbare och vid de dagliga uppföljningsmötena diskuteras fakta som är baserad på realtid 

och inte fakta som var relevant för mer en månad sedan. En fördel med förbättring av 

informationsutbytet är att det är lättare att påverka företagsledningen och deras beslut innan 

det anses vara för sent. Det har blivit snabbare och lättare att få tag på information men även 

att ge information till andra personer i verksamheten.  
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4.4.4 Interaktion mellan controller och affärssystem 

För att de anställda ska lära sig mer om affärssystemet erbjuds de att gå på utbildning. Roy 

har gått en utbildning för att lära sig hantering av M3, men anser att det går snabbt att lära sig 

systemet av sina kollegor och vissa arbetsuppgifter som utförs ofta är lättare att få rutiner på.  

Som controller och ekonomichef använder Roy affärssystemet relativt lite. Främst arbetar 

Roy inne i Mercur, där finns all data och transaktioner som finns i M3. Därmed sker en 

indirekt användning av M3 som sker vid utförande av controlleruppgifter. Varje månad utförs 

bokslut och då används M3 som stöd och det är i affärssystemet som boksluten registreras.  

Roy anser att det optimala med ett affärssystem hade varit om ett bokslut hade kunnat ske 

med automatik och även insamlandet av data inför budget och prognoser. Med stöd från ett 

affärssystem hade de anställda kunnat sluta arbeta med icke-värdeskapande arbetsuppgifter, 

till exempel konteringar, och enbart kunna fokusera på de värdeskapande uppgifterna som till 

exempel analys. Roy spekulerar kring om affärssystemet bör utvecklas mot automatisering av 

rutinarbete som bokslut och tills dess måste Dormer komplettera sitt affärssystem med 

ytterligare system. 

Roy anser att ekonomimodulen i affärssystem inte har utvecklats på senare tid och därmed har 

controllers arbetsuppgifter inte förändrats i samband med affärssystemets utveckling. Roy 

anser att kopplingen mellan systemens gränssnitt är viktig för att integrationen mellan 

systemen skall fungera. Så länge integration mellan affärssystemet och de kompletterande 

stödsystemen fungerar finns det inget behov av att stödsystemens funktioner ska läggas in i 

affärssystemet så att stödsystemen kan elimineras. 

Controllers agerar mer som ett verksamhetsstöd och arbetar mindre med sifferhantering. 

Controllers bör dessutom ha kompetenser inom pedagogik och det är viktigt att kunna förklara 

och få fler i verksamheten att förstå verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Transaktionshantering som det lades ner mest tid på förr i tiden har blivit utbytt med 

verksamhetsfokuserade arbetsuppgifter som till exempel analys. För att vara en så bra 

controller som möjligt behöver controllers ha generell kunskap om allt för att kunna förstå 

verksamheten då en bred kunskap leder till bättre arbete. Controllerns tid spenderas mer på 

analys och värdeskapande arbete.  

Utöver affärssystemet använder ekonomiavdelningen sig av ett externt lönesystem som sköts 

via Sandviken. Sandviken har även ett fakturasystem som Dormer använder sig av, systemet 

används vid extern försäljning. Vid hantering av fakturor använder de även Medius som 

skannar fakturor. Uppföljningssystemet Mercur används flitigt och används till exempel vid 

arbetsuppgifter där man utför analys. Mercur hämtar data och transaktioner från 

affärssystemet och datan som hämtas används vid uppföljning samt vid framställning av 

rapporter. Systemet Mercur anser Roy är det viktigaste för honom som controller, det är i 

Mercur det mesta av arbetet sker vid arbete i system. Förut utförde Roy de flesta av sina 

arbetsuppgifter i Excel men Mercur har bidragit till en minskning av användningen av Excel, 

dock poängterar Roy att Excel används dagligen.  
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Affärssystemet används som en stor databas, där lagras all data och transaktioner. 

Verksamhetens bokslut utförs i M3. Affärssystemet M3 ses som ett bra stöd vid 

transaktionshantering men det är inte effektivt vid framställning av analyser. 

Dormer har ett helintegrerat affärssystem som täcker information och detaljer om alla 

verksamhetens avdelningar som är produktion, lager, finansiering, orderhantering och 

fakturering. I affärssystemet har Roy tillgång till det mesta som rör verksamheten och det som 

saknas kan hämtas från andra fristående system. 
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5. Analys 
Avsikten med detta kapitel är att väva samman den teoretiska referensramen med empirin. Genom 

denna jämförelse kommer vi kunna se vilka likheter och skillnader som finns i verkligheten jämfört 

med teorin.  

