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Förord 
 
Inledningsvis	vill	 vi	 tacka	alla	personer	 som	har	varit	delaktiga	 i	 vårt	arbete	och	gjort	
undersökningen	möjlig	att	utföra.	Vi	vill	därför	tacka	alla	respondenter	som	har	tagit	sig	
tid	till	att	möta	oss	och	svara	på	våra	frågor.		
	
Vidare	vill	vi	tacka	vår	handledare	Eva	Berggren	för	stöd	och	rådgivning.	Vi	vill	även	
tacka	opponenter	och	övriga	deltagare	i	uppsatsgruppen	för	givande	kritik.	
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Sammanfattning	
	
Syftet	med	uppsatsen	är	 att	 skapa	 förståelse	 för	 vilken	användning	 controllern	har	 av	
affärssystemet	 i	 utförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter.	 Litteratur	 som	 samlats	 in	 genom	
tidigare	 studier	 visar	hur	begreppet	 controller	har	utvecklats	 sedan	 införandet	på	60-
talet	och	vilket	ansvar	en	controller	har	i	företaget.	Begreppet	controller	har	delats	in	i	
två	 delar	 vilka	 är	 accounting	 controller	 och	 business	 controller.	 En	 accounting	
controllers	 arbetsuppgifter	 är	 bland	 annat	 producering	 av	 redovisningssiffror	 och	 är	
liknande	 en	 ekonoms	 arbetsuppgifter.	 En	 business	 controller	 är	 en	 mer	
handlingsorienterad	ekonom	som	analyserar	redovisningssiffrorna	och	vidtar	 lämpliga	
åtgärder.	Litteraturen	visar	även	att	införandet	av	affärssystemet	har	påverkat	företaget	
och	 en	 controllers	 arbetsuppgifter.	 För	 att	 genomföra	 studien	 och	 besvara	
problemformuleringen	har	 en	 kvalitativ	 studie	 använts	med	djupgående	 intervjuer	 på	
fyra	 respondenter	 i	 fyra	 olika	 företag.	 För	 att	 få	 en	 bra	 insikt	 i	 hur	 respondenterna	
uppfattar	sin	användning	av	affärssystemet	genomfördes	semistrukturerade	 intervjuer	
där	respondenten	fick	utrymme	att	tala	fritt	inom	området	utifrån	frågorna	som	ställdes.		
	
Resultatet	 och	 analysen	 visar	 att	 de	 fyra	 företagen	 har	 sin	 egen	 definition	 på	 en	
controller	och	att	controllerns	yrkesbenämning	avgör	vilka	arbetsuppgifter	controllern	
har.	 Har	 controllern	 en	 tydlig	 yrkesbenämning	 så	 som	 business	 controller	 har	
controllern	 även	 tydligare	 arbetsuppgifter	 och	 ramar	 kring	 ansvarsområdet.	 De	 som	
enbart	har	yrkesbenämningen	controller	har	mer	diffusa	arbetsuppgifter	och	 framstår	
mer	 som	 en	 konsult	 i	 företaget.	 Det	 visar	 även	 att	 alla	 fyra	 controller	 är	 beroende	 av	
affärssystemet	 i	 utförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter.	 Däremot	 använder	 de	 inte	
affärssystemet	 i	 sig	 utan	 de	 använder	 datan	 som	 finns	 i	 affärssystemet	 som	de	 sedan	
analyserar	i	olika	BI	verktyg	samt	Excel.	De	förklarar	även	att	ju	mer	kunskaper	de	har	
inom	 IT	 och	 affärssystem	 desto	 mer	 kan	 de	 använda	 affärssystemet	 samt	 övriga	 BI	
verktyg	vid	utförande	av	deras	arbetsuppgifter.		
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Abstract 
	
The	main	purpose	of	this	essay	was	to	create	an	understanding	of	the	controllers	use	of	
the	 ERP	 (Enterprise	 resource	 planning)	 system	 in	 performing	 their	 responsibilities	 at	
work.	Literature	collected	shows	how	the	concept	'controller'	and	the	controllers	actual	
responsibilities	 have	 evolved	 significantly	 since	 its	 introduction	 in	 the	 1960´s.	 The	
concept	 of	 the	 profession	 'controller'	 is	 divided	 into	 two	 parts,	 which	 consists	 of	 an	
accounting	 controller	 and	 a	 business	 controller.	 The	 accounting	 controller	
responsibilities	 involve	 the	 production	 of	 accounting	 numbers	 and	 are	 similar	 to	
responsibilities	of	an	economist	whereas	a	business	controller	analyses	the	accounting	
numbers	and	takes	appropriate	actions.	The	literature	also	shows	that	the	introduction	
of	the	ERP	system	has	affected	the	company	and	the	controllers	work.	To	fulfil	the	aim	
and	conduct	the	study,	a	qualitative	study	was	performed.	 	Interviews	were	conducted	
with	four	respondents	within	four	different	companies.	To	obtain	a	good	understanding	
on	how	the	controllers	perceive	their	use	of	the	ERP	system,	semi-structured	interviews	
were	performed.	The	respondents	were	encouraged	to	answer	the	questions	openly	and	
freely.		
	
The	results	from	our	study	show	that	the	four	companies	have	four	different	definitions	
for	 what	 the	 'controller'	 job	 description	 involves.	 	 The	 controllers	 job	 titel	 in	 itself	
actually	 determines	 what	 responsibilities	 the	 controller	 holds.	 If	 the	 controller	 has	 a	
clear	 job	 titel	such	as	 'business	controller',	 the	controller	has	even	more	defined	 tasks	
and	framework	around	their	responsibility	in	the	company.	Those	who	have	'controller'	
as	a	job	titel	have	more	diffuse	tasks	and	become	more	of	a	consultant	for	the	company.	
The	 results	 from	 our	 study	 show	 that	 the	 four	 controllers	 interviewed	 in	 this	 study	
depend	of	the	ERP	system	in	the	performance	of	their	tasks.	However,	controllers	do	not	
use	 the	ERP	system	itself,	but	 they	use	 the	data	 incorporated	 in	 the	ERP	system.	They	
collect	data	 from	 the	ERP	system,	which	 they	analyse	 in	BI	 tools	 and	Excel.	The	more	
knowledge	they	possess	within	BI	and	the	ERP	system	the	more	they	are	able	to	use	the	
ERP	system	and	different	BI	tools	in	the	performance	of	their	tasks.	
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1 Inledning 

Under	 denna	 rubrik	 presenteras	 bakgrund	 för	 undersökningsområdet	 för	 att	 belysa	
problemområdet.	 Efter	 denna	 presentation	 diskuteras	 området	 som	 leder	 fram	 till	
problemformulering	samt	syfte.	

 

1.1 Bakgrund 

De	 senaste	 åren	 har	 yrket	 som	 controller	 utvecklats	 och	 blivit	mer	 centralt	 i	 företag.	
Utvecklingen	har	medfört	att	controllerns	arbete	har	blivit	mer	omfattande	med	ökade	
arbetsuppgifter	och	mer	ansvar.	Denna	ökning	kan	ofta	ses	 i	samband	med	att	 företag	
investerar	i	system	så	som	affärssystem.		
	
Ordet	 controller	 härstammar	 från	 USA	 där	 det	 används	 som	 yrkesbeteckning	 för	
ekonomichefer.		Det	var	först	under	1960-	talet	som	ordet	controller	började	användas	i	
Sverige	 då	 allt	 fler	 företag	 blev	 globala	 (Nilsson,	 Olve,	 &	 Parment,	 2010).	 Den	 ökade	
globaliseringen	 har	 också	 medfört	 ökad	 konkurrens	 bland	 företag	 (Spathis	 &	
Constantinides,	 2004).	 För	 att	 företag	 ska	 vara	 konkurrenskraftiga	 krävs	 det	 att	 de	
arbetar	mer	 effektivt.	 Ett	 sätt	 för	 företag	 att	uppnå	effektivitet	 är	 genom	 investering	 i	
datorsystem	som	affärssystem	(ERP-	Enterprise	Resource	Planning)	(Sangster,	Leech	&	
Grabski,	 2009).	 Affärssystem	 är	 ett	 verksamhetsövergripande	 systemstöd	 som	
integrerar	hela	företaget,	dvs.	både	vertikalt	och	horisontalt	(Scapens	&	Jazayeri,	2003;	
Olve	&	Samuelson,	2008).	Den	vertikala	integreringen	innefattar	ett	informationsutbyte	
mellan	 avdelningar	 och	 chefer,	 medan	 den	 horisontella	 integreringen	 innefattar	
informationsutbyte	 mellan	 företagets	 olika	 avdelningar.	 Utöver	 en	 förbättring	 av	 det	
interna	 informationsutbytet	 förbättras	 också	 den	 externa	 hanteringen	 av	 information.	
Affärssystem	 bidrar	 till	 en	 ökad	 tillgång	 av	 information	 och	 bättre	 kvalitet	 på	
informationen	 då	 den	 produceras	 i	 realtid	 (Scapens	 &	 Jazayeri,	 2003;	 Spathis	 &	
Constantinides,	2004).	 	Tillgången	på	realtidsinformation	gör	att	 företag	kan	ha	bättre	
kontroll	 på	 nuläget,	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 underlätta	 utvecklingen	 av	 bland	 annat	
framtidsprognoser	och	samtidigt	säkra	prognosernas	tillförlitlighet	(Scapens	&	Jazayeri,	
2003).	
	
Controllern	 är	 företagets	 länk	 mellan	 ekonomiavdelningen	 och	 ledningen.	 Deras	
huvudsakliga	arbetsuppgift	är	att	förse	ledningen	med	ekonomisk	information	samt	att	
utvärdera	 och	 analysera	 företaget	 och	 dess	 framtid.	 Det	 ställs	 därför	 krav	 på	 att	
controllern	 ständigt	är	uppdaterad	om	 företagets	ekonomiska	 situation	 (Nilsson	et	al.,	
2010).	 Genom	 användning	 av	 affärssystem	 kan	 controllers	 på	 ett	 mer	 effektivt	 sätt	
utföra	 sina	 arbetsuppgifter.	 De	 kan	 hålla	 sig	 uppdaterade	 på	 företagets	 ekonomiska	
situation	 samt	 ha	 direkt	 tillgång	 till	 aktuell	 information,	 vilket	 underlättar	
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affärssystemet	 vid	 framställande	 av	 underlag	 till	 ledningen	 (Spathis	&	Constantinides,	
2004;	Nilsson	et	al.,	2010).	
	

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare	 studier	 visar	 att	 implementering	 av	 affärssystem	 genererar	 i	 effekter	 som	
påverkar	controllern	och	de	som	sitter	på	andra	chefspositioner	(Chen,	Yan	Huang,	Chiu,	
&	Pai,	2012).	Bland	annat	har	effekterna	medfört;	mindre	rutinbaserade	arbetsuppgifter,	
högre	 krav	 på	 mellanchefers	 redovisningskunskaper,	 effektivare	 arbete,	 ökad	
trovärdighet	av	prognoser,	bättre	kvalitet	på	analyser	och	ledarskap	samt	att	det	ställs	
högre	 krav	 på	 IT-kunskaper	 (Scapens	 &	 Jazayeri,	 2003;	 Chen	 et	 al.,	 2012;	 Burns	 &	
Baldwinsdottir,	 2005).	 	 Affärssystemet	 har	 också	 ersatt	 flera	 arbetsuppgifter	 för	
ekonomer,	 vilket	 har	 bidragit	 till	 ett	 minskat	 behov	 av	 antal	 ekonomer	 inom	 företag	
(Burns	 &	 Baldwinsdottir,	 2005).	 Däremot	 har	 företagens	 behov	 av	 en	 controller	 inte	
minskat	även	om	controllerns	arbetsuppgifter	har	ändrats	(Chen	et	al.,	2012).	Yrket	som	
controller	har	 förändrats	och	blivit	mer	kreativt,	 vilket	har	 resulterat	 i	 att	 controllern	
numera	 kan	 ses	 som	 företagets	 konsult.	 Detta	 innebär	 att	 controllern	 också	 ses	 som	
företagets	expert	inom	ekonomi.	En	controller	behöver	därför	ha	bredare	kunskaper	och	
förståelse	 för	 företagets	 operativa	 prestanda,	 finansiella	 resultat	 och	 strategisk	
utveckling	 (Burns	 &	 Baldwinsdottir,	 2005).	 Med	 denna	 förändring	 krävs	 det	 att	
implementeringen	av	affärssystem	har	varit	lyckad.	Ett	lyckat	införande	gör	att	företaget	
kan	 se	 en	 förbättring	 av	 datakvalitet,	 förbättring	 av	 beslutsfattande	 samt	 att	
affärssystemet	 automatiskt	 framställer	 fler	 rapporter	 än	 vad	 ett	 tidigare	 datasystem	
gjort	(Sangster	et	al.,	2009).	
	
Tidigare	 studier	 som	 Scapens	 &	 Jazayeri,	 (2003);	 Chen	 et	 al.,	 (2012)	 och	 Burns	 &	
Baldwinsdottir,	 (2005)	 genomfört	 konstaterar	 att	 controllerns	 arbetsuppgifter	 har	
förändras	genom	 införande	av	affärssystem.	Däremot	 säger	de	 inte	vilken	användning	
controllern	har	av	systemet	eller	hur	de	använder	det	till	sin	fördel.	Anledningen	till	att	
de	 inte	 beskriver	 vilken	 användning	 de	 har	 av	 affärssystemet	 är	 att	 studierna	 är	
kvantitativa	och	på	så	sätt	enbart	konstaterar	att	det	har	skett	en	förändring.	Därför	vill	
vi	göra	en	kvalitativ	studie	för	att	skapa	en	ökad	förståelse	för	hur	controllern	använder	
systemet	 till	 sin	 fördel.	 De	 tidigare	 studierna	 är	 också	 av	 något	 äldre	 karaktär	 och	
eftersom	både	IT	samt	affärssystem	ständigt	utvecklas,	har	företag	ofta	ett	behov	av	att	
utveckla	 i	 takt	med	 IT.	Utvecklingen	kan	ha	medfört	 större	 förändringar	vilket	kan	ha	
påverkat	studiernas	resultat.				
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1.3 Problemformulering 

Vilken	användning	har	controllern	av	affärssystem	vid	utförande	av	sitt	arbete?	

	

1.4 Syftet 

Syftet	med	uppsatsen	är	 att	 skapa	 förståelse	 för	 vilken	användning	 controllern	har	 av	
affärssystemet.	
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2 Teoretisk referensram 

I	 detta	 kapitel	 presenterar	 vi	 relevant	 teori	 kopplat	 till	 vår	 problemformulering	 där	 vi	
utgår	 från	 två	 huvudrubriker,	 controller	 och	 affärssystem.	 Tillslut	 presenteras	 en	
sammanfattning	för	att	belysa	rubrikernas	inverkan	på	varandra.	

		

2.1 Controller 

2.1.1 Begreppet controller 

För	drygt	hundra	år	sedan	myntades	begreppet	controller	 i	USA,	där	det	användes	 för	
att	beskriva	ekonomichefer	i	allmänhet	(Olve	&	Samuelson,	2008).	 	På	60-talet	började	
begreppet	användas	i	Sverige	och	delades	då	in	i	”accounting	controller”	och	”business	
controller”	vilket	fick	två	olika	innebörder.	Begreppet	accounting	controller	beskrev	de	
ekonomer	vars	främsta	uppgifter	var	att	producera	redovisningssiffror	samt	historiska	
och	nulägesorienterade	rapporter	(Nilsson	et	al.,	2010).	Många	av	dessa	arbetsuppgifter	
har	numera	 fördelats	 till	mellanchefer	 som	har	 fått	 större	 ekonomiskt	 ansvar	 som	 till	
exempel	 budgetering	 av	 deras	 avdelning	 och	 uppföljning	 av	 budgeten	 (Scapens	 &	
Jazayeri,	 2003).	 Denna	 delegering	 av	 arbetsuppgifter	 har	 lett	 till	 att	 accounting	
controllers	 inte	 behövs	 i	 samma	 utsträckning,	 vilket	 också	 medfört	 att	
ekonomiavdelningar	på	företag	har	minskat	(Burns	&	Baldwinsdottir,	2005).	Begreppet	
business	 controller	 myntades	 för	 att	 beskriva	 handlingsorienterade	 ekonomer	 som	
skulle	 ha	 mer	 tid	 för	 att	 analysera	 redovisningssiffrors	 innebörd	 och	 vidta	 lämpliga	
åtgärder	 (Nilsson	 et	 al.,	 2010).	 Att	 vidta	 åtgärder	 ställer	 krav	 på	 att	 controllern	 har	
social	kompetens,	kunskaper	att	kommunicera	och	konsultera	 samt	mer	övergripande	
kunskaper	om	företag	i	sin	helhet	(Scapens	&	Jazayeri,	2003).	
	
Controllern	definieras	av	de	förväntningar	och	normer	som	företaget	har	på	controllerns	
yrkestitel.	Enligt	Nilsson	et	al.,	(2010)	kan	controllern	agera	i	fyra	olika	roller.	Den	första	
rollen	 kamrern	utför	 arbetsuppgifter	 på	 ett	 sådant	 sätt	 som	 den	 klassiska	 ekonomen	
gjorde	 innan	 yrkestiteln	 controller	 började	 användas.	 De	 analyserar	
redovisningsinformation	och	förmedlar	informationen	till	chefer.	Analytiker,	som	är	den	
andra	 rollen,	 använder	 även	 annan	 relevant	 information	 utöver	
redovisningsinformationen	 som	 till	 exempel	 produktions-	 och	 personaldata.	
Tillsammans	 ger	 denna	 information	 en	 förståelse	 för	 vad	 som	 skett	 samt	 vad	 som	
eventuellt	kommer	att	ske.	Till	detta	kan	även	marknadsinformation	så	som	konjunktur,	
konkurrens	och	kunder	appliceras	vilket	gör	det	svårare	att	 fullständigt	analysera	och	
förmedla	vidare	informationen	till	chefer.	Enligt	Sangster	et	al.,	(2009)	har	införandet	av	
affärssystem	 resulterat	 i	 att	 rutinarbeten	 minskat.	 Detta	 har	 bidragit	 till	 att	 även	
tillämpning	 av	 rollen	 kamrern	 minskat	 och	 därmed	 givit	 controllern	 mer	 tid	 till	 att	
utföra	rollen	som	analytiker.	Den	tredje	rollen	är	pedagogen	som	lägger	mycket	tid	på	att	
utforma	mätverktyg	och	rutiner	för	att	alla	i	företaget	ska	kunna	ta	till	sig	av	ekonomisk	
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information.	Pedagogen	sprider	finansiellt	tänkande	och	uppmuntrar	alla	att	se	sig	som	
delvis	 ekonomer.	 Den	 fjärde	 och	 sista	 rollen	 är	 coachen.	 Med	 ett	 liknande	 tänk	 som	
pedagogen	 så	uppmuntrar	coachen	 alla	medarbetare	 till	 att	uppnå	bättre	prestationer,	
med	mindre	bindning	till	finansiella	mått.	Rollen	som	coach	har	inslag	av	konsultationer	
med	 både	 chefer	 och	 medarbetare.	 Den	 innebär	 också	 mycket	 arbete	 med	
processutveckling	 och	 kvalitetsarbete	 (Nilsson	 et	 al.,	 2010).	 Eftersom	 införande	 av	
affärssystem	 kan	 resultera	 i	 ett	 minskat	 behov	 av	 ekonomer	 då	 ekonomernas	
arbetsuppgifter	 överlåts	 till	 företagets	 övriga	 anställda,	 finns	 det	 ett	 ökat	 behov	 för	
controllern	 att	 utöva	 rollerna	 pedagog	 och	 coach	 (Caglio,	 2003).	 Enligt	 en	
enkätundersökning	gjord	utav	Nilsson	et	al.,	(2010)	vill	controllern	gärna	se	sig	i	rollen	
som	coach	eller	pedagog,	men	den	roll	controllern	agerar	i	bör	spegla	företagens	strategi	
och	ledningens	val	av	styrning.	
	