5.1 Förändring av controllerns roll relaterat till omgivning och affärssystem 

Numera är controllers mer framtidsorienterad då controllers bland annat arbetar med analys 

om framtiden. Det förekommer fortfarande arbetsuppgifter som är baserade på historiska 

siffror men framtidsorienterade siffror har blivit allt viktigare då verksamheten behöver vara 

proaktiv i den konkurrerande omgivningen (Grabski et al., 2009; Lindvall, 2009; Scapens & 

Jazayeri, 2003). Johannesson (Martin & Servera), Roy (Dormer) och Salomonsson (Getinge 

Group) nämner att deras arbetsuppgifter innebär att arbeta med framtidsorienterad 

information för att bland annat se till att verksamheten är så produktiv som möjligt. 

Johannesson anser att controllers ska kunna stödja företagsledningen att styra verksamheten 

och då behöver controllern främst arbeta med framtidsorienterad information. Genom att 

framställa prognoser kan Roy vara proaktiv och uppmärksamma det som kan ske i framtiden.  

En annan utveckling som har skett är att verksamheten kräver att controllern ska ha generella 

kunskaper om hela verksamheten och att controllern ska ha en övergripande roll inom 

affärsrådgivning (Källström, 1990; Quinn & Rochford, 2013). Dock anser Grabski et al. 

(2009) att rollen som affärsrådgivare endast är möjlig om affärssystemet används på ett 

optimalt sätt. Controllern har ett ansvar att framställa underlag till företagsledningen genom 

att bland annat presentera analyser och rapporter, därmed ger controllern råd till 

företagsledningen om hur strategiska beslut kan tas (Anthony & Govindarajan, 2007; 

Bergstrand, 2003; Nilsson et al., 2010; Quinn & Rochford, 2013). Roy anser att controllers 

bör ha generell kunskap om hela verksamheten eftersom en bred kunskap leder till ett bättre 

arbete som controller. Salomonsson och Johannesson menar att dem som controllers arbetar 

nära företagsledningen och indirekt kan påverka beslutsfattandet, genom att framställa och 

överlämna beslutsunderlag i form av finansiella rapporter kan dem agera som affärsrådgivare. 

Eftersom både Henriksson (SCA) och Roy ingår i företagsledningen har dem möjligheten att 

påverka alla verksamhetens beslut genom att presentera den finansiella informationen. 

Controllern har på senare tid fått ett ökat intresse och blivit mer involverad i affärssystem- 

samt informationstekniksystemutveckling. Anledningen till att controllern är mer involverad i 

systemfrågor kan bero på att vissa arbetsuppgifter kräver kompetenser inom verksamhetens 

olika system (Lindvall, 2009; Lodh & Gaffikin, 2003; Quinn & Rochford, 2013). Rodney 

(2009) menar att controllern är affärssystemets centrala aktör. En av Johannessons 

arbetsuppgifter är systemadministration och det innebär uppföljning av system och andra 

systeminvesteringar. Även i Henrikssons arbetsuppgifter ingår ett ansvarsområde inom 

informationsteknik då hon ansvarar över SCA:s informationsteknik.  
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5.2 Faktorer som gör att controllers använder affärssystem 

Affärssystem underlättar controllers tillgång av data och det medför att controllers kan utföra 

analysarbete på ett effektivt sätt (Hedman et al., 2009; Olve & Samuelson, 2008). Eftersom 

affärssystem reducerar controllers rutinarbete ger det controllers mer tid till analys och 

därmed stödjer affärssystem analysarbete (Grabski et al., 2009; Granlund & Malmi, 2002). 

Davenport (1998) menar att ett affärssystem underlättar analysarbete då all data är samlad i ett 

system, till exempel kan controllern både hämta produktions- och försäljningsdata i 

affärssystemet för att sedan utföra analyser.  