2.1.2 Controllerns ansvar 

I	många	företag	har	controllerns	arbetsuppgifter	utvecklats	från	att	nästan	enbart	kretsa	
kring	 siffror	 till	 mer	 företagsorienterade	 uppgifter	 (Järvenpää,	 2007).	 Den	
företagsorienterade	utvecklingen	har	medfört	att	controllern	har	 fått	ett	 större	ansvar	
(Lindvall,	 2009).	 Detta	 på	 grund	 av	 ökad	 konkurrens,	 förändringar	 i	 företagets	
affärsprocesser,	ökat	kundfokus	samt	en	ständig	strävan	efter	utveckling	och	förbättring	
(Järvenpää,	 2007).	 Controllern	 har	 ett	 särskilt	 ansvar	 för	 företagens	
informationshantering	 och	 arbetar	 med	 att	 tekniskt	 producera	 samt	 hantera	
information	(Lindvall,	2009).	Ansvaret	kan	delas	in	i	två	delar	där	den	första	delen	är	att	
ha	god	kunskap	om	informationen	som	produceras	och	förstå	vilken	innebörd	den	har	
för	 företagets	 ekonomistyrning.	 Den	 andra	 delen	 är	 att	 hjälpa	 ledningen	 att	 förbättra	
ekonomistyrningen	och	föreslå	hur	styrningen	kan	utvecklas	(Olve	&	Samuelson,	2008).	
En	 definition	 av	 ekonomistyrning	 som	 översatts	 av	 Nilsson	 et	 al.	 (2010	 s.	 13)	 är:	
”Ekonomistyrning	 är	 formaliserade,	 informationsbaserade	 rutiner,	 strukturer	 och	
processer	 som	 en	 organisations	 ledning	 använder	 för	 att	 formulera	 strategier	 och	
genomföra	 dem	 genom	 att	 påverka	 beteenden	 i	 organisationen.”	 Enligt	 Nilsson	 et	 al.	
(2010)	 är	 controllern	 företagets	 expert	 på	 ekonomistyrning	 och	 är	 därför	 delaktig	 i	
utvecklandet	 av	 företagens	 strategi.	 För	 att	 skapa	 en	 stark	 konkurrenskraft	 krävs	 ett	
långsiktigt	målmedvetet	arbete	där	strategierna,	ekonomistyrningen	och	affärssystemet	
hänger	 ihop	och	 ligger	 i	 linje	med	varandra.	Dessa	tre	delar	påverkar	controllern	 i	sitt	
arbete	samtidigt	som	controllern	kan	påverka	dem.	Det	har	resulterat	i	att	det	har	blivit	
allt	vanligare	att	controllern	har	en	plats	i	ledningsgruppen	(Paulsson,	2012).		
	
Utvecklingen	av	controllerns	arbetsuppgifter	har	resulterat	i	att	controllern	har	fått	mer	
ansvar	vilket	bland	annat	har	bidragit	 till	att	det	ställs	högre	krav	på	en	controllers	 IT	
kunskaper	 (Spathis	 &	 Constantinides,	 2004).	 Burns	 &	 Baldwinsdottir	 (2005)	 stödjer	
detta	 resonemang,	dessutom	menar	de	att	det	krävs	mer	än	endast	 IT	kunskaper.	Det	
krävs	också	att	controllern	har	kunskaper	om	hur	kulturella	hinder	ska	hanteras,	 som	
till	exempel	medarbetarnas	ovilja	till	förändring	vid	införande	av	affärssystem.	Eftersom	
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controllern	har	en	chefsposition	bör	de	föregå	med	gott	exempel	när	affärssystem	införs	
och	ha	förmågan	att	genomföra	den	kulturella	förändringen	som	affärssystemet	innebär.	
Det	 resulterar	 i	 att	 controllern	 får	 ett	 annat	 sätt	 att	 utöva	 styrning	 (Spathis	 &	
Constantinides,	2004).		

	

2.1.3 Controllerns arbetsuppgifter 

En	 controllers	 övergripande	 arbetsuppgift	 är	 enligt	 Lindvall	 (2009,	 s.135)	 ”en	
arbetsprocess	 för	 framställandet	 av	 väsentlig	 kunskap	 om	 företaget”.	 Denna	
arbetsprocess	 består	 av	 fyra	 delar,	 vilka	 är;	 produktion	 av	 information,	 analys	 av	
information,	beslut	utifrån	information	samt	kommunicera	framtagen	information.		
	
Produktion	av	information	handlar	om	att	controllern	ska	ta	fram	rapporter	genom	de	
styrmedel	 som	 finns	 i	 företaget.	 Detta	 innebär	 att	 de	 tar	 fram	 data,	 sortera	 data	 och	
slutligen	kvalitetssäkrar	den	framtagna	datan	(Lindvall,	2009).	Affärssystem	underlättar	
produktionen	 av	 information	 då	 datan	 redan	 finns	 inlagd	 i	 systemet	 samt	 att	
affärssystemet	bidrar	till	 förbättrad	kvalitet	på	rapporterna	(Scapens	&	Jazayeri,	2003;	
Spathis	&	Constantinides,	2004).	Analys	av	 information	krävs	för	att	controllern	ska	få	
en	 ökad	 förståelse	 av	 information	 och	 på	 så	 sätt	 kunna	 förutse	 framtida	 händelser	
(Lindvall,	2009).	Analysförmågan	behövs	för	att	ta	till	sig	information	och	på	så	sätt	ha	
förmågan	 att	 tillämpa	 informationen	 för	 att	 uppnå	 långsiktig	 positiv	 ekonomisk	
ställning.	Controllern	ska	även	ha	förmågan	att	förstå	vad	som	är	värt	att	analysera	och	
kunna	 analysera	 detta	 med	 hjälp	 av	 olika	 verktyg	 som	 till	 exempel	 Excel	 eller	
affärssystem	 (Olve	 &	 Samuelson,	 2008;	 Paulsson,	 2012).	 Excel	 är	 ett	 viktigt	
informationsstöd	 för	 en	 controller	 då	 det	 är	 ett	 relativt	 enkelt	 verktyg	 som	 ger	
controllern	möjlighet	att	bygga	egna	modeller	för	analys.	Kunskaper	om	Excel	betraktas	
ofta	som	ett	baskrav	för	arbete	som	controller	(Lindvall	 ,	2009).	 	Controllern	ansvarar	
för	 företagets	 ekonomistyrning	 vilket	 innebär	 att	 de	 behöver	 utifrån	 framtagen	
information,	fatta	beslut	som	gynnar	företaget	(Olve	&	Samuelson,	2008;	Nilsson	et	al.,	
2010).	Det	kan	därför	handla	om	betydelsefulla	beslut,	som	till	exempel	vid	investering	
och	distribution	 (Lindvall	 ,	 2009).	 För	 att	 kunna	kommunicera	 framtagen	 information	
behöver	 controllern	 har	 en	 interpersonell	 förmåga.	 Den	 interpersonella	 förmågan	
behövs	 för	 att	 förhålla	 sig	 till	 medarbetare	 och	 chefer	 samt	 för	 att	 skapa	 förtroende.	
Controllern	 ska	 dessutom	 ha	 formuleringsförmåga	 för	 att	 kunna	 sammanfatta	 och	
anpassa	 siffror	 och	mer	 komplexa	 samband	 till	mottagaren	 (Olve	&	 Samuelson,	 2008;	
Paulsson,	 2012).	 Förmågan	 att	 kommunicera	 har	 blivit	 central	 vid	 utförande	 av	
controllerns	 arbete	 (Olve	 &	 Samuelson	 2008).	 En	 undersökning	 som	 Lindvall	 (2009)	
belyser	 visar	 att	 30	 %	 utav	 en	 controllers	 arbetstid	 består	 av	 kommunikation.	
Kommunikation	har	blivit	allt	mer	central	då	IT	har	resulterat	i	att	controllern	behöver	
anpassa	 sitt	 sätt	 att	 kommunicera.	 IT	 har	 genererat	 i	 att	 informationen	 når	 fler	
medarbetare,	 vilket	 har	 lett	 till	 att	 controllern	 måste	 ha	 förmågan	 att	 förmedla	
innehållet	 på	 ett	 personligt	 sätt	 så	 att	 alla	 förstår	 och	 känner	 sig	 delaktiga	 (Olve	 &	
Samuelson	2008).	En	viktig	fördel	som	IT	utvecklingen	medfört	är	att	controllers	arbete	
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med	 redovisning	 förenklas	 vilket	 betyder	 att	 de	 får	 mer	 tid	 över	 till	 att	 analysera	
ekonomisk	data	och	på	så	sätt	 ta	 fram	viktig	 information	i	syftet	att	utveckla	 företaget	
(Järvenpää,	2007).		
	
En	 stor	del	 av	 controllerns	arbete	är	 så	kallade	ad	hoc	uppdrag,	det	vill	 säga	uppdrag	
som	genomförs	vid	behov.	Uppdragen,	som	kan	vara	rapporter	och	analyser,	har	blivit	
allt	viktigare	 inslag	 i	en	controllers	arbete	eftersom	förutsättningarna	 för	att	göra	mer	
avancerade	 analyser	 har	 ökat.	 Dessa	 förutsättningar	 har	 ökat	 i	 takt	 med	 teknikens	
utveckling	 vilket	 bidragit	 till	 att	 controllerns	 arbetsuppgifter	 av	 enklare	 karaktär,	 har	
automatiserats.	Därmed	ökar	möjligheterna	till	att	vara	flexibel	och	bistå	företaget	med	
ad	 hoc	 uppdrag	 (Lindvall,	 2009).	 En	 annan	 del	 av	 controllerns	 arbetsuppgifter	 är	 att	
analysera	 omvärldsförändringar	 och	 trender	 och	 dess	 påverkan	 på	 företagets	 strategi	
och	styrning.	Dessa	förändringar	eller	trender	kan	ske	externt	(till	exempel	tilltagande	
globalisering)	 eller	 internt	 (till	 exempel	 ägarstyrning)	 i	 företaget.	 Controllern	 ska	
uppmärksamma	trender	och	förstå	dess	betydelse	samt	påverkan	på	företaget	samt	om	
de	går	 att	 utnyttja	 till	 företagets	 fördel	 (Nilsson	et	 al.,	 2010).	 I	 sitt	 sätt	 att	 utföra	 sina	
arbetsuppgifter	kan	controllern	agera	antingen	reaktivt	eller	proaktivt.	Det	 innebär	att	
den	reaktiva	controllern	utför	sådant	som	måste	göras	medan	den	proaktiva	controller	
utför	sådant	som	bör	göras	(Lindvall,	2009).	Flera	controllers	menar	att	redovisningen	
är	den	största	delen	 i	deras	arbete	och	att	endast	en	 liten	del	handlar	om	att	utveckla	
företaget.	 Detta	 resulterar	 i	 att	 controllern	 riskerar	 att	 bli	 mer	 reaktiv	 än	 proaktiv	
(Nilsson	et	al.,	2010).	

	

2.2 Affärssystem 

2.2.1 Införande av affärssystem 

På	1990-talet,	då	 internet	 fick	 sitt	 stora	genomslag,	 var	 införandet	av	affärssystem	ett	
framsteg	 för	 företags	utveckling	 (Davenport,	1998).	Under	de	senaste	 två	decennierna	
har	 välutvecklade	 och	 avancerade	 affärssystem	 blivit	 allt	 mer	 en	 förutsättning	 och	
nödvändighet	för	många	företag	i	syftet	att	bli	konkurrenskraftiga	(Hedman,	Nilsson	&	
Westelius,	 2009;	 Chen	 et	 al.,	 2012;	 Spathis	 &	 Constantinides,	 2004).	 Företagen	 blir	
konkurrenskraftiga	eftersom	 införande	av	 informationssystem	såsom	affärssystem	har	
visat	 sig	 vara	 ett	 effektivt	 sätt	 för	 företag	 att	 uppnå	 sina	 mål.	 Anledningen	 är	 att	
affärssystem	är	en	utav	de	bästa	teknologiska	lösningarna	för	att	uppnå	effektivitet	och	
effektiv	 styrning.	 Detta	 uppnås	 genom	 effektivisering	 av	 företagets	 ledningsstruktur,	
vilket	gör	företaget	flexibelt	samt	ger	en	mer	demokratisk	och	plattare	företagsstruktur	
(Chen	 et	 al.,	 2012).	 Den	 plattare	 företagsstrukturen	 innebär	 att	 företag	 bryter	 ned	
hierarkin	 och	 tillåter	 de	 anställda	 att	 vara	mer	 flexibla	 och	 innovativa.	Detta	 är	 några	
anledningar	till	att	företag	väljer	att	införa	affärssystem,	en	annan	anledning	är	önskan	
om	 att	 få	mer	 disciplin	 i	 företaget.	 Detta	 uppnås	 genom	 att	 chefer	 får	 större	 kontroll	
(Davenport,	1998).		
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Till	 skillnad	 från	 andra	 informationssystem	 är	 affärssystem	 mer	 komplext,	 kostsamt,	
tidskrävande	 och	 leder	 till	 flera	 efterföljande	 effekter	 samt	 flera	 organisatoriska	
konsekvenser	 så	 som	 kulturförändring.	 Kostnaderna	 med	 att	 införa	 affärssystem	 är	
betydelsefullt	 högre	 än	 vid	 införande	 av	 andra	 informationssystem	 (Sangster	 et	 al.,	
2009).	 Eftersom	 investeringen	 av	 affärssystem	 ofta	 är	 en	 mer	 kostsam	 investering	 i	
förhållande	 till	 investering	 av	 informationssystem,	 behöver	 företaget	 innan	 de	 fattar	
beslut	att	 investera	göra	en	grundlig	undersökning	för	att	 identifiera	företagets	behov.	
Anledningen	 till	 att	 det	 är	 viktig	 att	 identifiera	 behovet	 är	 att	 ett	 felaktigt	 beslut	 kan	
medföra	att	företaget	investerar	i	ett	system	som	inte	uppfyller	företagets	behov.	På	så	
sätt	uppnår	inte	systemet	den	önskvärda	användning	och	implementeringen	kan	anses	
vara	misslyckad	 (Davenport,	 1998).	Detta	 gör	 att	 företaget	 behöver	 lägga	 ner	mer	 tid	
och	 resurser	 på	 investeringen	 då	 felaktigt	 beslut	 kan	 påverka	 hela	 företaget	 negativt.	
Därav	finns	det	större	risker	med	införande	av	ett	affärssystem	jämfört	med	införande	
av	andra	informationssystem.		
	

2.2.2 Controllerns användning av affärssystem 

Affärssystem	gör	det	möjligt	för	controllern	att	effektivt	hantera	och	styra	sina	resurser.	
Anledningen	 till	 att	 detta	 är	 möjligt	 är	 att	 systemet	 samlar	 information	 från	 olika	
avdelningar	 i	 en	 och	 samma	 databas,	 som	 sedan	 transporteras	 vidare	 till	 andra	
avdelningar	 som	 också	 är	 i	 behov	 utav	 informationen.	 På	 så	 sätt	 underlättar	
affärssystem	 dataåtkomsten,	 levererar	 realtidsinformation,	 standardiserar	 processer	
samt	 möjliggör	 avancerade	 ekonomiska	 analyser	 (Davenport,	 1998;	 Hedman	 et	 al.,	
2009).	Affärsystemet	bidrar	och	underlättar	därav	 controllerns	 arbete	 vid	 insamlande	
av	 information,	 som	 till	 exempel	 lagersaldo,	 ordersummor	 och	 antal	 sålda	 varor.	 Det	
som	 också	 underlättar	 för	 controllerns	 arbete	 är	 att	 affärssystemet	 ger	 controllern	
direkt	dataåtkomst	 (Chen	 et	 al.,	 2012).	Vilket	 gör	 controllerns	 arbete	mer	 effektivt	 då	
controllern	inte	är	i	behov	att	invänta	framställande	av	redovisningsrapporter	(Sangster	
et	 al.,	 2009).	 Affärssystemet	 bidrar	 också	 till	 att	 controllern	 får	 tillgång	 på	
realtidsinformation.	 Tillgången	 till	 realtidsinformation	 är	 en	 bidragande	 faktor	 för	 att	
uppnå	ökad	konkurrenskraft.	Anledningen	till	att	realtidsinformation	resulterar	 i	ökad	
konkurrenskraft	 är	 att	 controllern	 får	direkt	 tillgång	av	 informationen	 som	behövs	då	
den	redan	finns	i	systemet	(Spathis	&	Constantinides,	2004).	Controllern	är	inte	längre	
beroende	 av	 att	 någon	 annan	 ska	 ta	 fram	 informationen,	 då	 affärssystemet	 reglerar	
informationen	automatisk	(Scapens	&	Jazayeri,	2003).	Realtidsinformation	bidrar	därför	
till	att	redovisningen	blir	mer	realtidsorienterad,	vilket	ger	en	ökad	möjlighet	att	uppnå	
effektivare	 styrning	 och	 förbättrat	 underlag	 vid	 beslut.	 Eftersom	 controllern	 har	 olika	
ansvarsområden,	till	exempel	vid	inköp,	behöver	controllerns	processer	integreras	med	
företagets	processer	för	att	uppnå	effektivitet.	Då	vissa	processer	kräver	att	controllern	
är	 delaktig,	 till	 exempel	 vid	 godkännande	 innan	 inköp	 (Olve	 &	 Samuelson,	 2008).	
Affärssystem	 bidrar	 till	 att	 controllern	 har	möjlighet	 att	 göra	 avancerade	 ekonomiska	
analyser.	 Denna	möjlighet	 skapas	 genom	 att	 affärssystemet	 förbättrar	 dataåtkomsten,	
realtidsinformationen	 och	 standardiserar	 processerna.	 De	 avancerade	 ekonomiska	
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analyserna	gör	att	företaget	kan	agera	bättre	strategiskt.	Detta	genom	att	controllern	får	
större	insikt	i	företaget	och	på	så	sätt	kan	agera	snabbare	(Hedman	et	al.,	2009).	Utöver	
affärssystemet	 använder	 många	 företag	 olika	 BI	 verktyg	 (Business	 Intelligence)	 vid	
framställande	av	ekonomiska	analyser,	detta	för	att	kunna	analysera	så	mycket	data	och	
information	som	möjligt.	BI	verktyg	är	 inte	en	produkt	eller	ett	system	utan	definieras	
som	 en	 process	 där	 intern	 och	 extern	 information	 tas	 fram	 och	 analyseras	 för	 att	
användas	som	stöd	vid	beslut	(Turban,	Sharada,	Delen	&	King,	2013).	

	

2.2.3 Förändring  

När	företag	implementerar	affärssystem	görs	minimala	förändringar	i	mjukvaran	medan	
det	 istället	 görs	 signifikanta	 ändringar	 i	 företagets	 affärsprocesser.	 Detta	 sättet	 att	
implementera	är	ofta	 avgörande	 för	 att	 införandet	 av	affärssystemet	 ska	bli	 en	 lyckad	
investering.	Eftersom	det	 inte	görs	signifikanta	ändringar	i	systemet	vill	det	generera	i	
att	 företagets	 struktur	 förändras	 (Sangster	 et	 al.,	 2009).	 Förändring	 av	
företagsstrukturen	 innebär	 också	 en	 förändring	 av	 controllers	 och	 ekonomers	 sätt	 att	
arbeta	 (Scapens	 &	 Jazayeri,	 2003).	 Förändringen	 i	 sättet	 att	 arbeta	 bidrar	 till	 att	 den	
traditionella	 synen	 på	 ekonomer	 blivit	 ifrågasatt	 och	 det	 finns	 bevis	 på	 att	 antal	
ekonomer	i	företag	har	minskat	(Burns	&	Baldwinsdottir,	2005).	Anledningen	till	att	det	
har	 minskat	 är	 att	 tillämpningen	 av	 affärssystem	 har	 genererat	 i	 att	 arbetet	 kring	
redovisning	blivit	överförbart	till	icke-ekonomer	(Caglio,	2003;	Burns	&	Baldwinsdottir,	
2005).	Eftersom	icke-ekonomer	kan	genomföra	företagets	redovisning	har	det	i	sin	tur	
bidragit	 till	en	hybridisering	av	controllern	och	deras	arbetsuppgifter.	Hybridiseringen	
innebär	att	controllern	är	med	i	hela	produktionskedjan	och	på	så	sätt	har	controllern	
fått	mer	ansvar.	Anledningen	till	detta	är	att	controllerns	rutinbaserade	arbetsuppgifter	
nästan	 har	 försvunnit	 och	 istället	 blivit	 förflyttat	 till	 icke-ekonomer.	 (Burns	 &	
Baldwinsdottir,	 2005).	 Detta	 betyder	 att	 arbetsuppgifterna	 inkluderar	 mindre	
datainsamling	och	istället	mer	analys-	och	konsultationsarbete.	Vilket	har	resulterat	i	att	
företag	 önskar	 anställa	 controllers	 som	 har	 kunskaper	 angående	 strategisk	
beslutsfattande,	styrning	av	företag	samt	IT		(Caglio,	2003).	Dessa	kunskaper	bidrar	till	
att	controllern	inte	enbart	tar	fram	information	utan	också	gör	strategiska	bedömningar	
och	 sorterar	 ut	 den	 information	 som	är	 viktig	 för	 ledningen	 (Burns	&	Baldwinsdottir,	
2005).	Burns	och	Baldwinsdottir	(2005)	anser	att	anledningen	till	att	de	rutinbaserade	
arbetsuppgifterna	var	en	stor	del	av	en	controllers	dagliga	arbete	var	att	ledningen	inte	
visste	vilken	information	som	var	viktig	för	företaget	vid	beslutsfattande.		
	

2.3 Sammanfattning 

Affärssystem	 har	 varit	 en	 bidragande	 faktor	 i	 att	 rutinbaserade	 arbetsuppgifter	 har	
försvunnit	 från	controllerns	arbetsuppgifter	 (Burns	&	Baldwinsdottir,	2005).	Eftersom	
de	 rutinbaserade	 arbetsuppgifterna	 har	 försvunnit	 har	 det	 skett	 en	 hybridisering	 av	
controllern.	 Detta	 har	 bidragit	 till	 att	 företag	 använder	 begreppet	 business	 controller	
mer	 än	 accounting	 controller	 (Nilsson	 et	 al.,	 2010;	Burns	&	Baldwinsdottir,	 2005).	Då	
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användningen	 av	 accounting	 controller	 har	 minskats	 och	 dess	 rutinbaserade	
arbetsuppgifter	 har	 förflyttats	 till	 icke-ekonomer	 har	 controllern	 fått	 mer	 analytiska	
arbetsuppgifter.	 Det	 ökade	 utförandet	 av	 analytiska	 arbetsuppgifter	 har	 genererat	 i	
större	 ansvar	 för	 controllern	 då	 controllern	 ska	 agera	 som	 företagets	 expert	 på	
ekonomistyrning	(Nilsson	et	al.,	2010;	Lindvall,	2009).	Affärssystemet	underlättar	detta	
ansvar	då	controllern	genom	användningen	av	affärssystem	kan	hålla	sig	uppdaterad	på	
företaget.	 Det	 förbättrar	 även	 kvaliteten	 på	 underlag	 som	 controllern	 har	 producerat	
fram,	 bland	 annat	 genom	 att	 affärssystemet	 bidrar	 till	 realtidsinformation	 (Spathis	 &	
Constantinides,	2004).		
	
Nedanför presenteras en modell som redogör för hur affärssystemet påverkar controllern 
(Figur 1).  

	

	

 

 

 

 

 
	

 

 

 
	
		

	

	

Figur	1:	Affärssystemets	påverkan	på	controllern.	

	

När	 företag	 investerar	 i	 ett	 affärssystem	 går	 företaget	 genom	 en	 förändring	 vilket	
påverkar	controllern	och	dennes	ansvar	samt	arbetsuppgifter	i	företaget.	Modellen	visar	
hur	 en	 investering	 i	 affärssystem	 bidrar	 till	 förändring	 vilket	 tillsammans	 påverkar	
controllern	(Figur	1).		
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3 Metod 

I	 kapitlet	 metod	 beskriver	 vi	 hur	 vi	 har	 valt	 problemområde,	 gått	 till	 väga	 med	
insamlandet	av	data	samt	redogör	för	olika	faktorer	som	kan	ha	påverkat	resultatet.	

	

3.1 Val av undersökningsområdet 

Undersökningens	 problemområde	 är	 baserat	 på	 ett	 PM	 som	 vi	 tidigare	 skrev	 i	
fördjupningskursen	verksamhetsstyrning.	I	detta	PM	undersökte	vi	hur	controllerns	roll	
har	påverkats	av	affärssystem.	Under	 intervjun	upptäckte	vi	att	controllern	numera	är	
beroende	av	affärssystem	 för	 att	 kunna	genomföra	 sina	dagliga	arbetsuppgifter,	 vilket	
resulterade	 i	att	vi	ställde	oss	 frågan:	hur	arbetade	controllern	 innan	affärssystem	och	
hur	har	controllerns	roll	förändrats?	För	att	få	svar	på	denna	fråga	såg	vi	ett	behov	av	att	
intervjua	 respondenter	 som	hade	 arbetat	 som	 controller	 både	 innan	 affärssystem	och	
efter.	Att	 få	kontakt	med	respondenter	som	arbetat	som	controller	 innan	affärssystem	
visade	 sig	under	 arbetets	 gång	vara	 ett	problem,	då	 alla	 företag	 samt	 respondenter	 vi	
fick	 kontakt	 med	 enbart	 hade	 arbetat	 som	 controller	 på	 företag	 som	 använder	
affärssystem.	På	grund	av	det	så	valde	vi	att	ändra	vår	fråga	till:	Vilken	användning	har	
controllern	av	affärssystem	vid	utförande	av	sitt	arbete?	Anledningen	till	att	vi	valde	den	
frågan	var	för	att	undersöka	hur	beroende	controllern	är	av	att	använda	affärssystem.		
	

3.2 Val av undersökningsmetod 

För	 att	 skapa	 en	 förståelse	 för	 vilket	 inflytande	 affärssystem	 har	 haft	 på	 controllern	
valde	 vi	 att	 genomföra	 en	 kvalitativ	 studie.	 Vi	 valde	 en	 kvalitativ	 studie	 för	 att	 kunna	
genomföra	 en	 djupgående	 studie	 genom	 att	 använda	 djupgående	 intervjuer	 för	 att	
besvara	 vår	 problemformulering	 (Denscombe,	 2009).	 Anledning	 till	 att	 vi	 valde	 att	
använda	 djupgående	 intervjuer	 var	 för	 att	 kunna	 samla	 in	 detaljerad	 och	 relevant	
information.	Detta	 för	att	skapa	förståelse	 för	hur	controllern	använder	affärssystemet	
och	på	så	sätt	se	hur	viktig	användningen	av	affärssystem	är	för	en	controller.		
	

3.3 Val av företag och respondenter 

I	 studien	har	vi	valt	att	 intervjua	 företag	som	använder	sig	utav	affärssystem	och	som	
har	anställda	med	yrkesbeteckningen	controller.	För	att	göra	en	djupgående	studie	med	
hög	validitet	har	vi	valt	att	intervjua	fyra	respondenter	från	fyra	olika	företag	(Tabell	1).	
Detta	för	att	kunna	jämföra	de	olika	controllers	svar.	Emellertid	är	vi	medvetna	om	att	
vårt	undersökningsområde	är	ett	komplext	område	och	att	en	studie	som	är	baserad	på	
fyra	respondenter	inte	går	att	generalisera.		
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En	utav	respondenterna	önskade	vara	anonym	i	denna	studie	och	vi	valde	därför	att	alla	
respondenter	 skulle	 vara	 anonyma.	 Varken	 respondenten	 eller	 företagets	 identitet	
påverkar	 studiens	 slutsats	 eftersom	 det	 är	 respondentens	 yrke	 som	 controller	 vi	 ska	
undersöka.	 Upplysningen	 av	 identiteten	 kan	 snarare	 ha	 en	 negativ	 påverkan	 på	
resultatet	då	det	kan	uppmana	till	förutfattade	meningar.	Av	den	anledningen	har	vi	valt	
att	 använda	 oss	 utav	 fiktiva	 namn	 efter	 det	 grekiska	 alfabetet	 vilket	 vi	 presenterar	 i	
tabellen	Studiens	respondenter	(Tabell	1).	
	

Företag	 Affärssystem	 Respondent		 Yrkesbeteckning	 Intervjutid	

Alfa		 SAP	 Anna	Andersson		 Controller		 60	min	

Beta	 Microsoft	Dynamix	 Beata	Bengtsson		 Business	Controller	 50	min	

Gamma		Microsoft	Dynamix	 Gunilla	Gustafsson		 Controller	 36	min		

Delta		 iScala	 Diana	Danielsson		 Group	Business	Controller		 35	min		

Tabell	1-	Studiens	respondenter	
	
Vid	val	av	 företag	och	respondenter	var	användning	av	affärssystem	och	controller	en	
förutsättning	för	att	kunna	besvara	vår	problemformulering.	Vi	kontaktade	därför	större	
företag	som	hade	mer	än	100	anställda	då	vi	ansåg	att	det	var	större	sannolikhet	att	de	
uppnådde	våra	förutsättningar.	Vi	valde	att	 intervjua	företag	från	flera	olika	branscher	
inom	 tillverkningsindustrin	 för	 att	 få	 en	 större	 förståelse	 av	 controllerns	 yrke.	
Anledningen	till	att	vi	enbart	valde	att	intervjua	företag	inom	tillverkningsindustrin	var	
för	att	begränsa	studien	då	det	är	ett	examensarbete	på	C-nivå.	Vi	kommer	heller	 inte	
analysera	controllern	med	utgångspunkt	i	branschen	då	vi	under	intervjuerna	upptäckte	
att	controllers	ofta	byter	bransch	utan	att	det	ger	någon	större	påverkan	på	controllerns	
arbetsuppgifter.		
	

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Litteraturstudie 

Under	 kapitel	 två,	 teoretisk	 referensram,	 reflekterar	 och	 presenterar	 vi	 den	 litteratur	
som	 vi	 har	 samlat	 in	 från	 böcker	 och	 vetenskapliga	 artiklar.	 För	 att	 ta	 fram	 denna	
litteratur	har	vi	använt	oss	utav	Google	Scholar	och	databaser	som	finns	på	Högskolan	i	
Halmstad,	så	som	Web	of	Sience,	Emerald	och	Scopus.	I	sökandet	efter	litteratur	som	är	
relevant	i	förhållande	till	vår	problemformulering	har	vi	använt	oss	utav	nyckelord	som	
Controller,	 ERP,	 Enterprice	 resource	 planning	 system,	 Management	 accounting	 och	
accounting.		
	 	
Eftersom	den	insamlade	teorin	är	data	 från	andra	källor	har	det	varit	viktigt	att	ha	ett	
kritiskt	förhållningssätt	till	urval	av	källor.	Vi	har	därför	säkerställt	teorins	tillförlitlighet	
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genom	 att	 använda	 oss	 utav	 Google	 Scholar	 för	 att	 undersöka	 hur	 många	 gånger	 de	
vetenskapliga	artiklarna	och	annan	litteratur	var	citerade.		
	

3.4.2 Intervjuer 

För	att	få	bra	insikt	i	hur	respondenterna	uppfattar	den	verklighet	de	arbetar	i,	har	vi	i	
arbetet	samlat	in	vårt	empiriska	material	via	intervjuer.	För	att	få	fram	tillräckligt	med	
empiri	för	att	kunna	skapa	en	uppfattning	av	hur	controllern	använder	affärssystemet	i	
utförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter	 har	 vi	 genomfört	 fyra	 intervjuer	 med	 fyra	
respondenter	 på	 fyra	 olika	 företag.	 Utöver	 ordinarie	 intervjuer	 har	 vi	 också	 haft	
mejlkontakt	med	uppföljningsfrågor	för	att	samla	in	ytterligare	data	på	området	vi	ansåg	
respondenterna	 behövde	 ge	 tydligare	 svar	 på	 eller	 nya	 frågor	 som	 uppkom	 under	
arbetets	gång.	Vi	valde	att	genomföra	semistrukturerade	intervjuer,	vilket	betyder	att	vi	
under	intervjun	utgick	från	en	färdig	lista	med	frågor	men	gav	respondenten	utrymme	
för	 att	 tala	 fritt	 inom	 området	 (Denscombe,	 2009).	Vi	 har	 också	 valt	 att	 vara	 flexibla	
gällande	ordningsföljden	på	frågorna	och	strök	därmed	frågor	som	respondenten	redan	
hade	 svarat	 på.	 Eftersom	 vi	 var	 öppna	 för	 avvikelser	 och	 var	 flexibla	 gällande	
ordningsföljden	ansåg	vi	att	det	fanns	ett	behov	av	att	ljudinspela	intervjuerna	för	att	på	
så	 sätt	 lättare	 kunna	 strukturera	 och	 jämföra	 respondenternas	 svar	 i	 efterhand.	
Ljudinspelningarna	skedde	i	samråd	med	respondenterna.	

	

3.4.3 Intervjuguide 

Vid	 utformning	 av	 intervjuguiden	 utgick	 vi	 från	 den	 teoretiska	 referensramen	 och	
använde	 därför	 samma	 rubriker,	 vilka	 var	 begreppet	 controllern,	 controllerns	 ansvar,	
controllerns	 arbetsuppgifter,	 införande	 av	 affärssystem,	 controllerns	 användning	 av	
affärssystem	samt	förändring.	 Anledningen	 till	 att	 vi	 valde	 samma	 rubriker	 var	 för	 att	
göra	 kopplingen	 mellan	 teori	 och	 empiri	 tydligt	 för	 läsaren	 samt	 för	 att	 underlätta	
genomförande	av	dataanalys.		

	

3.5 Dataanalys 

Efter	genomförandet	av	 intervjuerna	transkriberade	vi	 ljudinspelningarna	 för	att	 få	en	
bättre	översikt	av	den	insamlade	datan	och	för	att	underlätta	kodning	av	denna	datan.	
Först	kodade	vi	 litteraturen,	där	vi	markerade	centrala	ord	och	begrepp	 i	olika	 färger.	
Sedan	kodade	vi	de	transkriberade	intervjuerna	med	samma	färger.	Det	bidrog	till	att	vi	
kunde	 sammanställa	 resultatet	 utifrån	 samma	 rubriker	 som	 den	 teoretiska	
referensramen	 vilket	 underlättade	 sammanställningen	 av	 analys	 och	 diskussion.	
Anledningen	till	att	vi	behövde	göra	denna	typ	av	kodning	var	på	grund	av	vårt	val	att	
genomföra	semistrukturerade	intervjuer.		De	semistrukturerade	intervjuerna	gjorde	att	
respondenten	vid	vissa	tillfällen	kunde	svara	på	flera	frågor	samtidigt	och	därför	var	vi	i	
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behov	av	att	strukturera	respondenternas	svar	för	att	kunna	presentera	resultatet	på	ett	
överskådligt	sätt.		

	

3.6 Etik  

För	att	respondenternas	svar	ska	återspegla	verkligheten	har	det	varit	viktig	att	de	inte	
känner	 sig	 utsatta	 utan	 istället	 känner	 sig	 trygga	 i	 intervjusituationen.	 Det	 har	 därför	
varit	 viktigt	 att	 utgå	 från	 etiska	 grundkrav	 och	 etiska	 principer	 för	 att	 skydda	 samt	
respektera	 respondenternas	 rättigheter,	 värderingar	 och	 integritet.	 Vi	 har	 av	 den	
anledningen	 lagt	stor	vikt	på	samtycke	 från	respondenterna,	att	de	deltar	 frivilligt	och	
att	 de	 själva	 önska	 medverka	 i	 undersökningen	 (Jacobsen,	 2002;	 Denscombe,	 2009).	
Detta	 har	 lett	 till	 att	 vi	 frågat	 om	 tillåtelse	 vid	 inspelning	 av	 intervjuerna	 och	 att	 vi	
upplyst	de	fyra	respondenterna	om	de	etiska	principerna.	Vi	har	därför	arbetat	utifrån	
Denscombes	 (2009)	 tre	 huvudprinciper	 som	 är,	 att	 skydda	deltagarens	 intresse,	 att	
forskare	 ska	 undvika	 falska	 föreställningar	 och	 inkorrekta	 framställningar	 samt	 att	
undersökningens	deltagare	ska	ge	samtycke.	Det	har	också	varit	viktigt	att	ta	tillvara	på	
den	 insamlade	datan	 för	 att	på	 så	 sätt	upprätthålla	de	 etiska	grundkraven	om	rätt	 till	
privatliv	och	krav	på	riktig	presentation	av	data	(Jacobsen,	2002).		

	

3.7 Källkritik 

Affärssystemet	 är	 centralt	 i	 förhållande	 till	 vår	 frågeställning	 om	 hur	 controllern	
använder	 affärssystemet.	 Eftersom	 IT	 och	 system	 så	 som	 affärssystem	 har	 utvecklats	
genom	 åren	 har	 det	 funnits	 ett	 behov	 av	 att	 undersöka	 de	 vetenskapliga	 artiklarnas	
fortsatta	 relevans.	 Vi	 har	 valt	 att	 delvis	 referera	 till	 artiklar	 skrivna	 på	 90-talet,	 då	
affärssystemet	fick	sitt	stora	genomslag,	eftersom	de	fortfarande	är	relevanta	och	visar	
varför	 företag	 valde	 att	 införa	 affärssystem.	 Ett	 exempel	 på	 en	 sådan	 artikel	 är	
Davenport	(1998)	som	fortfarande	refereras	mycket	av	andra.		
	
En	 utav	 respondenterna	 som	 vi	 intervjuade	 känner	 vi	 sedan	 tidigare,	 vilket	 kan	 ha	
påverkat	resultatet	både	positivt	och	negativt.	Den	positiva	påverkan	är	att	samtalet	flöt	
på	lättare	och	att	respondenten	kände	sig	mer	avslappnad	och	förlitade	sig	mer	på	oss	
som	 intervjuare.	Däremot	kan	det	ha	bidragit	 till	 en	mindre	 strukturerad	 intervju	där	
det	 finns	 risk	 för	 att	 annan	 information	 har	 övertagit	 sådan	 information	 som	 är	mer	
central	 i	 förhållande	 till	 arbetet.	 Genom	 ljudinspelningen	 säkerställde	 vi	 att	 detta	 inte	
har	 påverkat	 vårt	 resultat	 då	 vi	 i	 efterhand	 kontrollerade	 att	 vi	 fått	 tillräckligt	 med	
information	för	att	besvara	vår	problemformulering.			
	
De	fyra	respondenterna	är	alla	kvinnor	vilket	kan	ha	påverka	resultatet	då	en	man	eller	
en	kvinna	kan	utöva	styrning	på	olika	sätt.	Anledningen	till	att	vi	enbart	har	intervjuat	
kvinnor	är	att	de	respondenter	som	vi	kontaktade	och	som	var	positiva	till	intervju	var	
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just	 kvinnor.	 Vi	 kontaktade	 vid	 flera	 tillfällen	 även	 företag	 som	 hade	 en	 manlig	
controller,	men	fick	ingen	respons.	
	
Att	 respondenterna	 som	 deltog	 i	 studien	 arbetar	 på	 företag	 som	 är	 relativt	 nya	 och	
under	 sin	 tillväxtfas	 kan	 ha	 påverkat	 vårt	 resultat	 både	 positivt	 och	 negativt.	 Det	
positiva	 kan	 vara	 att	 de	 företag	 som	 är	 under	 tillväxtfasen	 kan	 vara	 mer	 öppna	 för	
förändring	 och	 utveckling	 av	 företaget	 samt	 ha	 större	 behov	 av	 en	 controller	 som	 är	
central	 i	 företaget.	Det	kan	bidra	 till	att	 controllern	har	mer	varierade	arbetsuppgifter	
vilket	 leder	 till	 att	 vi	 får	 en	 djupare	 förståelse	 för	 controllern.	 Det	 negativa	 är	 att	 det	
begränsar	 vår	 studie,	 vilket	 kan	 medföra	 att	 vi	 får	 en	 begränsad	 uppfattning	 av	
controlleryrket.		
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4 Resultat 

I	 detta	kapitel	presenterar	 vi	 det	 empiriska	materialet	 vi	har	 fått	genom	 intervjuer	med	
fyra	 olika	 företag.	 	 I	 presentationen	 utgår	 vi	 ifrån	 de	 rubriker	 vi	 tidigare	 använt	 i	 vår	
teoretiska	referensram.	

	

4.1 Anna Andersson, Alfa 

Anna	Andersson	arbetar	som	controller	på	företaget	Alfta.	Företaget	Alfa	är	en	av	cirka	
370	 fabriker	 som	 ligger	under	 en	 större	koncern.	Koncernen	 finns	 representerad	 i	 ett	
flertal	länder	med	tillsammans	över	45	000	anställda	där	cirka	850	av	dem	är	anställda	i	
Sverige.		
	