En av controllerns rutinmässiga arbetsuppgifter är transaktionshantering och enligt Lindvall 

(2009) kan controllern genom användning av affärssystem lättare identifiera verksamhetens 

transaktioner. Affärssystem lagrar samtliga transaktioner och gör det möjligt för controllern 

att spåra transaktioner (Chen et al., 2012; Hedman et al., 2009). Genom utveckling av 

affärssystem har transaktionshanteringen effektiviserats och det innebär att controllers 

arbetsuppgifter inom transaktionshantering har reducerats (Nilsson et al., 2010). Johannesson 

beskriver att han använder affärssystemet som ett transaktionssystem då han får tillgång till 

samtlig information och data ifrån systemet. Roy och Salomonsson menar att verksamhetens 

transaktioner finns samlade i affärssystemet vilket innebär att affärssystemet är ett bra stöd 

vid transaktionshantering. Roy och Salomonsson stödjer även Nilsson et al. (2010) påstående 

om att transaktionshanteringen har reducerats i samband med användning av affärssystem.  

Eftersom verksamhetens data och information lagras i affärssystemet blir 

informationsåtkomsten lättillgänglig vid rätt tidpunkt för controllern (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Baltzan & Phillips, 2009; Granlund & Malmi, 2002; Hedman et al., 

2009). Affärssystem kombinerar data och information från verksamhetens samtliga 

avdelningar och integrerar informationen så att den samlas i en gemensam databas (Chen et 

al., 2012; Davenport, 1998; Lundberg, 2004). Henriksson, Johannesson, Roy och 

Salomonsson menar att affärssystem lagrar all data och information samt används som en 

databas för att hämta information vid behov.  

En viktig fördel med att använda affärssystem är att användarna får tag på information i 

realtid. Stora mängder information lagras i verksamheter och för att controllers ska komma åt 

informationen snabbt bör affärssystem ge tillgång till realtidsdata så att controllers kan ge 

beslutsfattarna relevant underlag (Baltzan & Phillips, 2009; Davenport, 1998). Roy menar att 

affärssystem gör det möjligt för ekonomiavdelningen att enbart diskutera relevant data vid 

uppföljningsmöten, detta då affärssystemet ger data i realtid och det resulterar i att dem kan 

agera snabbare i olika situationer. Datan i affärssystemet uppdateras kontinuerligt och det 

innebär att Johannesson kan få tillgång till data i realtid.  

Controllern har som ansvar att framställa rapporter till företagsledningen och vid användning 

av affärssystem kan automatiska rapporter tas fram, det resulterar i att controllern kan 

framställa och överlämna en högre andel rapporter till företagsledningen (Chen et al.,2012; 

Grabski et al, 2009). Enligt Salomonsson kan ett affärssystem underlätta vid framställning av 

standardiserade rapporter.  
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Ett affärssystem kan ge tillgång till detaljer om data och information som finns lagrad i 

affärssystemet. Genom användning av affärssystem kan controllern ta del av data på en mer 

detaljerad nivå, bland annat för att kunna spåra avvikelser (Chen et al., 2012; Lindvall, 2009). 

Johannesson, Roy och Salomonsson använder affärssystem för att identifiera alla 

verksamhetens avdelningars detaljer om data för att få en förståelse om datans ursprung, 

Johannesson anser att affärssystemet är verksamhetens mest detaljrika system.  

Påstående: Teori som stödjer påstående: Empiri som stödjer 

påstående: 

Affärssystem stödjer 

analysarbete 

Davenport, 2008; Grabski et al., 2009; 

Granlund & Malmi, 2002; Hedman et 

al., 2009; Olve & Samuelson, 2008; 

Rom & Rohde, 2006 

- 

Affärssystem stödjer 

transaktionshantering 

Chen et al., 2012; Hedman et al., 

2009; Lindvall, 2009; Nilsson et al., 

2010 

Johannesson, Roy, 

Salomonsson 

Affärssystem samlar data 

och gör den lättillgänglig 

Anthony & Govindarajan, 2007; Chen 

et al., 2012; Baltzan & Phillips, 2009; 

Davenport, 1998; Granlund & Malmi, 

2002; Hedman et al., 2009; Lundberg, 

2004 

Henriksson, 

Johannesson, Roy, 

Salomonsson 

Affärssystem generar 

realtidsinformation 

Baltzan & Phillips, 2009; Davenport, 

1998 

Johannesson, Roy 

Affärssystem underlättar 

framtagande av rapporter 

Anthony & Govindarajan, 2007; 

Bergstrand, 2003; Chen et al., 2012; 

Garbski et al., 2009; Nilsson et al., 

2010 

Salomonsson 

Affärssystem ger tillgång 

till den lagrade 

informationens detaljer 

Chen et al., 2012; Lindvall, 2009 Johannesson, Roy, 

Salomonsson 

5.3 Faktorer som gör att controllers inte använder affärssystem 

Henriksson, Johannesson och Roy menar att ett affärssystem inte bör betraktas som ett 

analyssystem då affärssystemet inte är effektivt vid framställning av analyser. Affärssystem är 

inte ett tillräckligt stöd och erbjuder inte de funktioner som behövs vid utförande av 

analysarbete.  