4.1.1 Begreppet controller 

Andersson	 arbetar	 ensam	 på	 ekonomiavdelningen	 på	 företaget	 Alfa.	 Tidigare	 bestod	
ekonomiavdelningen	 även	 av	 ekonomer,	 ekonomiassistenter	 och	 en	 ekonomichef.	 På	
grund	 av	 kostnadseffektivisering	 har	 det	 skett	 en	 centralisering	 och	 dessa	 yrken	 har	
därmed	 flyttats	 till	 det	 svenska	 huvudkontoret.	 Då	 hon	 sitter	 ensam	 på	
ekonomiavdelningen	 anser	 Andersson	 att	 hon	 huvudsakligen	 fungerar	 som	 länken	
mellan	 den	 lokala	 ledningsgruppen	 och	 huvudkontoret	 i	 Sverige.	 Utöver	 ansvaret	 på	
ekonomiavdelningen	är	Andersson	också	chef	 för	 inköpsavdelningen,	vilket	 inkluderar	
ansvar	 för	 två	 inköpare.	 Ansvaret	 på	 ekonomi-	 och	 inköpsavdelningen	 är	 hennes	
formella	 chefsroll	 och	 utöver	 den	 anser	 hon	 sig	 också	 ha	 en	 informell	 chefsroll.	 Den	
informella	chefsrollen	är	genom	hennes	yrke	som	controller.	Som	controller	anser	hon	
sig	 vara	 ”spindeln	 i	 nätet”	 som	 har	 mycket	 kontakt	 med	 alla	 avdelningar	 i	 företaget.	
Denna	kontakt	kan	vara	olika	beroende	på	syftet.	Andersson	anser	sig	själv	vara	ett	eget	
litet	företag	i	det	stora	företaget	som	behöver	tillfredsställa	alla	sina	kunder.	
	

4.1.2 Controllerns ansvar 

Anderssons	 närmsta	 chef	 som	 hon	 samarbetar	 nära	med	 är	 företagets	 platschef,	men	
företaget	har	även	en	CFO	som	hon	måste	rapportera	till.	Tillsammans	med	platschefen	
har	hon	ansvaret	 för	att	skapa	företagets	budget.	Detta	då	hon	ensam	har	ansvaret	 för	
företagets	 ekonomiavdelning,	 vilket	 ställer	 krav	 på	 att	 hon	 har	 kontroll	 över	 alla	
kostnaderna	i	företaget.	Ansvaret	innefattar	också	att	Andersson	måste	stå	till	svars	för	
varje	avvikelse	från	budgeten	och	allt	hon	gör.	Fördelen	med	att	hon	ensam	har	ansvaret	
för	företagets	ekonomi	är	att	hon	får	bättre	kontroll.	Däremot	tycker	hon	det	är	synd	att	
företagets	mellanchefer	inte	är	mer	involverade	i	ekonomin	och	har	det	ansvaret	som	de	
bör	 ha,	 som	 till	 exempel	 över	 deras	 egen	 avdelnings	 budget.	 Att	 vara	 insatta	 i	
avdelningens	ekonomi	och	ha	förståelse	för	sin	egen	budget	anser	Andersson	är	viktigt	
för	att	få	förståelse	för	sin	del	av	företaget.		
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”Det	 är	 synd	 att	 ha	 en	 produktionschef	 som	 inte	 har	 förståelsen	 eller	 kunskapen	 om	
produktionens	budget”	–	Andersson	
	
Utöver	ansvaret	för	företagets	ekonomi	är	hon	företagets	IT-ansvarig	samt	att	hon	har	
ansvar	 för	 inköpsavdelningen.	 Ansvaret	 på	 inköpsavdelningen	 inkluderar	
personalansvar	då	 inköpsavdelningen	består	av	ytterligare	 två	anställda.	Hon	är	också	
med	 i	 företagets	 ledningsgrupp,	 där	 hennes	 arbetsuppgift	 är	 att	 presentera	 företagets	
ekonomi,	 det	 vill	 säga	 det	 ekonomiska	 resultatet	 för	 hur	 det	 har	 gått.	 Genom	 de	
rapporterna	hon	presenterar	utför	hon	indirekt	styrning.		

	

4.1.3 Controllerns arbetsuppgifter 

En	gång	om	året	 gör	Andersson	en	budget	 tillsammans	med	 sin	platschef.	Utöver	den	
budgeten	gör	hon	även	kvartalsbudgetar	tre	gånger	om	året	för	att	på	så	sätt	få	chansen	
att	 göra	 justeringar	 och	 mindre	 ändringar.	 Arbetet	 med	 budget	 är	 Anderssons	
rutinmässiga	 arbetsuppgift	 och	 andra	 rutinmässiga	 arbetsuppgifter	 är	 månadsmöten	
tillsammans	med	platschefen,	CFO:n	samt	Vd:n.	På	mötena	har	de	en	genomgång	av	hela	
företaget	och	går	igenom	allt	från	kvalitet,	produktivitet,	effektivitet,	investeringar	med	
mera.	All	 information	som	presenteras	på	mötet	kommer	 från	något	system	vilket	har	
bidragit	 till	 att	 mötena	 kan	 hållas	 på	 ”kort”	 tid.	 Eftersom	 Andersson	 har	 många	
arbetsuppgifter	och	har	mycket	hon	ska	hinna	med	på	kort	tid,	strävar	hon	alltid	efter	
att	 arbeta	 så	 effektivt	 som	möjligt.	 Andra	 arbetsuppgifter	 som	hon	 anser	 inkluderas	 i	
hennes	 rutinmässiga	 arbete	 är	 arbetet	 med	 företagets	 bokslut.	 Årligen	 gör	 hon	 ett	
bokslut	 som	 ska	 vara	 klart	 på	 två	 dagar,	 och	 då	 ska	 hon	 även	 kunna	 redogöra	 för	
avvikelser	 från	 budgeten.	 På	 grund	 av	 tidspressen	 behöver	 Andersson	 förbereda	 så	
mycket	 som	 möjligt	 vilket	 hon	 gör	 genom	 affärssystem.	 Utöver	 de	 rutinmässiga	
arbetsuppgifterna	arbetar	Andersson	mycket	med	ad	hoc	uppdrag,	dels	på	företaget	och	
dels	 tillsammans	med	 andra	 controllers	 i	 koncernens	 controllergrupp.	 Dessa	 uppdrag	
kan	 skapas	 på	 eget	 initiativ	 eller	 komma	 som	 en	 beställning	 eller	 önskan	 från	 till	
exempel	 ledningen	 eller	 andra	 personer	 som	 ser	 ett	 behov	 av	 ändring	 och	
effektivisering.		
	
Andersson	 arbetar	 med	 uppdrag	 tillsammans	 med	 platschefen	 och	 den	 övriga	
ledningsgruppen.	 Utöver	 uppdragen	 som	 hon	 får	 till	 sig	 från	 till	 exempel	
ledningsgruppen	 eller	 produktionschefen	 driver	 hon	 också	 egna	 ad	 hoc	 uppdrag	 på	
områden	 där	 hon	 anser	 att	 det	 finns	 förbättringspotential.	 Alla	 typer	 av	
förbättringsuppdrag	presenterar	hon	sedan	på	mötena	hon	har	med	andra	controllers	i	
koncernen.	Där	går	de	 igenom	resultatet	och	 ser	hur	de	kan	arbeta	på	ett	 annorlunda	
sätt	för	att	uppnå	effektivitet	och	bli	så	kostnadseffektiv	som	möjligt.	I	alla	uppdrag	som	
Andersson	arbetar	med	går	stor	del	av	tiden	till	att	analysera,	hon	tror	även	att	hon	som	
controller	vid	flera	tillfällen	undermedvetet	analyserar.		
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Anderssons	 arbete	 består	 av	 att	 framställa	 mycket	 rapporter,	 som	 till	 exempel	 varje	
måndag	då	Andersson	gör	 kostnadsuppföljningar	på	många	variabla	 kostnader	 för	 till	
exempel	 underhåll	 eller	 produktionsmaterial.	 De	 rapporterna	 skickar	 hon	 sedan	 till	
berörda	personer,	men	anpassar	rapporternas	utformning	beroende	på	vem	rapporten	
ska	skickas	till.		
	
”Jag	anser	att	det	är	viktigt	att	anpassa	rapporterna	så	att	de	som	ska	ha	dem	vet	hur	de	
ska	hanteras”	–	Andersson	
	
Hon	tycker	det	är	viktigt	att	anpassa	sin	kommunikation	så	att	 informationen	kommer	
fram	 och	 att	 personerna	 som	 får	 rapporterna	 vet	 hur	 de	 ska	 hantera	 informationen.	
Kommunikationen	beror	även	på	om	det	är	ett	informativt	syfte	eller	om	det	ska	vara	en	
dialog.	 Om	 det	 är	 ett	 informativt	 syfte	 där	 flera	 ska	 ta	 del	 av	 samma	 information	 så	
kommunicerar	Andersson	mycket	via	mejl.	Om	informationen	däremot	kräver	en	dialog	
för	att	antingen	hon	eller	den	andra	respondenten	ska	få	en	ökad	förståelse	ringer	hon	
gärna	upp	eller	träffar	personen	i	fråga	under	ett	möte.		
	
Andersson	 berättar	 att	 hon	 arbetar	 proaktivt	 för	 att	 ligga	 steget	 före	 vilket	 gör	 det	
enklare	för	henne	att	styra	mot	förbättringsåtgärder	i	företaget.	Hon	vill	inte	sätta	sig	i	
facket	 som	 reaktiv	 controller	 eftersom	 hon	 menar	 att	 det	 betyder	 att	 hon	 är	 mer	
avvaktande	 och	 väntar	 på	 att	 informationen	 kommer	 till	 henne.	 Däremot	 måste	 hon	
arbeta	reaktivt	för	att	ha	möjlighet	att	arbeta	proaktivt.		
	

4.1.4 Införande av affärssystem 

Alfa	 har	 affärssystemet	 SAP	 som	 de	 implementerade	 fyra	 månader	 efter	 det	 att	
Andersson	började	på	företaget.	Innan	hade	de	ett	mindre	affärssystem,	vilket	hon	ansåg	
inte	genererade	i	den	höga	nivån	av	informations	skapande	som	en	controller	kräver.	Av	
den	anledningen	tycker	Andersson	att	hon	med	det	gamla	systemet	 inte	arbetade	som	
en	 controller.	 Efter	 införandet	 av	 det	 nya	 affärssystemet	 tycker	 Andersson	 att	 de	 har	
kunnat	 effektivisera	 arbetet	 samt	 att	 det	 har	 bidragit	 till	 att	 hon	 lättare	 får	 fram	
information	 på	 ett	 effektivt	 och	 tydligt	 sätt.	 En	 annan	 fördel	 är	 att	 informationen	 är	
faktabaserad	och	de	mänskliga	 felen	minskar	eftersom	de	 inte	 längre	behöver	mata	 in	
siffror	manuellt.		
	
”Jag	tänker	att	för	40	år	sedan	så	fanns	inte	controllern	och	det	var	ju	av	en	anledning.	Hur	
fick	 vi	 fram	 all	 information?	 Vad	 skulle	 vi	 ha	 gjort	 analyser	 på?	 För	 mig	 är	 det	 helt	
obegripligt”	-	Andersson	
	
4.1.5 Controllerns användning av affärssystem 

Andersson	har	mycket	användning	av	SAP,	men	även	av	andra	system	som	integrerats	
med	affärssystemet.	Denna	integrering	och	användning	menar	hon	bidrar	till	att	arbetet	
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blir	 mer	 effektivt,	 eftersom	 de	 till	 varje	 del	 använder	 det	 system	 som	 passar	 bäst.	
Andersson	använder	affärssystemet	dagligen	i	många	av	hennes	arbetsuppgifter.	Genom	
affärssystemet	kan	hon	till	exempel	styra	och	kontrollera	inköpsavdelningen	och	vad	de	
har	 utrymme	 för	 i	 sin	 budget.	 Hon	 använder	 det	 som	 ett	 analysverktyg	 då	 hon	 kan	
plocka	siffrorna	hon	behöver	ur	SAP	och	sedan	analysera	dem	med	hjälp	av	ett	anpassat	
BI	verktyg	och	Excel	för	att	få	fram	underlag.		
	
”Generellt	allt	jag	gör	verifierar	jag	i	något	system”	–	Andersson	

	

4.1.6 Förändring  

Andersson	har	en	magisterutbildning	på	Högskolan	 i	Halmstad	där	hon	 läste	ekonomi	
med	 inriktning	 redovisning	 och	 externredovisning.	 Det	 fjärde	 året	 gick	 hon	 med	
inriktning	 bank	 och	 revision	 där	 hon	 lärde	 sig	 om	 företags	 analys	 och	 Due	 Diligence.	
Andersson	har	inga	IT	kunskaper	från	högskolan	utan	hon	har	gått	en	avancerad	Excel	
utbildning	 som	 hon	 fick	 genom	 tidigare	 arbete.	 Den	 utbildningen	 har	 hon	 haft	
användning	 för,	och	de	15	 timmarna	hon	 lade	ner	på	kursen	anser	Andersson	att	hon	
tjänade	in	redan	under	den	första	månaden.	På	Alfa	var	hon	med	i	implementeringen	av	
SAP	 och	 fick	 då	 mycket	 utbildning	 i	 affärssystemet.	 Hon	 har	 tidigare	 arbetat	 i	
affärssystemet	men	genom	att	lära	sig	det	från	grunden	känner	Andersson	att	hon	blev	
mer	 bekväm	 i	 affärssystemet	 och	 kan	 använda	 det	 på	 ett	 helt	 annat	 sätt.	 Andersson	
anser	att	hennes	IT	kunskaper	är	en	förutsättning	för	att	klara	av	de	arbetsuppgifter	hon	
har	som	controller.		

	

4.2 Beata Bengtsson, Beta 

Beata	Bengtsson	arbetar	som	business	controller	på	företaget	Beta.	Företaget	Beta	är	ett	
svenskt	 företag	 som	 tillverkar	 möbler	 och	 kontorsmaterial.	 Huvudkontoret	 finns	 i	
Halland	men	företaget	är	representerat	i	ett	flertal	olika	länder.		

	

4.2.1 Begreppet controller 

På	 företaget	 Beta	 arbetar	 Bengtsson	 som	 ensam	 controller	 där	 hon	 tillhör	
ekonomiavdelningen.	Hon	har	 ingen	 chefsroll	men	hon	 anser	 sig	 vara	 en	 specialist	 på	
företaget.	 Bengtsson	har	mycket	 kontakt	med	 alla	 avdelningar	 på	 företaget	 och	 bokar	
ofta	möten	med	övriga	anställda	för	att	skapa	sig	förståelse	kring	till	exempel	flödet	på	
en	 artikel,	 från	 inköp	 till	 färdig	 på	 lagret.	 För	 att	 få	 den	 förståelsen	 krävs	 det	 att	 hon	
lyssnar	på	övriga	anställda	och	är	ödmjuk.	Som	controller	menar	Bengtsson	att	hon	ska	
vara	ett	stöd	för	företaget	och	för	cheferna.		
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”Här	på	Beta	arbetar	vi	verkligen	i	team	för	att	allt	ska	gå	runt	och	uppnå	korta	ledtider.	
Då	är	det	också	viktigt	att	vi	ser	vårt	eget	ansvar	i	teamet.	Det	fungerar	inte	att	vara	helt	
själv.”	–	Bengtsson	

4.2.2 Controllerns ansvar 

Bengtsson	 är	 inte	med	 i	 ledningsgruppen,	men	 CFO:n	 som	 är	 hennes	 närmsta	 chef	 är	
med.	Hon	har	på	tidigare	arbetsplatser	deltagit	i	 ledningsgruppen	och	hon	kan	se	både	
för	och	nackdelar	i	att	delta.	I	företaget	som	hon	arbetar	för	nu	tycker	inte	Bengtsson	att	
hon	behöver	delta	eftersom	hon	har	en	nära	kontakt	med	ledningsgruppen	och	ser	det	
istället	som	att	hon	sparar	tid	på	att	inte	vara	med.	Bengtsson	ser	sig	själv	som	ett	eget	
företag	i	företaget	där	hon	arbetar	mot	alla	och	kan	får	uppdrag	från	alla.	Uppdragen	kan	
vara	 att	 hon	 får	 ett	 probelm,	 och	 hennes	 uppgift	 är	 då	 att	 identifiera	 orsaken	 till	
problemet.	När	orsaken	sedan	har	 identifieras	så	behöver	 företaget	ofta	genomföra	en	
förändring.	För	att	få	igenom	förändringen	så	krävs	det	att	hon	under	kommunikationen	
är	ödmjuk	och	skapar	förståelse	samt	förtroende.	
	
”Som	controller	ska	du	ha	svart	bälte	 i	marknadsföring	 för	att	 få	 igenom	dina	 idéer.	För	
folk	är	ofta	emot	förändringar.”	–	Bengtsson	
	
Den	 tekniska	 bakgrunden	 som	 Bengtsson	 har	 tror	 hon	 bidrar	 till	 att	 skapa	 ökad	
förståelse	och	respekt.	På	så	sätt	kan	hon	enklare	få	igenom	förändringar,	vilket	bidrar	
till	 företagets	 utveckling.	 Genom	 analyser,	 uppföljning	 och	 rapporter	 är	 Bengtsson	 ett	
stöd	för	cheferna	vid	beslutssituationer,	vilket	hon	menar	är	ett	sätt	för	henne	att	styra	
företaget.		

	

4.2.3 Controllerns arbetsuppgifter 

De	rutinmässiga	arbetsuppgifter	Bengtsson	har	är	allt	som	har	med	bokslut	att	göra	och	
även	 systemunderhåll.	 Utöver	 det	 består	 hennes	 arbetsuppgifter	 mest	 av	 ad	 hoc	
uppdrag.	 Ad	 hoc	 uppdrag	 kommer	 ofta	 som	 följd	 av	 rapportering	 då	 rapporterna	
ifrågasätts.	 Som	 controller	 gör	 hon	 även	mycket	 avvikelseanalyser	 och	 rapporter	 när	
företaget	vill	ha	en	förklaring	på	en	avvikelse.	Det	kan	till	exempel	vara	att	lagervärdet	
har	 gått	 upp	 och	 då	 behöver	 Bengtsson	 ta	 reda	 på	 varför	 det	 är	 så	 genom	 analyser.	
Bengtssons	 arbetsuppgifter	 innefattar	 även	 att	 göra	 investeringsunderlag.	 De	
uppdragen	kan	komma	från	ledningen	eller	produktion	och	då	krävs	det	att	Bengtsson	
är	kritiskt	granskande	när	hon	gör	underlagen.	Efter	investeringsbeslutet	blivit	godkänt	
så	görs	det	en	efterkalkyl	för	att	se	om	de	uppnått	de	förväntningar	de	önskat.		
	
För	att	kommunicera	de	underlag	och	rapporter	som	Bengtsson	tagit	fram	använder	hon	
sig	av	mejl.	Detta	för	att	de	hon	kommunicerar	med	har	mycket	att	göra,	och	då	kan	de	
gå	 igenom	 rapporten	 i	 lugn	 och	 ro.	 Har	 de	 sedan	 frågor	 så	 bokar	 de	 ett	 möte	 med	
Bengtsson	så	de	kan	gå	igenom	rapporten	tillsammans.	Bengtsson	menar	att	det	handlar	
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om	personkännedom	för	att	kommunicera	på	rätt	 sätt.	Rapporterna	hon	 levererar	ska	
vara	 tydliga	och	enkla	och	det	ska	 inte	 finnas	några	 tveksamheter	över	dem.	Eftersom	
Bengtsson	lägger	ner	mycket	tid	på	varje	rapport	hon	tar	fram	så	är	hon	noga	med	att	
fundera	 på	 vad	 rapporterna	 ska	 användas	 till	 och	 sedan	 ställa	 sin	 tid	 i	 relation	 till	
användningen.		
	
”Bara	 för	att	 jag	 får	en	 fråga	är	det	 inte	säkert	att	det	är	 jag	som	ska	svara	på	den,	det	
kommer	mycket	 frågor	 till	 controllern.	 Ibland	 får	 jag	sätta	gränser,	vad	är	mitt,	vad	ska	
jag	svara	på?”	–	Bengtsson	
	
Många	av	de	rapporter	Bengtsson	tar	fram	är	för	att	utveckla	företaget	och	för	att	driva	
företaget	framåt.	På	så	sätt	anser	Bengtsson	att	hon	arbetar	proaktivt.	

	

4.2.4 Införande av affärssystem 

Beta	har	 idag	Microsoft	Dynamics	AX.	Bengtsson	har	 arbetat	 i	 flera	olika	 affärssystem	
och	menar	att	det	är	viktigt	som	controller	att	ha	stor	IT	kompetens	för	att	kunna	förstå	
alla	affärssystem.	Detta	då	det	ofta	är	endast	gränssnittet	som	är	annorlunda.	Bengtsson	
anser	att	affärssystem	är	ett	måste	för	större	företag	då	det	är	själva	hjärtat	i	företaget.	
Däremot	 tror	 hon	 inte	 att	 företag	 behöver	 ha	 det	 nyaste	 och	 mest	 komplexa	
affärssystemet	för	att	det	ska	passa	företaget	bäst.	Det	är	viktigt	att	 förändra	företaget	
med	affärssystemet	och	inte	affärssystemet	med	företaget	för	att	implementeringen	ska	
bli	 lyckad.	 Vid	 en	 lyckad	 implementering	 skapar	 affärssystemet	 effektivitet,	 däremot	
menar	 Bengtsson	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 arbeta	 på	 de	 manuella	 rutinerna	 och	 få	 dem	
standardiserade,	likformade	och	mer	effektiva.		
	
”Oavsett	hur	bra	affärssystem	du	har,	är	du	inte	effektiv	eller	strukturerad	så	kan	du	inte	
utnyttja	systemet.	Hur	bra	dator	du	än	har	så	hänger	det	på	dig	själv	och	hur	du	använder	
affärssystemet.”	–	Bengtsson	

	

4.2.5 Controllerns användning av affärssystem 

Att	använda	IT	och	affärssystem	är	otroligt	viktigt	och	Bengtsson	menar	att	hon	känner	
sig	handikappad	utan	sin	dator.	Som	controller	arbetar	hon	med	datan	i	affärssystemet	
för	 att	 sedan	 analysera	 denna	 i	 ett	 BI	 verktyg	 eller	 Excel.	 Som	 controller	 arbetar	 hon	
även	 mycket	 med	 systemunderhåll	 och	 med	 att	 uppdatera	 företagets	 budgetar	 i	
affärssystemet.	
	
Bengtsson	menar	att	hon	är	beroende	av	affärssystemet	eftersom	all	data	hon	använder	
i	sina	analyser	finns	i	affärssystemet.	Till	sin	hjälp	har	hon	dessutom	Excel	och	olika	BI	
verktyg	där	hon	skapar	analyser.	I	Excel	kan	Bengtsson	göra	många	olika	tabeller	men	
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det	kräver	att	hon	är	duktig	i	programmet,	de	olika	BI	verktygen	är	däremot	enklare	att	
använda.	
	

4.2.6 Förändring  

Bengtsson	har	gått	en	ekonomiutbildning	med	inriktning	verksamhetsstyrning	och	har	
sedan	90-talet	arbetat	som	controller.	I	sin	ekonomiutbildning	ingick	det	inte	någon	IT	
utbildning	 men	 innan	 dess	 hade	 hon	 en	 teknisk	 bakgrund	 vilket	 hon	 anser	 har	
underlättat	 hennes	 arbete	 som	 controller.	 Detta	 då	 hon	 har	 mer	 förståelse	 för	 hela	
processen	 i	 företaget.	 Genom	 den	 tekniska	 bakgrunden	 har	 Bengtsson	 en	 hög	 IT	
kompetens	vilket	hon	menar	underlättar	arbete	som	controller.	Hennes	 IT	kompetens,	
bidrar	också	 till	att	hennes	kollegor	kommer	till	henne	och	 frågar	om	hjälp	 istället	 för	
hos	 IT	 avdelningen.	 Bengtsson	 sitter	 alltid	 i	 något	 typ	 av	 system	 och	 all	 data	 hon	
använder	vid	analyser	kommer	ifrån	affärssystemet.	Hon	har	inte	arbetat	som	controller	
utan	 ett	 affärssystem,	 och	 tror	 inte	 heller	 att	 hon	 hade	 kunnat	 arbeta	 som	 en	
professionell	controller	utan	ett	sådant.		

	

4.3 Gunilla Gustavsson, Gamma 

Gunilla	 Gustavsson	 arbetar	 som	 controller	 på	 företaget	 Gamma.	 Gamma	 är	 ett	
dotterbolag	 till	 en	 koncern	 i	 Schweiz	 men	 de	 arbetar	 som	 ett	 eget	 företag	 med	 alla	
funktioner	på	plats.	

	

4.3.1 Begreppet controller 

"Yrket	som	controller	utformas	mycket	efter	hur	controllern	är	som	person"	–	Gustavsson	
	
Gustavsson	beskriver	sig	vara	en	controller	som	stöttar	alla	i	företaget.	Det	är	till	henne	
de	övriga	anställda	vänder	sig	om	de	har	frågor	om	till	exempel	kostnader,	budget	eller	
vid	 redovisning.	 Gustavsson	 sköter	 inte	 redovisningen,	 men	 under	 den	 perioden	 då	
företagets	 redovisning	 ska	 genomföras	 hjälper	 hon	 redovisningsekonomerna	 och	 ger	
stöttning	 i	utförandet.	Även	hennes	ekonomichef,	 som	är	hennes	närmsta	chef,	vänder	
sig	ofta	till	Gustavsson	vid	frågor	och	idéer.		
	
”Jag	är	ett	bollplank	och	har	en	stöttande	roll,	det	är	ofta	mig	de	vänder	sig	till	för	att	bolla	
tankar	och	idéer.	”	–	Gustavsson	
	
Gustavsson	 tillhör	 ekonomiavdelningen	 där	 hon	 är	 ensam	 controller.	 På	
ekonomiavdelningen	 finns	 även	 två	 redovisningsekonomer	 och	 en	
redovisningsassistent.	 Av	 företagets	 övriga	 avdelningarna	 arbetar	 hon	 mest	 med	 HR,	
utveckling,	 logistik	 och	 marknad	 med	 mycket	 fokus	 på	 utveckling	 av	 marknad.	
Anledningen	till	att	hon	har	mycket	kontakt	med	just	de	avdelningarna	är	på	grund	av	
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att	 de	 har	 stora	 kostnader	 och	 behöver	 därmed	 underlag	 på	 vad	 de	 lägger	 pengar	 på	
som	Gustavsson	har	ansvar	för	att	ta	fram.	HR	menar	Gustavsson	att	hon	som	controller	
har	en	naturlig	koppling	med	när	det	är	dags	för	lönerevision	samt	budget.	
	
En	stor	del	av	Gustavssons	arbete	består	av	att	producera	rapporter	med	siffror	och	en	
liten	del	av	att	analysera	dessa	siffror.	Hon	menar	att	mycket	 tid	går	åt	 till	att	 ta	 fram	
siffrorna	så	att	själva	analysen	ställs	åt	sidan.	Analyserna	görs	istället	av	ekonomichefen	
tillsammans	med	 ledningsgruppen	med	 de	 siffrorna	 Gustavsson	 tar	 fram.	 Gustavsson	
säger	att	många	 företag	 strävar	efter	att	analysera	 så	mycket	 som	möjligt	men	att	det	
oftast	 inte	 finns	 så	mycket	 tid	 till	 att	 göra	 det.	 	 När	 Gustavsson	 gör	 analyser	 är	 det	 i	
samband	med	att	hon	framställer	budget	då	hon	också	behöver	stå	till	svars	för	siffrorna	
i	budgeten.	
	

4.3.2 Controllerns ansvar 

Gustavsson	 har	 ingen	 chefsroll	 i	 företaget	 och	 hon	 sitter	 inte	med	 i	 ledningsgruppen	
men	 i	och	med	hennes	nära	arbete	med	ekonomichefen	anser	Gustavsson	att	hon	 inte	
behöver	det.	Hon	har	även	mycket	kontakt	med	de	övriga	i	ledningsgruppen,	både	Vd:n	
och	de	olika	avdelningscheferna,	som	ofta	vänder	sig	till	henne	då	de	behöver	hjälp	vid	
till	exempel	budgetering.	Denna	typ	av	hjälp	kan	vara	att	ta	fram	en	budget	mall	som	är	
enkel	för	dem	att	använda	och	som	även	underlättar	för	Gustavsson	när	hon	senare	går	
igenom	 siffrorna.	 Genom	 att	 göra	 det	 enklare	 för	 de	 övriga	 på	 företaget	 menar	
Gustavsson	att	hon	bidrar	till	att	företaget	utvecklas	men	hon	säger	även	att	de	är	hårt	
styrda	av	moderbolaget	vilket	medför	att	det	är	svårt	att	styra	och	bestämma.	Det	hon	
menar	att	hon	kan	styra	över	är	underlag	och	hur	hon	får	in	information	som	hon	sedan	
presenterar	på	det	sättet	hon	vill	till	exempel	till	avdelningschefer.	På	så	sätt	bidrar	hon	
till	 indirekt	 styrning.	 Indirekt	 styrning	utövar	hon	även	genom	ekonomichefen	som	är	
med	i	ledningsgruppen.	Gustavsson	har	nära	kontakt	med	ekonomichefen	och	blir	även	
kallad	 till	 många	 av	 de	möten	 som	 ekonomichefen	 sitter	 i.	 Därmed	 känner	 hon	 inget	
behov	av	att	vara	med	i	ledningsgruppen	då	hon	arbetar	såpass	nära	dem.		
	
”Mitt	 sätt	 att	 styra	 är	 genom	 att	 försöka	 ta	 fram	 olika	 kostnadsuppföljningar	 till	 olika	
avdelningschefer	så	de	ska	ha	bra	underlag	för	att	på	så	sätt	kunna	förstå	sina	kostnader”	
–	Gustavsson	

		

4.3.3 Controllerns arbetsuppgifter 

Gustavssons	arbetsuppgifter	varierar	beroende	på	vilken	period	det	är	på	året.	Det	som	
görs	 på	 daglig	 rutin	 är	 att	 hon	 godkänner	 betalningar	 och	 leverantörsfakturor.	 Varje	
månad	görs	viss	rapportering	av	månadsbokslut	samt	vid	varje	kvartal.	Utöver	det	är	det	
mycket	ad	hoc	uppdrag	där	Gustavsson	själv	kan	styra	vad	hon	tycker	är	viktigt	att	lägga	
tid	på.		
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”Jag	har	inte	så	mycket	pekpinnar	på	hur	och	vad	jag	ska	göra”.	–	Gustavsson	
	
Hon	kan	 få	 uppdrag	 från	 ledningsgruppen,	 ekonomichefen,	 produktion	men	 även	 från	
moderbolaget	som	hon	då	måste	svara	på.	
	
Övriga	arbetsuppgifter	är	rapportering,	ha	kontroll	på	att	policyn	som	finns	på	företaget	
hålls,	uppföljning	av	tidigare	rutiner,	se	till	att	kostnader	på	resultaträkningen	konteras	
rätt	och	följer	budgeten	samt	försöka	ha	kontroll	på	oförutsedda	händelser.	Gustavsson	
har	 även	 hand	 om	 det	 svenska	 bolagets	 försäkringar	 där	 hon	 årligen	 tar	 fram	 nya	
standardkostnader.	 Gustavsson	 är	 inte	 delaktig	 i	 investeringsbeslut	 utan	 det	 är	
avdelningschefen	 och	 ledningsgruppen	 som	 tar	 beslut	 tillsammans	 med	 Vd:n,	 men	
behöver	de	hjälp	med	att	ta	fram	underlag	kan	de	vända	sig	till	henne.		
	
Nästan	 all	 information	 som	 Gustavsson	 använder	 i	 utförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter	
kommer	 från	 affärssystemet	 som	 hon	 sedan	 bearbetar	 i	 Excel.	 Hon	 arbetar	 även	 i	
interna	rapporteringssystem	som	hon	kan	lägga	in	resultat-	och	balansräkningar	i.	När	
Gustavsson	ska	analysera	information	använder	hon	främst	budgeten	för	att	jämföra	och	
se	om	det	är	någon	kostnad	som	sticker	iväg.	Även	då	använder	hon	affärssystem	för	att	
kunna	utföra	analyserna	samt	ett	BI	verktyg.	Den	information	och	de	rapporter	hon	får	
fram	skickar	hon	sedan	till	Vd:n,	avdelningschefer,	moderbolaget	samt	ekonomichefen.	
Eftersom	informationen	oftast	består	av	en	fil	så	skickas	den	via	mejl	där	hon	kan	skriva	
punkter	och	förklara	vad	det	är	hon	skickar.	Gustavsson	menar	att	det	är	effektivare	att	
skicka	 ett	mejl	 först	 så	 hinner	mottagaren	 fundera,	 och	 är	 det	 något	mottagaren	 inte	
förstår	eller	behöver	hjälp	med	kommer	de	förbi	Gustavssons	kontor	eftersom	de	flesta	
sitter	 i	 samma	hus.	 I	mejlet	 försöker	hon	alltid	 att	 vara	 så	 tydlig	 som	möjligt	 och	 inte	
använda	 så	mycket	 ekonomitermer	 utan	 anpassa	 sitt	 språk	 efter	 den	 avdelning	 samt	
personen	hon	skickar	till.		
	
Gustavsson	förklarar	att	hon	arbetar	mest	reaktivt,	dels	på	grund	av	tidspress	men	även	
på	 grund	 av	 hur	 hennes	 roll	 är	 upplagd.	 Hon	 tror	 att	 om	 hon	 hade	 suttit	 i	
ledningsgruppen	så	hade	hennes	arbetsuppgifter	varit	mer	proaktiva	men	nu	är	det	mer	
ekonomichefen	 som	 arbetar	 proaktivt.	 Däremot	menar	 Gustavsson	 att	 hon	 genom	 att	
arbeta	reaktivt	drar	lärdomar	och	funderar	på	hur	de	kan	göra	bättre	nästa	gång	och	på	
så	 sätt	 arbetar	 hon	 även	proaktivt.	Hon	 anser	 att	 det	 inte	 är	 rimligt	 att	 enbart	 arbeta	
proaktivt	 eftersom	 hon	måste	 använda	 gammal	 data	 för	 att	 förstå	 vad	 som	 hänt	 och	
använda	sig	av	det	inför	framtiden.	Det	blir	en	kombination.		
	
4.3.4 Införande av affärssystem 

Företaget	 har	 affärssystemet	 Microsoft	 Dynamix	 AX	 som	 hanterar	 kundfakturor,	
leverantörsfakturor,	investeringar	med	avskrivning	med	mera.	Gustavsson	anser	att	det	
är	 ett	 måste	 för	 större	 företag	 att	 ha	 ett	 affärssystem	 eftersom	 det	 annars	 skulle	 bli	
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enormt	mycket	manuellt	arbete	som	dessutom	lätt	hade	kunnat	bli	fel.	Nu	sköts	allting	
nästan	 bara	 genom	 att	 trycka	 på	 en	 knapp	 och	 på	 så	 sätt	 underlättar	 affärssystemet	
mycket	vid	hantering	av	fakturor,	bokföring,	uppföljning	samt	framtagning	av	rapporter.	
I	och	med	att	det	är	enklare	att	ta	fram	rapporter	via	affärssystemet	så	tror	Gustavsson	
att	 behovet	 av	 rapporterna	 har	 ökat	 på	 grund	 av	 de	 ökade	 möjligheterna	 som	
affärssystemet	bidrar	 till.	Det	är	mycket	som	ska	rapporteras	och	det	 tas	 fram	samma	
siffror	på	olika	sätt	till	olika	personer	och	det	blir	inte	riktigt	synkat,	vilket	Gustavsson	
tror	är	typiskt	för	ett	större	företag.	
	
”Det	blir	inte	mindre	jobb	på	grund	av	affärssystemet.	Då	affärssystemet	istället	bidrar	till	
ökade	möjligheter	att	göra	fler	analyser	finns.”	–	Gustavsson	

	

4.3.5 Controllerns användning av affärssystem 

Gustavsson	 anser	 att	 användningen	 av	 IT	 relaterade	 verktyg	 som	 stöd	 är	 ett	 krav	 vid	
utförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter.	 Genom	 affärssystemet	 kan	 Gustavsson	 få	 fram	
resultat	 och	 balansräkning,	 leverantörsreskontra,	 kundreskontra	 med	 mera.	 Hon	
använder	 det	 mycket	 vid	 till	 exempel	 årsbokslut	 för	 att	 ta	 fram	 data	 till	 företagets	
revisorer.	Datan	som	Gustavsson	tar	fram	via	affärssystemet	konverterar	hon	sedan	till	
Excel.	 Hon	 arbetar	 mycket	 i	 Excel	 och	 menar	 att	 goda	 Excel	 kunskaper	 är	 en	
förutsättning	 som	 har	 fått	 byggas	 på	 med	 åren.	 Eftersom	 Excel	 är	 en	 så	 stor	 del	 vid	
utförandet	av	hennes	arbetsuppgifter	så	sparar	hon	mycket	tid	genom	att	ha	goda	Excel	
kunskaper.		

	

4.3.6 Förändring  

Gustavsson	 är	 utbildad	 civilekonom	 och	 började	 arbeta	 som	 ekonomiassistent	 i	 sju	
månader.	Efter	det	har	hon	arbetat	som	controller	i	elva	år	och	har	då	haft	olika	roller	så	
som	business	controller,	plant	controller	med	mera.	I	andra	företag	har	hon	även	suttit	
med	 i	 ledningsgruppen	 där	 hon	 dessutom	 hade	 personalansvar.	 Hon	 har	 ingen	 IT	
utbildning	från	högskolan	utan	är	självlärd	men	genom	de	företagen	hon	har	arbetat	på	
har	 hon	 gått	 en	 del	 Excelkurser.	 Hon	 saknade	 en	 kurs	 med	 avancerad	 Excel	 i	 sin	
utbildning	eftersom	hon	anser	att	de	kunskaper	hon	har	fått	har	hjälpt	henne	mycket	i	
sitt	 arbete.	 Främst	 har	 det	 hjälpt	 henne	 genom	 att	 det	 går	 fortare	 att	 utföra	 sina	
arbetsuppgifter	och	dessutom	kan	hon	göra	rapporterna	mer	presentabla	genom	att	till	
exempel	att	alltid	se	till	att	varje	fil	är	utskriftsvänlig.	
	
Gustavsson	 uppskattar	 att	 hon	 arbetar	 cirka	 75-80%	 i	 affärssystemet	 eller	 övriga	
datorsystem.	Hon	har	aldrig	arbetat	 som	controller	utan	ett	 affärssystem	men	 tror	att	
det	skulle	vara	svårt	att	genomföra	en	controllers	arbetsuppgifter.	
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4.4 Diana Danielsson, Delta 

Diana	Danielsson	 arbetar	 som	 group	 business	 controller	 på	 ett	 internationellt	 företag	
inom	 industriell	 kommunikation	 med	 huvudkontor	 i	 Halmstad.	 Företaget	 har	 tio	
dotterbolag	i	elva	länder	så	som	USA,	Kina	och	Japan.	På	varje	dotterbolag	finns	det	en	
controller	medan	Danielsson	sitter	på	koncernnivå.		
	

4.4.1 Begreppet controller 

Danielssons	 yrkestitel	 är	 group	 business	 controller	 vilket	 innebär	 att	 hon	 arbetar	 på	
koncernnivå.	 Ekonomiavdelningen	 i	 Halmstad	 är	 indelad	 i	 två	 grupper,	 en	 lokal	
finansavdelning	 som	 servar	 de	 svenska	 bolagen	 med	 redovisningsassistenter,	
fakturahantering	med	mera.	Den	andra	gruppen	som	ekonomiavdelningen	består	av	är	
den	 globala	 finansavdelningen	 som	 arbetar	 på	 koncernnivå	 och	 som	 även	 stödjer	
dotterbolagen.	 I	 företaget	 ingår	 Danielsson	 i	 ett	 team	 av	 tre	 controllers	 där	 hon	 är	
business	 controller.	 Utöver	 henne	 finns	 det	 en	 controllerchef	 som	 Danielsson	
rapporterar	 till	 och	 en	 accounting	 controller	 som	 arbetar	 med	 redovisning	 och	 den	
legala	 konsolideringen.	 Eftersom	 företaget	 har	 uppdelningen	 med	 en	 accounting	
controller	och	en	business	controller	kan	Danielsson	arbeta	mer	operativt	med	analyser	
och	rapporter,	vilket	hon	gör	presentationer	och	uppföljningar	på.		Den	information	som	
hon	 använder	 till	 att	 göra	 analyser	 på	 är	 till	 95	%	 den	 redovisningsinformation	 som	
accounting	 controller	 tidigare	 har	 tagit	 fram.	 Danielsson	 är	 ansvarig	 för	 budget	 och	
prognos	i	koncernen	och	även	för	den	interna	kontrollen.	Det	vill	säga	hon	kontrollerar	
så	 det	 till	 exempel	 inte	 begås	 några	 bedrägerier	 i	 företaget.	 Eftersom	 företaget	 är	
börsnoterat	så	ställs	det	hårda	krav,	särskilt	från	den	finansiella	sidan.		
	