Verksamheter behöver komplettera affärssystemen med ytterligare fristående system, oftast 

beror det på att verksamheten är unik och kräver olika systemanpassningar. Då affärssystem 

inte kan erbjuda den unika anpassningen så att verksamhetens alla arbetsuppgifter kan utföras 

behöver verksamheten komplettera med fristående system (Hederstierna Montén, 2003; 

Lindvall, 2009; Lundberg, 2004; Granlund & Malmi, 2002). Henriksson, Johannesson, Roy 

och Salomonsson utför många arbetsuppgifter i verksamhetens fristående system, bland annat 

utförs rapporting, koncernredovisning, lönehantering, fakturering samt uppföljning i 

fristående system.  

Excel är ett vanligt förekommande verktyg som controllers utför många arbetsuppgifter i. 

Anledningar till varför controllers använder Excel kan vara att det är användarvänligt och 
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flexibelt för controllers att skapa egna modeller för analys och kommunikation (Lindvall, 

2009). Vid utförande av arbetsuppgifter använder Henriksson, Johannesson, Roy och 

Salomonsson sig av Excel, Henriksson utför bland annat budget och prognoser i Excel.  

Enligt Rom och Rohde (2006) är inte affärssystem tillräckligt stödjande vid arbetsuppgifter 

som omfattar rapportering. Vare sig Henriksson, Johannesson eller Roy använder 

affärssystemet vid framställning av rapporter, utan använder annat stöd för att utföra 

rapporteringsarbete.  

Henriksson anser inte att affärssystemet innehåller alla detaljer om verksamhetens lagrade 

data. Detta eftersom hon hämtar detaljer om data i produktionssystemet eftersom dessa 

detaljer stannar kvar i produktionssystemet.  

Påstående: Teorier som stödjer påstående: Empiri som stödjer 

påstående: 

Affärssystem stödjer inte 

analysarbete 

- Henriksson, 

Johannesson, Roy 

Affärssystem behöver 

kompletteras med 

ytterligare fristående system 

Hederstierna Montén, 2003; Lindvall, 

2009; Lundberg, 2004; Granlund & 

Malmi, 2002 

Henriksson, 

Johansson, Roy, 

Salomonsson 

Affärssystem behöver 

kompletteras med Excel 

Lindvall, 2009 Henriksson, 

Johannesson, Roy, 

Salomonsson 

Affärssystem underlättar 

inte framtagande av 

rapporter 

Rom & Rohde, 2006 Henriksson, 

Johannesson, Roy 

Affärssystem ger inte 

tillgång till den lagrade 

informationens detaljer 

- Henriksson 
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer vi att besvara vår problemformulering och presentera våra egna 

synpunkter samt uppsatsens slutsatser baserat på uppsatsens teori, empiri och analys. Avslutningsvis 

kommer vi att redogöra studiens bidrag samt ge förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur controllers använder affärssystem vid utförande av 

deras arbetsuppgifter, vårt primära undersökningsområde har varit interaktionen mellan 

controllern och affärssystem. Efter att ha utfört fyra intervjuer på fyra stora företag har vi 

upptäckt att verkligheten till viss del stämmer överens med vad teorin menar. Nedan kommer 

vi att besvara vår problemformulering utifrån våra slutsatser.  

Hur kan controllers använda affärssystem vid utförande av sina arbetsuppgifter? 

Definitionen av en controller kan i stor grad variera, även om en anställd arbetar som en 

controller behöver den anställda inte ha en befattning som controller. Eftersom varken 

Salomonsson eller Roy har en befattning som controller visar det att en anställd som har en 

befattning som till exempel ekonomichef ändå kan utföra en controllers arbetsuppgifter. Det 

vi har kommit fram till är att controllers i princip kan ha vilken befattning som helst inom 

ekonomi och att det är arbetsuppgifterna som avgör vem som är en controller. Vår insamlade 

teori visar även att controllerbegreppet skapar en viss förvirring vid fastställande av 

controllerns roll och arbetsuppgifter, förvirring uppstår ofta eftersom rollen anpassas efter 

situation och verksamhet (Bergstrand, 2003; Olve & Samuelson, 2008). Oklarheten kring 

controllerbegreppet visar sig dessutom tydligt då den insamlade informationen från 