Danielsson	samarbetar	med	ekonomiavdelningen	på	så	sätt	att	hon	analyserar	den	data	
de	 producerar.	 Analyserna	 framställs	 sedan	 i	 rapporter	 som	 hon	 framför	 till	
ekonomichefen	 samt	 ledningsgruppen.	 Hon	 arbetar	mycket	mot	 ledningsgruppen	 och	
har	även	mycket	kontakt	med	andra	avledningar	eftersom	hon	arbetar	mycket	operativt.	
Vid	 budgetering	 har	 hon	 till	 exempel	 mycket	 kontakt	 med	 alla	 i	 företaget	 eftersom	
budgetering	berör	alla.		

	

4.4.2 Controllerns ansvar 

Danielssons	 närmsta	 chef	 och	 som	 hon	 rapporterar	 mycket	 till	 är	 controllerchefen.	
Utöver	 controllerchefen	 rapporterar	 hon	 även	mycket	 till	 företagets	 CFO.	 CFO:n	 sitter	
med	 i	 ledningsgruppen	 tillsammans	med	 Vd:n	 och	 genom	 dem	 får	 hon	 direktkontakt	
med	 ledningsgruppen	 som	 hon	 ofta	 får	 uppdrag	 från.	 Hon	 tar	 fram	 underlag	 och	
rapporter	 som	hon	 förmedlar	 till	CFO:n.	CFO:n	 tar	 sedan	de	vidare	 till	 styrelsemötena	
där	de	används	som	underlag	vid	beslut.	Exempel	på	uppdrag	hon	kan	få	är	om	företaget	
ska	öka	omsättningen	med	tio	procent.	Ledningen	använder	då	Danielsson	för	att	skicka	
ut	budskapet	till	övriga	anställda	i	företaget.	Utöver	de	uppdrag	hon	får	från	CFO:n	och	
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Vd:n	kan	Danielsson	starta	egna	uppdrag	på	eget	initiativ	om	hon	upptäcker	avvikelser	
eftersom	 en	 stor	 del	 i	 hennes	 arbete	 är	 att	 försöka	 upptäcka	 det	 som	 inte	 är	 så	
uppenbart.	Hon	kan	även	få	uppdrag	från	till	exempel	produktion.	
	
Genom	 rapporterna	 och	 de	 underlag	 som	 Danielsson	 får	 fram	 kan	 beslut	 om	 stora	
investeringar	 tas	 av	 ledningen.	 Vid	 mindre	 investeringar	 är	 det	 produktionen	 som	
planerar	och	tar	besluten	utifrån	deras	budget.		

4.4.3 Controllerns arbetsuppgifter 

Danielssons	återkommande	arbetsuppgifter	är	budgetering	och	prognos	vilket	hon	gör	
ett	 par	 gånger	 per	 år	 och	 som	 sträcker	 sig	 över	 tre	månader.	 En	 annan	 rutinbaserad	
uppgift	är	internkontroll	vilket	Danielsson	gör	vartannat	kvartal.	Utöver	det	har	hon	inte	
så	mycket	 rutinbaserade	arbetsuppgifter	utan	det	 är	mest	 ad	hoc	uppdrag.	Företagets	
accounting	controller	har	mer	rutinbaserade	arbetsuppgifter	än	Danielsson	har	så	som	
till	exempel	månadsbokslut.		
	
”Det	är	ganska	mycket	frihet,	vi	tar	arbetet	som	det	kommer”	–	Danielsson	
	
När	Danielsson	analyserar	sammanställer	hon	rapporter	på	en	aggregerad	nivå	 för	att	
sen	 jämföra	med	 tidigare	utfall	 eller	mot	budget.	Utifrån	om	det	 är	 avvikelser	 får	hon	
sedan	 gå	 djupare	 och	 se	 vad	 avvikelsen	 beror	 på	 och	 kommer	 ifrån.	 Rapporterna	 gör	
Danielsson	i	Excel	men	det	är	tidskrävande	då	alla	siffror	manuellt	måste	överföras	från	
affärssystemet	till	Excel.	Behovet	av	att	manuellt	överföra	data	vill	företaget	ta	bort	och	
har	därför	valt	att	införa	nya	BI	verktyg	som	ska	reducera	det	manuella	då	verktyget	ska	
integrera	 med	 affärssystemet.	 Danielsson	 hoppas	 på	 att	 kunna	 använda	 det	 nya	
verktyget	helt	och	hållet	vid	analyser	när	det	har	införts.		
	
När	Danielsson	behöver	kommunicera	med	de	övriga	i	företaget	sker	det	oftast	via	mejl	
för	att	få	med	de	bifogade	underlagen.	Då	anpassar	hon	mejlen	beroende	på	mottagaren	
och	 skalar	 bort	 allt	 som	 är	 onödigt	 för	 att	 göra	 informationen	 så	 lätt	 som	möjligt	 att	
förstå.	Ibland	behöver	hon	fysiskt	gå	och	prata	med	den	hon	önskar	kommunicera	med,	
men	då	är	det	oftast	på	grund	av	att	hon	önskar	skapa	förståelse	för	vad	som	har	hänt.		
	
Danielsson	anser	att	hon	arbetar	proaktivt	eftersom	hon	arbetar	med	förbättringar	som	
till	exempel	det	nya	BI	verktyget.	Hon	försöker	hela	tiden	arbeta	för	att	göra	det	lättare	
för	andra	i	företaget	att	förstå	vad	som	händer	då	till	exempel	bruttomarginalen	går	ner	
eller	upp	och	hur	de	kan	arbeta	med	det.	Hon	försöker	hela	tiden	arbeta	ett	steg	framför	
men	tycker	att	det	är	svårt	eftersom	företaget	växer	hela	tiden	och	det	är	mycket	som	
måste	lösas.	Att	arbeta	proaktivt	är	något	som	går	i	vågor	beroende	på	hur	mycket	hon	
har	att	göra	enligt	Danielsson.	
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4.4.4 Införande av affärssystem 

Företaget	har	affärssystemet	iScala	och	de	investerar	löpande	mycket	pengar	i	systemet	
för	att	göra	det	bättre.		
	
”Det	 skulle	 nästan	 inte	 gå	 att	 ha	 en	 verksamhet	 utan	 affärssystem.	 Där	 har	 vi	 allt,	 all	
produktion,	alla	artiklar,	all	ekonomidata	allting.	Jag	vet	inte	hur	vi	skulle	kunna	reda	ut	
det	utan	att	ha	ett	affärssystem”	–	Danielsson	
	
Danielsson	säger	att	eftersom	de	har	allt	 i	deras	affärssystem	skulle	det	vara	svårt	 för	
dem	att	byta	till	ett	annat	affärssystem	eftersom	det	är	så	komplext.	Därmed	försöker	de	
bygga	på	det	gamla	och	göra	ständiga	förbättringar.	Hon	beskriver	affärssystemet	som	
ryggraden	 på	 hela	 företaget	 som	 håller	 ihop	 alla	 avdelningar	 och	 ser	 till	 att	 allting	
fungerar	 med	 leveranser,	 produktion,	 priser,	 artiklar	 och	 fakturering.	 Eftersom	
affärssystemet	 innehåller	 all	 denna	 information	 så	 har	 företagets	 anställda	 olika	
behörighetsroller	 i	affärssystemet.	Danielsson	är	ansvarig	 för	att	varje	anställd	 får	den	
behörighet	som	de	behöver	i	sitt	arbete.		
	
Enligt	Danielsson	 är	 affärssystemet	 en	 nödvändighet	 för	 företaget	 och	 särskilt	 bra	 för	
produktion	men	hon	tycker	inte	att	det	är	anpassat	för	hennes	arbetsuppgifter.	När	hon	
till	exempel	ska	få	ut	en	resultaträkning	får	hon	det	som	ett	papper	på	skärmen	där	hon	
inte	kan	analysera	eller	arbeta	med	sifforna.	Då	får	hon	exportera	siffrorna	till	Excel	och	
formatera	dem	vilket	 är	 tidskrävande.	För	att	Danielssons	arbete	 ska	bli	mer	effektivt	
kommer	företaget	 införa	ett	BI	verktyg	som	underlättar	exporten	av	siffrorna	som	ska	
analyseras.	

 

4.4.5 Controllerns användning av affärssystem	

För	att	kunna	genomföra	sina	arbetsuppgifter	sitter	Danielsson	mycket	framför	datorn.	
Genom	 deras	 affärssystem	 kan	 hon	 plocka	 ut	 data	 till	 sina	 analyser	 som	 hon	 sedan	
analyserar	 i	 Excel.	 Hon	 arbetar	 inte	 så	mycket	 i	 själva	 affärssystemet	 eftersom	det	 är	
ganska	gammaldags	vilket	gör	att	det	är	svårt	att	få	ut	data	och	analysera	siffrorna.	På	
grund	av	det	arbetar	de	just	nu	med	att	införa	ett	BI	verktyg	som	ska	plocka	siffror	från	
olika	datakällor	där	Danielsson	sedan	ska	kunna	analysera	siffrorna	i	det	nya	systemet.	
Det	nya	systemet	kommer	innebära	en	stor	förändring	för	Danielsson	när	hon	utför	sina	
arbetsuppgifter	men	 även	 för	 hela	 företaget.	 Det	 kommer	medföra	 en	 ökad	 förståelse	
eftersom	det	blir	enklare	att	se	hur	de	 ligger	till	 jämfört	med	budget	och	se	avvikelser	
tydligare.	 Trots	 begränsningen	 med	 affärssystemet	 anser	 Danielsson	 att	 det	 är	
nödvändigt	för	att	hon	ska	kunna	utföra	sina	arbetsuppgifter.	Hon	tror	inte	det	skulle	gå	
att	arbeta	som	en	controller	idag	utan	att	ha	ett	affärssystem	eftersom	det	blir	svårt	att	
få	överblicken	i	företaget.	

 



Controllerns användning av affärssystem	

	29	

4.4.6 Förändring  

Danielsson	 har	 studerat	 ekonomiprogrammet	med	 inriktning	 verksamhetsstyrning	 på	
högskolan	 i	Halmstad.	Efter	 studierna	har	hon	arbetat	 som	Business	 controller	 i	 snart	
elva	år.	Hon	har	tidigare	arbetat	på	ett	annat	företag	i	Halmstad	där	hon	hade	liknande	
arbetsuppgifter	som	idag	fast	i	en	mindre	koncern.		
	
Danielsson	 har	 ingen	 IT	 utbildning	 utan	 är	 självlärd.	 Hon	 har	 gått	 en	 del	 Excel	
utbildningar	 genom	 sitt	 arbete	 och	 försöker	 hålla	 sig	 uppdaterad	 i	 programmet.	 Hon	
tycker	 det	 är	 viktigt	 att	 ha	 kunskaper	 inom	 Excel	 eftersom	 det	 går	 att	 göra	 otroligt	
mycket	i	programmet	och	dessutom	blir	det	mer	frihet	att	utföra	sitt	arbete.	Danielsson	
arbetar	idag	till	90-95	%	i	Excel.	
 
”Framtidens	ekonomiutbildning	måste	bli	lite	mer	inriktad	på	IT	och	dataprogram	för	de	
måste	få	ut	data	i	sitt	arbete.	Vi	kan	inte	bara	tro	att	IT	avdelningen	ska	kunna	leverera	
den	data	du	behöver.	Det	är	inte	så	enkelt.”	–	Danielsson	
	
Danielsson	menar	att	om	hon	är	bättre	på	IT	kan	hon	få	ut	mer	att	analysera	och	det	blir	
lättare	att	 ta	 fram	ett	resultat.	 Inledningsvis	 fick	Danielsson	en	utbildning	 i	det	system	
som	företaget	har	men	det	var	mest	inriktat	på	produktion	och	inte	på	det	hon	behöver	
kunna	 för	 att	 utföra	 sina	 arbetsuppgifter.	 Det	 nya	 BI	 verktyget	 som	 ska	 införas	 har	
Danielsson	fått	utbildning	i	eftersom	hon	är	projektledare	för	det	och	det	är	hon	som	har	
handlat	 in	det.	Hon	kommer	dessutom	utbilda	resten	av	företaget	 i	verktyget	eftersom	
hon	tycker	det	är	en	viktig	faktor	för	att	de	ska	använda	det.		
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5 Analys och diskussion 

I	 detta	 kapitel	 analyserar	 och	 diskuterar	 vi	 den	 framtagna	 teorin	 med	 det	 empiriska	
materialet	vi	samlat	in.	Vi	har	utgått	från	tidigare	rubriker.	

	

5.1 Begreppet controller 

Begreppet	 controller	 myntades	 för	 att	 beskriva	 en	 ekonomichef	 och	 begreppet	 har	
sedan	vidareutvecklats	i	Sverige	(Olve	&	Samuelson,	2008).	I	Sverige	delas	begreppet	in	i	
två	 delar,	 vilka	 är	 accounting	 controller	 och	 business	 controller.	 En	 accounting	
controllers	 arbetsuppgift	 är	 att	 producera	 redovisningssiffror	 medan,	 en	 business	
controller	 är	 en	mer	 handlingsorienterad	 ekonom	 som	 analyserar	 redovisningssiffror	
och	 vidtar	 lämpliga	 åtgärder	 (Nilsson	 et.	 al.,	 2010).	 Enligt	 Burns	 &	 Baldwinsdottir	
(2005)	har	en	accounting	controllers	arbetsuppgifter	delegerats	till	mellanchefer	vilket	
har	 lett	 till	 att	 de	 inte	 behövs	 i	 samma	 utsträckning,	 det	 har	 dessutom	 medfört	 att	
ekonomiavdelningar	på	företag	har	minskat	(Scapens	&	Jazayeri,	2003).	Bengtsson	och	
Danielsson	 har	 yrkesbeteckningen	 business	 controller.	 Bengtsson	 arbetar	 som	 ensam	
controller	 på	 företaget	Beta	 och	beskriver	 sig	 som	 specialist	 på	 företaget.	Hon	önskar	
vara	 ett	 stöd	 för	 företaget	 och	 cheferna	 och	 har	 därav	 mycket	 kontakt	 med	 alla	
avdelningarna.	 På	 företaget	Delta	 är	det	 flera	 som	arbetar	 som	controllers	 och	de	har	
delat	in	controllerna	i	två	olika	grupper.	Den	ena	gruppen	arbetar	på	lokal	nivå	medan	
den	andra	gruppen	arbetar	på	koncernnivå.	Danielsson	arbetar	som	business	controller	
tillsammans	 med	 en	 accounting	 controller	 där	 hon	 till	 95	 %	 analyserar	 den	
redovisningsinformation	som	företagets	accounting	controller	tagit	fram.	Andersson	och	
Gustavsson	 har	 enbart	 yrkesbeteckningen	 controller.	 De	 är	 båda	 två	 den	 enda	
controllern	 i	 företaget	 och	 Andersson	 är	 dessutom	 ensam	 på	 ekonomiavdelningen.	 I	
deras	arbetsuppgifter	ingår	det	att	producera	redovisningssiffror	samt	budgetering	men	
även	olika	uppdrag	 från	 till	exempel	chefer	eller	övriga	anställda.	Båda	berättar	att	de	
har	mycket	 kontakt	med	alla	 avdelningarna	på	 företagen	och	Andersson	beskriver	 att	
hon	är	”spindeln	i	nätet”.	Gustavsson	berättar	att	hon	har	en	stöttande	roll	och	att	övriga	
anställda	vänder	sig	till	henne	om	de	har	frågor	eller	är	i	behov	av	konsultation.	
	
De	 controllerna	 som	 har	 yrkesbeteckningen	 business	 controller	 har	 tydligare	
arbetsuppgifter	 och	 ramar	 kring	 sitt	 ansvarsområde.	 	 De	 får	 mer	 tid	 till	 analyser	
eftersom	ekonomiavdelningen	 tar	 fram	de	 redovisningssiffror	 de	 analyserar,	 vilket	 de	
får	 genom	 affärssystemet.	 Affärssystemet	 är	 därför	 ett	 stöd	 vid	 utförande	 av	 deras	
arbetsuppgifter.	I	företaget	Alfa	har	ekonomiavdelningen	centraliserats	och	därmed	får	
Andersson	 göra	 de	 enklare	 ekonomiska	 arbetsuppgifter	 likt	 en	 accounting	 controller.	
Detta	 hade	 hon	 inte	 behövt	 göra	 om	 det	 hade	 funnits	 en	 ekonomiavdelning	 eller	 en	
accounting	 controller.	 Utöver	 de	 enklare	 ekonomiska	 arbetsuppgifterna	 agerar	 hon	
också	som	en	handlingsorienterad	ekonom	och	skapar	analyser	vilket	är	definition	av	en	
business	controller.	Däremot	har	hon	inte	möjlighet	att	lägga	ned	all	sin	tid	på	att	agera	
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som	en	business	controller	på	grund	av	hennes	andra	arbetsuppgifter.	Detta	kan	bidra	
till	 att	 hon	 får	 för	 mycket	 arbetsuppgifter	 och	 ansvar	 för	 att	 hon	 ensam	 ska	 kunna	
hantera	 vilket	 kan	 påverka	 utförandet	 av	 hennes	 arbetsuppgifter.	 På	 så	 sätt	 blir	 inte	
arbetsuppgifterna	och	ramarna	kring	ansvarsområdet	lika	tydliga.	Eftersom	hon	har	ett	
stort	 ansvarsområde	 är	 hon	 beroende	 av	 att	 använda	 affärssystemet	 för	 att	 kunna	
hantera	 alla	 arbetsuppgifter.	 På	 Gamma	 har	 de	 en	 mindre	 ekonomiavdelning	 som	
arbetar	 med	 redovisning,	 trots	 detta	 är	 det	 Gustavsson	 som	 producerar	
redovisningssiffror	 som	 sedan	 analyseras	 av	 hennes	 ekonomichef.	 Av	 den	 anledning	
framstår	 ekonomichefen	 som	 en	 business	 controller	 och	 Gustavsson	 som	 accounting	
controller.	 Gustavssons	 yrkesbeteckning	 som	 controller	 kan	 därför	 ifrågasättas	 då	
ekonomichefen	 agerar	 som	 business	 controller	 och	 ekonomerna	 på	
ekonomiavdelningen	gör	en	accounting	controllers	arbetsuppgifter.	Då	företag	väljer	att	
enbart	 använda	 sig	 av	 yrkesbeteckningen	 controller	 blir	 det	 både	 otydligt	 för	
controllern	och	företaget	vad	som	är	hennes	ansvarsområde	och	arbetsuppgifter.	På	så	
sätt	finns	det	risk	att	hon	enbart	blir	en	konsult	som	stödjer	företaget.		
	
Controllern	kan	agera	i	fyra	olika	roller	vilka	är	kamrern,	analytiker,	pedagog	och	coach.	
Rollen	 ska	 spegla	 företagets	 strategi	 och	 val	 av	 styrning	 (Nilsson	 et	 al.,	 2010).	
Företagens	 införande	 av	 affärssystem	 har	 resulterat	 i	 att	 behovet	 av	 ekonomer	 har	
minskat	då	det	rutinmässiga	arbetet	har	minskat.	Detta	har	påverkat	controllerns	roll	då	
den	har	övergått	från	att	agera	i	rollen	kamrern	till	att	vara	mer	analytiker.	Vilket	också	
har	bidragit	till	ett	ökat	behov	av	att	controllern	agerar	som	pedagog	och	coach	(Caglio,	
2003,	 Sangster	 et	 al.,	 2009).	 Gustavsson	 är	 ensam	 controller	 på	 företaget	 Gamma	och	
hennes	 arbetsuppgifter	 är	 att	 ta	 fram	 redovisningsinformation	 som	 analyseras	 och	
förmedlas	till	chefer.	Hennes	beskrivning	av	sina	arbetsuppgifter	skapar	en	uppfattning	
om	 att	 hon	 agerar	 i	 rollen	 kamrern.	 Bengtsson	 och	 Danielsson	 har	 båda	 yrkestiteln	
business	 controller	 och	 stora	 delar	 av	 deras	 arbetsuppgifter	 går	 till	 att	 analysera	
framtagen	 information	 och	 skapa	 rapporter.	 Av	 denna	 anledning	 agerar	 båda	 mer	 i	
rollen	 analytiker	 i	 utförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter.	 Bengtsson	 har	 även	 inslag	 av	
pedagog	och	coach	eftersom	hon	arbetar	mycket	med	att	skapa	rutiner	och	mätverktyg	
för	att	underlätta	arbetet	för	alla	i	företaget.	Andersson	har	inslag	av	alla	rollerna	i	sitt	
arbete.	Eftersom	hon	är	ensam	på	ekonomiavdelningen	har	hon	ansvar	för	att	agera	som	
kamrern	och	då	hennes	arbetsuppgifter	är	att	producera	olika	underlag	och	agerar	 till	
stor	 del	 som	 analytiker.	 Hon	 agerar	 också	 som	 pedagog	och	 coach	 då	 hon	 är	 länken	
mellan	huvudkontoret	och	företaget	där	hon	är	ett	stöd	till	alla.		
	
Det	är	tydligt	att	företagets	strategi	och	val	av	styrning	påverkar	hur	controllern	arbetar	
i	 företaget.	 Alla	 controllerna	 har	 olika	 ansvar	 och	 arbetsuppgifter,	 vilket	 gör	 att	 de	
agerar	 i	 olika	 roller.	 Enligt	 teorin	 har	 tillämpningen	 av	 kamrern	 försvunnit	 från	
företaget,	 däremot	 visar	 studien	 att	 flera	 företag	 väljer	 att	 tillämpa	 rollen.	 Detta	 kan	
bero	 på	 att	 införande	 av	 affärssystem	 inte	 tar	 bort	 behovet	 av	 en	 ekonoms	
arbetsuppgifter	utan	endast	underlättar	arbetet.	Som	till	exempel	i	Anderssons	fall	där	
det	 inte	 finns	några	andra	ekonomer	och	hon	behöver	utföra	dessa	arbetsuppgifter	på	
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egen	hand.	Att	en	controller	ska	agera	som	pedagog	och	coach	kan	 till	exempel	ses	då	
flera	controllers	anser	sig	agera	som	stöd	till	 företaget.	Däremot	visar	undersökningen	
att	 controllers	 till	 stor	 del	 är	 analytiker	 då	 tre	 av	 controllernas	 huvudsakliga	
arbetsuppgifter	är	att	analysera.		
	

5.2 Controllerns ansvar 

I	 flera	 företag	 har	 controllern	 utvecklats	 till	 att	 vara	 mer	 företagsorienterad	med	 ett	
särskilt	 ansvar	 för	 informationshantering	 (Järvenpää,	 2007).	 Informationshanteringen	
kräver	att	controllern	har	kunskap	om	informationen	som	produceras	samt	förstår	dess	
innebörd	 (Olve	 &	 Samuelson,	 2008).	 Två	 av	 respondenterna	 berättar	 att	 de	 har	 en	
central	position	i	företaget.	Andersson	som	är	ensam	ansvarig	för	ekonomin	behöver	ha	
kunskap	och	förståelse	för	den	information	hon	producerar	och	hur	den	kan	användas	
för	att	utveckla	företaget.	Bengtsson	anser	att	hon	är	specialist	på	företaget	och	arbetar	
ständigt	med	att	skapa	mer	förståelse	för	hur	företaget	fungerar.	Genom	förståelsen	kan	
hon	skapa	analyser	och	rapporter	som	bidrar	till	 förändringar.	Gustavsson	är	ansvarig	
för	 informationshanteringen	 på	 så	 sätt	 att	 hon	 är	 ansvarig	 för	 att	 framställa	 den	
information	 andra	 behöver	 för	 att	 kunna	 analysera.	 På	 Delta	 är	 Danielssons	
huvudsakliga	 arbetsuppgift	 att	 skapa	 analyser	 och	 även	 hantera	 informationen	 så	 att	
andra	också	förstår	informationens	innebörd.		
	
Eftersom	 informationen	 controllerna	 producerar	 fram	 sedan	 ska	 användas	 i	 olika	
sammanhang	 så	 krävs	 det	 att	 de	 har	 förståelse	 och	 kunskap	 om	 vad	 informationen	
betyder	och	på	vilket	sätt	 informationen	kan	bidra	för	företaget.	Har	controllern	ingen	
förståelse	för	informationen	som	tas	fram	kan	det	leda	till	att	fel	information	analyseras	
och	att	analyserna	inte	blir	 fullständiga.	Affärssystem	är	ett	bra	verktyg	för	att	ta	fram	
relevant	information,	då	controllern	har	direkt	tillgång	till	information	och	kan	se	den	i	
samband	 med	 annan	 information.	 På	 så	 sätt	 skapas	 större	 förståelse	 kring	 vilken	
information	som	behövs	och	vad	den	kan	bidra	med.	
	
Utöver	att	ha	kunskap	om	information	och	förstår	dess	innebörd,	ska	controllern	hjälpa	
ledningen	 att	 förbättra	 företagets	 ekonomistyrning	 och	 föreslå	 utveckling	 (Olve	 &	
Samuelson,	2008).	Vilket	har	resulterat	i	att	det	har	blivit	allt	vanligare	att	controllern	är	
med	 i	 ledningsgruppen	(Paulsson,	2012).	Endast	Andersson	är	med	 i	 ledningsgruppen	
och	presenterar	själv	den	information	hon	tar	fram.	I	och	med	det	anser	Andersson	att	
hon	 har	 en	 viss	 påverkan	 på	 företagets	 utveckling	 och	 kan	 styra	 över	 vad	 som	
presenteras	för	resten	av	ledningsgruppen.	De	tre	övriga	respondenterna	är	inte	med	i	
ledningsgruppen	men	de	är	eniga	om	att	det	inte	är	nödvändigt	för	dem	eftersom	de	har	
en	 nära	 kontakt	 med	 sin	 chef	 som	 sitter	 i	 ledningsgruppen.	 Via	 deras	 chefer	 kan	 de	
vidarebefordra	rapporter	och	 information	som	är	 framtagen	 för	att	utveckla	 företaget.	
Genom	dessa	rapporter	menar	flera	av	respondenterna	att	de	utövar	indirekt	styrning.		
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En	controller	har	 spridda	arbetsuppgifter	och	då	en	controller	dessutom	ska	utöva	en	
chefsroll	 blir	 det	 desto	 mer	 arbetsuppgifter	 och	 ansvar.	 Det	 påverkar	 de	 andra	
arbetsuppgifterna	då	en	person	inte	kan	vara	på	flera	ställen	samtidigt.	En	chefsroll	kan	
dessutom	 innebära	 delaktighet	 i	 ett	 flertal	 ledningsmöten	 vilket	 är	 tidskrävande.	 Den	
tiden	 kunde	 de	 istället	 använt	 till	 att	 producera	 beslutsunderlag	 och	 analyser	 som	 är	
framåtdrivande.	En	controller	behöver	därför	prioritera	vad	de	vill	lägga	sin	tid	på.	
	
”Jag	är	inte	medlem	i	ledningsgruppen	och	jag	känner	inte	att	jag	behöver	vara	det	för	att	
jag	känner	att	jag	har	ett	så	nära	samarbete	med	dem	i	ledningsgruppen.	Jag	ser	det	också	
som	att	jag	tjänar	massa	tid.”	–	Bengtsson		
	

5.3 Controllerns arbetsuppgifter 

En	 controllers	 arbetsuppgifter	 kan	 delas	 in	 i	 fyra	 delar,	 vilka	 är;	 produktion	 av	
information,	 analys	 av	 information,	 beslut	 utifrån	 information	 samt	 kommunicera	
framtagen	 information	 (Lindvall,	 2009).	 De	 fyra	 respondenterna	 har	 varierande	
arbetsuppgifter	beroende	på	 företaget	och	controllerns	ansvar.	Det	de	har	gemensamt	
är	att	de	 tar	 fram	information	till	 ledningen	och	anställda	 i	 företaget	genom	att	hämta	
data	 i	 affärssystem.	 Gustavsson	 presenterar	 den	 framtagna	 informationen	 till	 sin	
ekonomichef	 som	 analyserar	 informationen.	 De	 tre	 övriga	 respondenterna	 analyserar	
själva	den	informationen	de	tar	fram	med	BI	verktyg	eller	Excel.	Den	information	och	de	
rapporter	som	de	får	fram	genom	analyserna	presenteras	för	chefen	som	tar	de	vidare	
till	ledningen.	I	Anderssons	fall	presenterar	hon	själv	analyserna	på	ledningsmötena	och	
är	 på	 så	 sätt	 delaktig	 i	 beslutssituationen.	 Enligt	 Lindvall	 (2009)	 fattar	 controllern	
betydelsefulla	 beslut	 som	 gynnar	 företaget	 vid	 till	 exempel	 investeringar.	 Tre	 av	
respondenterna	är	inte	delaktiga	i	beslut	som	företaget	tar	utan	hjälper	endast	till	för	att	
ta	 fram	informationsunderlag	till	besluten.	Det	är	sedan	utifrån	rapporterna	 ledningen	
tar	 beslut	 som	 påverkar	 företagets	 utveckling	 och	 det	 är	 endast	 Andersson	 som	 kan	
påverka	besluten	eftersom	hon	är	med	i	ledningsgruppen.		
	
Alla	controllerna	arbetar	med	att	producera	information	och	använder	då	affärssystem	
som	ett	verktyg.	Denna	informationen	gör	Andersson,	Bengtsson	och	Danielsson	själva	
analyser	på	och	använder	då	olika	BI	verktyg	och	Excel.	Däremot	är	det	bara	Andersson	
som	är	delaktig	i	beslutsfattande.	Alla	controllerna	har	olika	arbetsuppgifter	vilket	kan	
bero	på	att	de	har	olika	ansvars	områden	men	alla	använder	affärssystemet	på	samma	
sätt	fast	i	olika	utsträckning.		
	
IT	utvecklingen	har	bidragit	till	att	det	har	blivit	allt	viktigare	för	en	controller	att	besitta	
förmågan	 att	 kommunicera	 och	 att	 anpassa	 sitt	 sätt	 att	 kommunicera	 (Olve	 &	
Samuelson,	2008;	Paulsson,	2012).	Alla	fyra	respondenter	uttrycker	att	mejl	är	det	mest	
effektiva	sätt	för	dem	att	kommunicera	på	eftersom	de	ofta	bifogar	filer	med	rapporter.	I	
mejlen	tänker	de	på	att	vara	tydliga	och	använda	ett	enkelt	språk	utan	ekonomitermer.	
De	behöver	också	 tänka	på	att	 rapporterna	är	mottagliga	på	så	 sätt	att	alla	 ska	kunna	
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använda	filerna	utan	att	anpassa	dem.	Det	ställer	därför	krav	på	att	en	controller	vet	hur	
de	ska	använda	IT	relaterade	verktyg.	Om	informationen	däremot	kräver	en	dialog	 för	
en	tydligare	förklaring	bokas	ett	personligt	möte	med	syftet	att	skapa	ökad	förståelse	för	
den	övriga	anställda	eller	controllern.		
	
”Jag	anser	att	det	är	viktig	att	anpassa	rapporter	så	att	de	som	ska	ha	dem	vet	hur	de	ska	
hanteras”	–	Andersson	
	
När	IT	används	som	ett	kommunikationsmedel	är	det	lätt	att	det	uppstår	missförstånd,	
då	den	skriftliga	information	kan	uppfattas	på	fel	sätt	eller	att	fel	information	kommer	i	
fokus.	Det	är	bra	att	en	controller	är	uppmärksam	på	att	 innehållet	kan	missuppfattas	
för	att	på	så	sätt	 försöka	vara	så	tydliga	som	möjligt.	Eftersom	en	controller	genomför	
analyser	 på	 företaget	 och	 det	 behöver	 inte	 bara	 vara	 positiv	 information	 som	
presenteras.	Det	kan	också	vara	negativt,	till	exempel	att	en	avdelning	inte	har	presterat	
så	 bra	 och	 behöver	 genomföra	 olika	 förändringar	 för	 att	 förbättra	 sin	 prestation.	 Att	
genomföra	förändringar	är	oftast	inte	så	mottagligt,	då	förändring	både	är	tidskrävande	
och	 resurskrävande.	 Det	 gäller	 därför	 att	 controllern	 presenterar	 informationen	 och	
behovet	av	förändringen	så	att	mottagaren	för	informationen	förstår	anledningen	till	att	
förändringen	är	viktig.	
	
”Som	controller	ska	du	ha	svart	bälte	 i	marknadsföring	 för	att	 få	 igenom	dina	 idéer.	För	
folk	är	ofta	emot	förändringar.”	–	Bengtsson	
	
Enligt	Lindvall	(2009)	fattar	controllern	betydelsefulla	beslut	som	gynnar	företaget	som	
till	exempel	vid	investeringar.	Det	är	enbart	Andersson	som	är	delaktig	i	beslutsfattande	
då	hon	är	med	i	ledningsgruppen.	De	tre	andra	controllerna	agerar	istället	som	stöd	då	
de	 tar	 fram	 informationsunderlag	 till	 besluten.	 Det	 är	 sedan	 utifrån	 underlagen	
ledningen	tar	beslut	som	påverkar	företagets	utveckling.		
	
Att	en	controller	är	med	 i	 ledningsgruppen	och	själv	kan	presentera	det	underlag	som	
hon	 tagit	 fram	kan	bidra	 till	 att	de	andra	 i	 ledningsgruppen	 för	en	ökad	 förståelse	 for	
underlagets	 innehåll.	Det	bidrar	också	till	att	underlaget	presenteras	på	rätt	sätt	så	att	
det	inte	uppstår	några	missuppfattningar,	vilket	bidrar	till	att	ledningsgruppen	kan	fatta	
bättre	beslut.	När	 en	 controller	däremot	 inte	 är	med	 i	 ledningsgruppen	gör	det	 att	de	
istället	kan	lägga	mer	tid	på	att	utföra	analyser	för	att	på	så	sätt	driva	företaget	framåt.	
Deltagande	i	ledningsgruppen	kan	därav	påverka	controllerns	andra	arbetsuppgifter.		
	
En	controller	har	fått	större	möjligheter	att	vara	flexibel	vilket	har	bidragit	till	att	ad	hoc	
uppdrag	blivit	en	stor	del	av	en	controllers	arbete	(Lindvall,	2009).	Ad	hoc	uppdrag	var	
en	uppgift	alla	respondenterna	hade	gemensamt.	En	stor	del	av	deras	arbete	består	av	
dessa	ad	hoc	uppdrag	som	de	startar	själva	eller	i	uppdrag	av	någon	annan	på	företaget.	
Då	 krävs	 det	 att	 de	 själva	 vet	 vad	 som	 är	 viktigt	 att	 lägga	 tid	 på	 och	 vad	 som	 bör	
prioriteras.		
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”Bara	 för	att	 jag	 får	en	 fråga	är	det	 inte	säkert	att	det	är	 jag	som	ska	svara	på	den,	det	
kommer	mycket	frågor	till	controllers.	Ibland	får	jag	sätta	gränser,	vad	är	mitt,	vad	ska	jag	
svara	på?”	–	Bengtsson	
	
En	 controller	 har	 många	 olika	 arbetsuppgifter,	 då	 kan	 det	 vara	 viktigt	 att	 veta	 vilka	
uppgifter	som	är	mest	kritiska	att	genomföra	samt	vilka	som	företaget	drar	mest	nytta	
av.	Ofta	är	ad	hoc	uppdragen	analyser	där	controllern	antigen	ska	identifiera	vad	som	är	
fel	eller	at	identifiera	utvecklingspotential.	Att	framställa	en	rapport	som	någon	anser	de	
behöver	men	som	inte	gör	någon	större	nytta	 i	 företagets	utveckling	kan	vara	både	en	
onödig	kostnad	och	utnyttjanden	av	resurser.	Då	genomförande	av	analyser	och	olika	ad	
hoc	uppdrag	kan	vara	 tidskrävande	är	det	 viktigt	 att	 controllern	 fokuserar	mer	på	att	
skapa	 rapporter	 som	är	 framåtdrivande	än	 rapporter	 som	 inte	ger	 en	 större	nytta	 för	
företaget.	 För	 att	 en	 controller	 ska	 hinna	 med	 att	 utföra	 alla	 arbetsuppgifter	 är	
affärssystem	ett	bra	verktyg.	Det	underlättar	arbetet	då	controllern	på	ett	effektivt	sätt	
kan	ta	fram	den	datan	som	ska	analyseras	genom	direkt	tillgång	till	datan.	Detta	medför	
att	 controllern	 kan	 avsätta	mer	 tid	 på	 att	 analysera.	 Affärssystemet	 underlättar	 också	
controllerns	arbete	då	det	inte	bara	är	controllern	som	behöver	framställa	rapporterna.	
Om	 någon	 i	 företaget	 behöver	 rapporter	 av	 någon	 enklare	 karaktär	 kan	 de	 själva	
framställa	rapporterna	genom	att	använda	affärssystemet	som	ett	verktyg.	Detta	bidrar	
då	 till	 att	 controllern	 istället	 kan	 fokusera	 på	 det	 som	 är	mest	 kritiskt	 och	 på	 så	 sätt	
driva	företaget	framåt.	
	
En	controller	kan	agera	reaktivt	eller	proaktiv	i	sitt	sätt	att	utföra	sina	arbetsuppgifter.	
Eftersom	redovisningen	är	den	största	delen	i	deras	arbete	och	utveckling	av	företaget	
en	liten	del	så	riskerar	controllern	att	arbeta	mer	reaktivt	än	proaktivt	(Lindvall,	2009;	
Nilsson	 et	 al.,	 2010).	 Endast	Gustavsson	menar	 att	 hon	 arbetar	mest	 reaktivt	men	vill	
gärna	arbetat	mer	proaktivt.	Hon	säger	att	det	är	så	hennes	roll	 i	 företaget	är	upplagd,	
att	 hon	 arbetar	 reaktivt	 medan	 ekonomichefen	 arbetar	 proaktivt.	 De	 tre	 övriga	
respondenterna	anser	att	de	arbetar	proaktivt	genom	de	rapporter	dem	tar	 fram	samt	
genom	de	förbättringsåtgärder	de	gör	i	företaget.		
	
Att	 arbeta	 proaktivt	 är	 något	 som	 krävs	 av	 en	 controller	 för	 att	 se	 företagets	
utvecklingspotential.	 Om	 en	 controller	 istället	 arbetar	 mer	 reaktivt	 skapar	 det	 en	
uppfattning	 om	 att	 controllern	 istället	 arbetar	 som	 en	 ekonom,	 med	 mer	 fokus	 på	
arbetsuppgifter	 så	 som	 framställande	 av	 balans-	 och	 resultatbudget.	 För	 en	 controller	
som	agerar	proaktivt	kan	affärssystemet	vara	ett	bra	verktyg	då	de	får	direkt	tillgång	till	
realtidsinformation.	 Detta	 gör	 att	 de	 både	 kan	 se	 företaget	 historik	 och	 hur	 det	 är	 i	
nuläget,	vilket	bidrar	till	att	controllern	kan	skapa	en	uppfattning	om	vad	som	kan	hända	
i	framtiden.		
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5.4 Införande av affärssystem 

För	många	 företag	 har	 införandet	 av	 affärssystem	varit	 en	 förutsättning	 för	 att	 bli	 ett	
konkurrenskraftigt	 företag	 (Hedman	 et	 al.,	 2009;	 Chen	 et	 al.,	 2012;	 Spathis	 &	
Constantinides,	 2004).	 Anledningen	 till	 att	 affärssystem	 bidrar	 till	 denna	
konkurrenskraft	är	att	företaget	effektiviseras	genom	användning	av	affärssystem	då	de	
genererar	 i	 effektivare	 tillvägagångsätt	 och	 styrning	 (Chen	 et	 al.,	 2012).	 Alla	
respondenter	beskriver	att	de	har	stor	användning	av	affärssystem	då	det	är	ett	effektivt	
sätt	att	hantera	stora	mängder	av	information	och	på	så	sätt	genererar	i	en	hög	nivå	av	
informationskapande.	 Alla	 respondenter	 uttrycker	 också	 att	 de	 ser	 användningen	 av	
affärssystem	 som	 en	 förutsättning	 för	 större	 företag	 och	 att	 större	 företag	 behöver	
använda	 affärssystem	 för	 att	 effektivt	 kunna	 hantera	 den	 enorma	 mängd	 data	 de	
besitter.	 Då	 saknad	 av	 ett	 affärssystem	 ville	 inneburit	 mycket	 manuellt	 arbete.	 Med	
manuellt	arbete	finns	det	ökad	risk	för	att	datan	blir	felaktig	och	därav	finns	det	också	
risk	för	att	företaget	samt	controllern	inte	kan	förlita	sig	på	datan.			
	
Eftersom	det	finns	krav	på	en	controllers	prestanda,	då	de	ofta	arbetar	under	tidspress	
hade	 mycket	 manuellt	 arbete	 inte	 varit	 aktuellt.	 Dels	 för	 att	 det	 hade	 inneburit	 att	
framställandet	 av	 varje	 rapport	 hade	 tagit	 onödigt	 lång	 tid,	 vilket	 hade	 påverkat	
framtagandet	av	andra	rapporter	då	controllern	hade	behövt	prioritera	framtagandet	av	
den	ena	framför	den	andra.	För	controllern	hade	det	också	inneburit	extra	arbete	då	det	
hade	funnits	större	behov	av	att	säkerställa	datan	som	rapporterna	är	uppbyggda	på	så	
att	de	stämmer	med	verkligheten.	Detta	då	företagen	kräver	att	controllern	står	till	svars	
för	alla	avvikelser	samt	underlag	som	controllern	producerat	fram.		
	