Henriksson, Johannesson, Roy och Salomonsson skiljer sig åt inom vissa områden, därmed 

kan vi konstatera att det inte är en självklarhet om vad controllerbegreppet innebär. Då vi har 

konstaterat att controllers arbetsuppgifter kan variera anser vi att det kan vara de olika 

arbetsuppgifterna som avgör om controllers använder affärssystem som hjälpmedel. Vår 

slutsats är att eftersom controllerrollen kan variera stort kan det innebära att vissa controllers 

använder affärssystem mer än andra controllers. 

Controllers arbetar mycket med analys och framtidsorienterade arbetsuppgifter (Paulsson, 

2012; Scapens & Jazayeri, 2003; Lindvall 2009), Hedman et al. (2009) samt Olve och 

Samuelson (2008) menar att affärssystem underlättar controllerns arbete, bland annat 

arbetsuppgifter som omfattar analys. Dock menar Henriksson, Johannesson och Roy att 

controllers inte utför analys i affärssystem, detta beror ofta på grund av att affärssystem är för 

komplext för att utföra analysarbete i. Controllers använder främst andra fristående system vid 

utförande av sina arbetsuppgifter (Granlund och Malmi, 2002).  Henriksson, Johannesson, 

Roy och Salomonsson beskriver att de använder fristående system vid utförande av många 

arbetsuppgifter då de anser att det är enklare och att affärssystem inte alltid erbjuder samma 

funktioner som de fristående systemen. Vi har förstått att fristående system används av de 

flesta företagen och vi ser även ett samband över vilka arbetsuppgifter som det främst rör sig 

om. Det är bland annat analys, rapportering och beslutsfattande som controllers utför i de 

fristående systemen. Vi konstaterar därmed att controllers väljer att komplettera med andra 

stöd vid de arbetsuppgifter där affärssystem inte är tillräckligt stödjande. 
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Enligt Johannesson, Roy och Salomonsson kan affärssystem upplevas som ett 

transaktionssystem då affärssystem underlättar transaktionshanteringen eftersom alla 

transaktioner lagras och hanteras i ett gemensamt system. Affärssystem är ett bra stöd vid 

transaktionshantering och det är en utav anledningarna till varför controllers använder 

affärssystem (Rom och Rohde, 2006). Burns och Baldvinsdottir (2005), Chen et al. (2012) 

samt Granlund och Malmi (2002) menar att transaktionsarbete som är en av controllerns 

rutinmässiga arbetsuppgifter kan avskaffas vid användning av affärssystem. Vi hade 

förväntningar på att affärssystem skulle stödja fler arbetsuppgifter än vad sammanställningen 

av Henriksson, Johannesson, Roy och Salomonsson svar visat och inte främst vid 

transaktionshantering. Våra slutsatser är att affärssystem lagrar samtliga transaktioner i en 

verksamhet och dessutom minimerar transaktionsarbete som är en rutinmässig arbetsuppgift, 

därmed är affärssystemet ett stort stöd. Om controllers använder affärssystem reduceras det 

manuella arbete som controllers tidigare spenderade mycket tid på vid transaktionsarbete. 

Därmed anser vi att controllers upplever att affärssystem är ett kraftfullt stöd vid 

transaktionshantering. 

Innan studiens genomförande har vi lärt oss att affärssystem ger stöd till alla avdelningar i 

verksamheten och därmed behöver inte verksamheten ha flera integrerade fristående system. I 

början av studiens process tog vi del av teorier som menar att ett affärssystem är det enda 

system som en verksamhet behöver för att vara verksam och affärssystem är en av de bästa 

tekniska lösningarna för en verksamhet (Chen et al., 2012). Däremot finns det andra teorier 

som antyder motsatsen, ett affärssystem stödjer inte hela verksamheten och på så sätt behöver 

verksamheten komplettera affärssystemet med flera fristående system (Hederstierna Montén, 

2003) Eftersom arbetsuppgifterna främst utförs i fristående system beskriver teorin att 

arbetsuppgifterna inte utförs i affärssystem (Granlund & Malmi, 2002). Henriksson, 