Affärssystem	bidrar	också	till	att	företag	blir	mer	flexibla	och	att	chefer	får	ökad	kontroll	
över	 företaget,	 då	 affärssystemet	 genererar	 i	 en	 platt	 företagsstruktur	 och	 mer	
demokratisk	 styrning	 (Chen	 et	 al.,	 2012;	 Davenport,	 1998).	 Det	 är	 enbart	 Andersson	
som	har	 en	 chefsroll	 där	 hon	 är	 chef	 för	 två	 anställda.	Denna	 chefsroll	 ser	Andersson	
som	hennes	formella	chefsroll	men	som	controller	har	hon	också	en	informell	chefsroll.	
Det	 är	 genom	denna	 roll	 som	hon	 får	 kontroll	 och	 kan	 styra	 över	 företaget.	 Även	 om	
ingen	av	de	övriga	respondenterna	har	en	formell	chefsroll	utövar	de	ändå	styrning	och	
på	 så	 sätt	har	de	också	en	 informell	 chefsroll.	En	anledning	 till	 att	de	har	en	 chefsroll	
som	controller	är	genom	styrningen	och	det	nära	samarbetet	med	alla	avdelningar.	
	
”Som	controller	är	jag	spindeln	i	nätet”	–	Andersson	
	
Det	är	genom	det	nära	samarbetet	och	användningen	av	affärssystem	som	controllerna	
kan	få	kontroll	över	företaget.	Utan	nära	samarbete	och	affärssystem	hade	controllerna	
varken	fått	kontroll	eller	förståelse	av	företaget	samt	olika	händelser	som	kan	inträffa.	
Vilket	 hade	 påverkat	 framtagandet	 och	 användningen	 av	 rapporter	 och	 annat	
beslutsunderlag	 då	 det	 hade	 funnits	 risk	 för	 att	 underlagens	 tillförlitlighet	 hade	
försämrats,	samt	att	relevant	och	viktig	information	hade	förbisetts.		
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Att	 investera	 i	 ett	 affärssystem	 är	 en	 kostsam	 investering	 för	 företaget,	 vilket	 gör	 att	
företag	behöver	identifiera	sitt	behov	för	att	kunna	uppnå	en	lyckad	implementering	av	
affärssystem	 (Sangster	 et	 al.,	 2009;	 Davenport,	 1998).	 Att	 investera	 i	 ett	 affärssystem	
när	 företaget	 inte	 har	 användning	 för	 de	 funktioner	 som	 finns	 i	 systemet	 är	 en	
misslyckad	 investering.	 När	 Andersson	 började	 arbeta	 för	 företaget	 Alfa	 använde	
företaget	ett	affärssystem	som	inte	var	informationsskapande,	vilket	krävdes	för	att	hon	
skulle	 kunna	 agera	 som	 företagets	 controller.	 	 För	 att	 affärssystem	 ska	 bli	 en	 lyckad	
investering	menar	Bengtsson	att	det	 krävs	 att	 företaget	 förändras	med	affärssystemet	
och	 inte	 att	 förändra	 affärssystemet	 så	 det	 passar	 med	 hur	 företaget	 arbetar.	 Det	 är	
viktigt	att	arbeta	med	företagets	rutiner	blir	så	de	blir	så	effektiva	och	standardiserade	
som	möjligt.		
	
”Det	hänger	på	dig	och	hur	du	använder	affärssystemet.”	–	Bengtsson	
	
Även	 om	 Gustavsson	 säger	 att	 affärssystemet	 ger	 ökade	 möjligheter	 samt	 att	 det	
underlättar	hennes	arbete,	anser	hon	 inte	att	det	bidrar	 till	att	antalet	arbetsuppgifter	
minskar.	Detta	 då	 den	 ökade	möjligheten	 också	 ger	 upphov	 till	 framställande	 av	 flera	
rapporter	 och	 underlag.	 För	 Danielssons	 del	 stödjer	 inte	 affärssystemet	 hennes	
arbetsuppgifter	och	 för	att	hon	 ska	kunna	ha	användning	av	affärssystemet	och	datan	
som	 finns	 i	 affärssystemet	 krävs	 det	 mycket	 extra	 arbete.	 Ändå	 anser	 hon	 att	
affärssystemet	 är	 själva	 ryggraden	 i	 företaget	 och	 att	 de	 löpande	 behöver	 investera	
pengar	för	att	göra	affärssystemet	bättre.		
	
Eftersom	 en	 investering	 i	 affärssystem	 är	 kostsam	 är	 det	 viktigt	 att	 företag	 använder	
affärssystemet	och	inte	enbart	ser	det	som	ett	rapporteringsverktyg.	Varför	ta	sig	tid	till	
att	 rapportera	 in	 all	 data	 utan	 att	 kunna	 använda	datan	 som	 finns	 i	 systemet?	 För	 en	
controller	är	detta	det	viktigaste	för	att	investeringen	ska	vara	en	lyckad	investering.	Då	
det	är	genom	möjligheten	på	tillgänglig	information	som	controllern	har	användning	för	
affärssystemet.	

	

5.5 Controllerns användning av affärssystem 

För	en	 controller	 är	 affärssystemet	ett	bra	verktyg	 för	att	 effektivt	kunna	hantera	och	
styra	 resurser.	 Controllern	 använder	 också	 affärssystemet	 till	 att	 transportera	
information	 till	 alla	 avdelningar	 i	 företaget	 (Davenport,	 1998;	 Hedman	 et	 al.,	 2009).		
Anledningen	 till	 att	 affärssystemet	 är	 ett	 bra	 verktyg	 är	 att	 det	 underlättar	
dataåtkomsten,	 levererar	 realtidsinformation	 samt	 ger	 möjlighet	 till	 avancerade	
ekonomiska	analyser	(Chen	et	al.,	2012;	Olve	&	Samuelson,	2008;	Hedman	et	al.,	2009).	
Alla	controllers	uttrycker	att	de	är	beroende	av	att	använda	affärssystem	för	att	kunna	
genomföra	en	controllers	arbetsuppgifter.	Däremot	säger	de	också	att	de	är	beroende	av	
andra	analysverktyg	 för	 att	 kunna	producera	 rapporter	och	annat	underlag.	Excel	och	
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olika	BI	verktyg	är	analysverktyg	som	de	fyra	controllerna	använder	för	att	genomföra	
analyser.	I	affärssystemet	är	det	mest	datan	affärssystemet	genererar	som	controllerna	
är	beroende	utav.	En	controller	är	beroende	av	att	använda	någon	typ	av	system	eller	IT	
relaterat	 verktyg	 vid	 genomförande	 av	 sina	 arbetsuppgifter.	 	 Gustavsson	uttrycker	 att	
användningen	av	 IT	relaterade	verktyg	är	ett	krav	 för	att	en	controller	kan	genomföra	
sina	arbetsuppgifter.	Bengtsson	säger	att	utan	en	dator	hade	hon	som	controller	känt	sig	
handikappad.	
	
”Generellt	allt	jag	gör	verifierar	jag	i	något	system”	–	Andersson	
	
Även	Danielsson	uttrycker	att	det	 inte	varit	genomförbart	att	arbeta	som	en	controller	
utan	affärssystem.		
	
Affärssystem	gör	att	en	controller	lättare	får	tillgång	till	validerad	information,	vilket	de	
är	 beroende	 av	 för	 att	 producera	 underlag	 och	 rapporter	 med	 hög	 tillförlitlighet.	
Däremot	är	en	controller	likaså	beroende	av	olika	analysverktyg	för	att	kunna	analysera	
informationen.		
	

5.6 Förändring  

Införandet	av	affärssystem	har	för	controllern	inneburit	förändringar	i	sättet	att	arbeta	
(Scapens	&	Jazayeri,	2003).	Detta	då	arbetsuppgifter	som	kretsar	kring	redovisning	har	
överförts	 till	 icke-ekonomer,	 vilket	 har	 bidragit	 till	 en	 hybridisering	 av	 controllerns	
arbetsuppgifter	 (Caglio,	 2003;	 Burns	 &	 Baldwinsdottir,	 2005).	 I	 alla	 företag	 är	
controllern	central	och	flera	uttrycker	att	de	ser	sig	som	en	egen	del	av	företaget.		
	
”	Jag	är	ett	eget	företag	i	företaget	där	jag	arbetar	mot	alla	och	kan	får	uppdrag	från	alla.”	
–	Bengtsson	
	
Eftersom	 en	 controller	 på	 grund	 av	 hybridiseringen	 är	 med	 i	 hela	 företagets	
produktionskedja	 har	 det	 för	 controllern	 inneburit	 minder	 rutinbaserade	
arbetsuppgifter	 (Burns	 &	 Baldwinsdottir,	 2005).	 En	 minskning	 av	 controllerns	
rutinbaserade	arbetsuppgifter	har	 genererat	 i	 att	de	 får	mer	 tid	över	 för	 att	utföra	 ad	
hoc	 uppdrag	med	mer	 analys-	 och	 konsultationsarbete	 (Lindvall,	 2009;	 Caglio,	 2003).		
En	 controller	 behöver	 därför	 kunskaper	 om	 strategiskt	 beslutsfattande,	 styrning	 av	
företag	samt	IT		(Caglio,	2003).	
	
Alla	 controllerna	 har	 högskoleutbildning	 inom	 ekonomi,	 däremot	 har	 ingen	 förutom	
Bengtsson	 utbildning	 inom	 IT.	 Bengtsson	 anser	 att	 hennes	 utbildning	 inom	 IT	 har	
underlättat	hennes	arbete	som	controller	då	hon	vet	hur	hon	ska	använda	och	dra	nytta	
av	de	olika	IT	relaterade	verktygen.	Hon	anser	att	utan	ett	affärssystem	så	hade	hon	inte	
kunnat	arbeta	som	en	professionell	controller	och	en	controller	behöver	ha	kunskaper	
kring	 IT	 för	 att	 kunna	 hantera	 sina	 arbetsuppgifter	 med	 hjälp	 av	 system	 som	



Controllerns användning av affärssystem	

	39	

affärssystem.	 Alla	 de	 andra	 controllerna	 där	 utbildning	 inom	 IT	 inte	 ingick	 i	
högskoleutbildningen	har	kompletterat	utbildningen	med	någon	form	av	IT	utbildning.	
Denna	 utbildning	 har	 varit	 på	 eget	 initiativ	 och	 i	 samband	 med	 företaget	 som	
controllern	 arbetade	 för.	 Utbildningen	 har	 varit	 i	 form	 av	 kurser	 inom	 Excel	 och	
fördjupning	 i	 de	 systemen	 som	 företagen	 har.	 	 	 Alla	 controllerna	 anser	 att	 kunskaper	
inom	IT	och	särskilt	Excel	är	otroligt	viktigt	 för	en	controller	 för	att	kunna	arbeta	 fritt	
och	effektivt.		
	
”Efter	 utbildningen	 gjorde	 jag	 en	 avancerad	 Excel	 kurs	 på	 ungefär	 15	 timmar,	 de	 15	
timmarna	sparade	jag	in	redan	under	första	månaden.”	–	Andersson	
	
Eftersom	både	IT	och	företag	ständigt	är	under	utveckling	samt	företags	användning	av	
IT	ökar,	sätter	det	krav	på	anställdas	kunskaper	inom	IT.	IT	har	också	tagit	över	flera	av	
de	 anställdas	 arbetsuppgifter	 och	 de	 anställda	 behöver	 kunna	 förstå	 och	 hantera	 den	
data	 som	 affärssystem	 besitter.	 Detta	 för	 att	 kunna	 använda	 informationen	 som	 är	 i	
systemen.	 Det	 är	 inte	 lönsamt	 att	 lägga	 ner	 tid	 på	 att	 rapportera	 in	 i	 system	utan	 att	
kunna	använda	informationen	för	att	utveckla	och	förbättra	företaget.	
	
”Framtidens	ekonomiutbildning	måste	bli	lite	mer	inriktad	på	IT	och	dataprogram	för	de	
måste	få	ut	data	i	sitt	arbete.	Vi	kan	inte	bara	tro	att	IT	avdelningen	ska	kunna	leverera	
den	data	du	behöver.	Det	är	inte	så	enkelt.”	–	Danielsson	
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6 Slutsats 

I	detta	kapitel	presenterar	vi	utifrån	teoretisk	och	empirisk	insamlad	data,	de	slutsatser	vi	
kommit	fram	till.	Vi	besvarar	vår	problemformulering	och	bidrar	till	en	ökad	förståelse	av	
controllerns	användning	av	affärssystem.		

	
Problemformulering:	Vilken	användning	har	 controllern	av	affärssystem	vid	utförande	
av	sitt	arbete?	
	
Syftet	med	uppsatsen	är	 att	 skapa	 förståelse	 för	 vilken	användning	 controllern	har	 av	
affärssystemet.	 Under	 arbetet	 upptäckte	 vi	 att	 en	 controller	 har	 olika	 arbetsuppgifter	
och	 ansvarsområden	 beroende	 på	 företagets	 styrning.	 Trots	 det	 är	 alla	 controllerna	
beroende	av	affärssystem	för	att	utföra	sina	arbetsuppgifter,	men	de	arbetar	inte	direkt	i	
affärssystem	 utan	 med	 den	 data	 affärssystemet	 innehar.	 De	 plockar	 data	 från	
affärssystemet	och	använder	därefter	olika	BI	verktyg	samt	Excel	för	att	analysera	och	ta	
fram	underlag.		
	
För	att	vara	controller	krävs	en	viss	kunskap	 för	att	kunna	se	 företaget	som	en	helhet	
och	 inte	 bara	 siffror.	 Genom	 ett	 affärssystem	 kan	 controllern	 se	 denna	 helhet	 vilket	
underlättar	 sammanställningen	 av	 siffror	 och	 analyser.	 Eftersom	 controllern	 genom	
affärssystem	får	översikt	över	hela	företaget	kan	controllern	även	agera	som	ett	stöd	för	
alla	i	företaget.	
	
Affärssystem	 ger	 tillgång	 till	 validerad	 information	 som	 gör	 att	 rapporterna	 får	 hög	
tillförlitlighet,	vilket	de	är	beroende	av	för	att	utföra	bra	beslutsunderlag.	Framställning	
av	beslutsunderlag	är	tidskrävande	och	då	underlättar	användningen	av	affärssystem	i	
arbetet	 vilket	 bidrar	 till	 att	 de	 får	 tid	 till	 att	 utföra	 fler	 arbetsuppgifter.	 Utan	
affärssystem	 hade	 en	 controller	 behövt	 göra	 mycket	 manuellt	 arbete.	 Detta	 hade	
medfört	att	controllern	inte	hade	kunna	utföra	lika	många	arbetsuppgifter	och	det	hade	
dessutom	funnits	ett	större	behov	av	att	validera	datan.	Affärssystemet	bidrar	också	till	
att	en	controller	kan	arbeta	mer	proaktivt,	vilket	är	en	förutsättning	för	att	kunna	driva	
företaget	 framåt.	 Detta	 då	 de	 genom	 affärssystemet	 får	 direkt	 tillgång	 till	 företagets	
historik	och	nuläge,	vilket	gör	det	möjligt	för	controllern	att	skapa	sig	en	uppfattning	om	
vad	som	kommer	ske	i	framtiden.	
		
Genom	affärssystem	får	controllern	ökad	tillgång	till	information,	det	är	då	viktigt	att	det	
inte	enbart	ses	som	ett	rapporteringsverktyg	utan	controllern	istället	ser	möjligheterna	
med	 affärssystemet.	 För	 att	 kunna	 se	 möjligheterna	med	 affärssystemet	 krävs	 det	 IT	
kunskaper.	Alla	controllerna	reagerar	på	att	de	inte	har	fått	några	IT	kunskaper	genom	
sin	 högskoleutbildning.	 Controllerna	 har	 istället	 fått	 ta	 eget	 initiativ	 till	 att	 få	 den	 IT	
kunskap	 de	 behöver	 för	 att	 utföra	 sina	 arbetsuppgifter	 på	 ett	 effektivt	 sätt.	 Denna	
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kunskap	 anser	 de	 underlättat	 deras	 dagliga	 arbete	 och	 bidragit	 till	 att	 de	 kan	 se	
möjligheterna	med	affärssystemet.	
	
En	 controller	 är	 beroende	 av	 affärssystemet,	 men	 för	 att	 kunna	 använda	 det	 på	 ett	
effektivt	 sätt	 samt	 kunna	 se	 möjligheterna	 som	 affärssystemet	 bidrar	 till	 behöver	 de	
kunskaper	om	hur	affärssystemet	kan	användas.	Detta	även	om	de	inte	arbetar	direkt	i	
affärssystemet,	utan	använder	det	som	ett	verktyg	för	att	ta	fram	data.		
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Bilaga 1 
Intervjufrågor	till	controllern:	

	

Begreppet	controller	

Vilken	roll	har	du	i	företaget	och	vad	innebär	den?	/	Vilken	typ	av	chefsroll	har	du	och	
hur	utövar	du	den?		

Vilka	avdelningar	finns	det	i	företaget	och	vilken	tillhör	du?	

Vilka	avdelningar	arbetar	du	mest	med	och	på	vilket	sätt?	

Hur	ser	er	ekonomiavdelning	ut	på	företaget	och	vilken	roll	har	du	i	förhållande	till	den	
avdelningen?	

Hur	stor	del	av	din	roll	består	av	att	producera	redovisningsinformation	och	hur	stor	del	
består	 av	 att	 analysera	 övrig	 information	 (som	 till	 exempel	 produktion	 och	
personaldata)?	

	

Controllerns	ansvar	

Vem	är	din	närmsta	chef?	

Är	du	med	i	ledningsgruppen	och	vad	är	din	uppgift	där?	

På	vilket	sätt	bidrar	du	till	företagets	utveckling	av	ekonomistyrning?	

Hur	utövar	du	styrning	i	din	roll	som	controller?	

	

Controllerns	arbetsuppgifter	

Vilka	är	dina	huvudsakliga	arbetsuppgifter	och	vad	innefattar	ditt	rutinmässiga	arbete?	

På	vilket	sätt	genomför	du	dina	arbetsuppgifter?		

På	vilket	sätt	framställer	du	information	och	rapporter	samt	till	vem?	

På	vilket	sätt	analyserar	du	denna	information?	

Vilka	hjälpverktyg	använder	du	vid	analyserna?	

På	vilket	sätt	är	du	delaktig	i	investeringar	och	andra	beslutssituationer?	

Hur	planeras	och	görs	olika	investeringar	i	företaget?	

Hur	kommunicerade	du	med	de	olika	avdelningarna	på	företaget?	

Hur	förmedlar	du	framtagen	information?	

Vilka	 stödverktyg/datorprogram	 använder	 du	 som	 stöd	 i	 ditt	 arbete,	 när	 och	 hur	
använder	du	det?	

På	vilket	sätt	anser	du	att	du	jobbar	reaktivt	och	proaktivt?		
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Införande	av	affärssystem	

Vilket	affärssystem	har	ni	i	företaget?	

Vad	tror	du	är	anledningen	till	att	företaget	har	investerat	i	ett	affärssystem?	

På	vilket	sätt	har	affärssystemet	varit	ett	bra	verktyg	för	företaget?	

Anser	du	att	ni	arbetar	effektivt	och	på	vilket	sätt	uppnår	ni	denna	effektivitet?	

	

Controllerns	användning	av	affärssystem	

Hur	har	tekniken	bidragit	till	effektivisering?	

Hur	 ser	 du	 på	 användning	 av	 IT	 relaterade	 verktyg	 som	 stöd	 vid	 utförande	 av	 dina	
arbetsuppgifter?	

På	 vilket	 sätt	 använder	 du	 sig	 av	 affärssystemet	 och	 vilket	 underlag	 får	 du	 fram	med	
hjälp	av	affärssystemet?	

	

Förändring	

Vad	har	du	för	utbildning	och	tidigare	erfarenhet?	

Vad	har	du	för	IT	utbildning	eller	övriga	kunskaper	inom	IT?	

Vilken	effekt	har	dina	IT	kunskaper	vid	utförande	av	dina	arbetsuppgifter?	

Hur	mycket	tid	anser	du	att	du	arbetar	i	affärssystemet	och	övriga	datorprogram?	

Vilken	påverkan	har	affärssystemet	haft	på	företagets	kultur	och	yrkesroller?	

Hur	har	din	roll	förändrats	vid	införande	av	affärssystem?	
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