Johannesson, Roy och Salomonsson använder affärssystemet i en begränsad utsträckning och 

kompletterar med ytterligare fristående system. Anledningarna till varför controllers främst 

använder fristående system kan bero på att affärssystem är för komplexa och inte erbjuder 

verksamheten de funktioner som behövs för att bedriva sin verksamhet. Genom 

sammanställning av Henriksson, Johannesson, Roy och Salomonssons intervjuer har vi 

kommit fram till att en av orsakerna till varför verksamheter behöver fristående system kan 

vara att affärssystemet enbart används som en databas och att affärssystemet inte är effektivt 

vid framställning av analyser. Eftersom analys är en värdeskapande arbetsuppgift för 

controllers och affärssystem inte kan stödja analysarbete så drar vi slutsatsen om att 

affärssystem inte underlättar en av controllers viktigaste arbetsuppgifter. 

Eftersom Henriksson, Johannesson, Roy och Salomonsson använder Excel i sitt dagliga arbete 

kan vi konstatera att Excel är ett vanligt verktyg för controllers vid utförande av sina 

arbetsuppgifter. Vi har insett att det läggs ner mycket tid på att utföra analyser och andra 

arbetsuppgifter i Excel. Även teorier antyder att controllers använder Excel vid utförande av 

arbetsuppgifter och att många controllers har ett beroende av Excel då det är enkelt och 

flexibelt att använda (Lindvall, 2009). I tidigare kurser har vi lärt oss att ekonomer förr 

använde det föråldrade verktyget Excel vid utförande av sina arbetsuppgifter och vi blev 

därmed överraskade att det används så pass mycket som det gör i verkligheten. Eftersom 
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verkligheten har visat att controllers använder Excel dagligen har vi funderat över varför det 

inte finns fler teorier som stödjer påståendet om att Excel är ett vanligt förekommande 

verktyg. 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens resultat baseras på de fyra respondenterna och deras företag som de är verksamma i, 

vi vill därför påpeka att det inte är möjligt att generalisera uppsatsens resultat på andra 

företag. Genom våra slutsatser anser vi att studiens bidrag följande är:  

 Vissa controllers använder affärssystem mer än andra och det kan bero på vilka 

arbetsuppgifter och roll som controllern har i verksamheten. 

 Affärssystem är inte ett kraftfullt stöd vid analysarbete. 

 Affärssystem är ett effektivt stöd vi transaktionshantering. 

 Controllers använder främst fristående system vid utförande av sina arbetsuppgifter. 

 Excel är ett vanligt förekommande verktyg för controllers. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tror att vår uppsats ökar ifrågasättandet om affärssystem verkligen är tillräckligt stödjande 

för controllers. Detta har lett till att följande områden och förslag kan vara intressanta att 

forska vidare i: 

 En liknande undersökning som är kvantitativt utförd som därmed kan generera 

generella slutsatser då flera företag undersöks. 

 Identifiera och jämföra controllers användande av affärssystem i olika branscher för 

att upptäcka likheter och skillnader.  

 Genom att undersöka verksamheter innan och efter en affärssystemimplementation 

finns möjligheten att identifiera eventuella skillnader i ekonomiavdelningens 

arbetsuppgifter.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Introduktion 

1. Vad har du för befattning i verksamheten? 

2. Vilken position har du inom företaget? 

3. Hur länge har du arbetat som controller? 

4. Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter? 

5. Kan du beskriva företaget du arbetar på, bransch/industri, storlek, kunder, affärsidé?  

6. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

Controllern i verksamheten 

7. Hur definierar du en controller? 

8. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Affärssystem i verksamheten 

9. Vad har ni för affärssystem idag? 

10. När implementerades ert nuvarande affärssystem? 

11. Vad använder ni för andra kompletterande stöd till affärssystemet på 

ekonomiavdelningen?  

12. På vilket sätt anser du att informationsutbyte fungerar i verksamheten? 

Interaktion mellan controllern och affärssystem 

13. Har du genomgått någon utbildning för att lära dig mer om företagets affärssystem? I 

sådana fall vad? 

14. Hur använder du affärssystemet i ditt dagliga arbete? 

15. På vilket sätt kan affärssystemet hjälpa dig i ditt arbete? 

16. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats i samband med affärssystemets utveckling? 

17. Hur tror du att controllerns roll ser ut i framtiden?  

 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD �  Box 823 ��301 18 Halmstad ��[[[�LL�WI 

Martina Svensson and Elin Wiberg both 
graduated in the field of economics at 
Halmstad University.


