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Sammanfattning 

 

Titel - Business controllern - En roll i förändring 

Författare - Per Brandberg och Andreas Carlsson Franzén  

Program - Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Handledare - Thomas Karlsson 

 

Bakgrund - Den teknologiska utvecklingen förändrar samhället allt snabbare och en roll som 

har påverkats av denna förändring är business controllern. Den generella arbetsprocessen för 

en business controller har tidigare varit självständig och sifferorienterad, men utvecklingen av 

nya system och IT-stöd samt tillgången till mer information än någonsin innan har lett till att 

business controllerns roll i organisationer har förändrats.  

 

Syfte - Denna uppsats undersökte hur business controllern hade påverkats av förändringen i 

samhället och såg till tre aspekter på business controllern; kraven, rollen och arbetet.  

 

Metod - Vi använde en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och intervjuade personer med 

olika erfarenheter inom controlleryrket för att få en djupare förståelse i hur förändringen har 

skett och hur arbetet ser ut idag.  

 

Resultat - Det vi kunde se var att rollen som business controller hade förändrats genom att 

man hade blivit närmare verksamheten man arbetar i. Rollen var inte längre lika självständig 

utan man arbetar stora delar av verksamheten och har blivit mer involverad i styrningen av 

verksamheten. Kraven på en business controller har ökat då man behöver ha en bredare 

kompetens eftersom man arbetar med flera avdelningar i verksamheten. Den ökande 

datamängden har även lett till att man måste kunna hantera och navigera data på ett sätt som 

tidigare inte krävdes. Vi kunde även se att business controllern arbetar till stor grad med 

planering och cybernetik på olika vis, medan de hade mindre påverkan på andra styrmedel som 

exempelvis kulturstyrning.  
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1. Inledning 

Detta kapitel ämnar förse läsaren med nödvändig information för att få en uppfattning om vad 

som ska tas upp och undersökas senare i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Den fjärde industriella revolutionen 

Samhället förändras idag i allt snabbare takt och sättet vi umgås, lever och inte minst arbetar 

på utvecklas konstant. Den teknologiska acceleration vi under de senaste decennierna har 

upplevt brukar kallas “digitaliseringen”, eller som Klaus Schwab (2016) uttrycker det: “Den 

fjärde industriella revolutionen”. Man menar här att denna revolution kommer skilja sig från 

de andra vi har sett under historien, bland annat på grund av dess komplexitet och skala. 

 

Digitaliseringen medför både hot och möjligheter till samhället, och även för aktörerna i 

samhället. Peter Parnes (2015), professor vid datavetenskapsavdelningen på Luleå Universitet, 

skriver i sin rapport angående digitalisering att dagens samhälle är så pass centrerat runt datorer 

att vår infrastruktur är helt beroende av att de fungerar. Parnes (2015) menar att arbete med 

datorer förekommer inom i princip alla yrkesgrupper och vi är i arbetslivet och privatlivet 

väldigt beroende av datorer.  

 

Även om digitaliseringen har medfört större mängder information innebär det inte att 

organisationer endast kommer behöva förändra sin informationshantering. Forskning.se, ett 

forskningsprojekt som finansieras av ett tiotal universitet och vetenskapliga stiftelser, skrev 

2016 en artikel om hur omfattande digitaliseringens påverkan på samhället verkligen är och 

fortsätter att vara, vilket kan kort sammanfattas i detta citat: 

 

“Det handlar inte bara om internet och sociala medier. Digitaliseringen genomsyrar 

hela vårt samhälle – och kommer att förändra det i grunden” (forskning.se, 2016) 

 

Jan Lindvall skriver att när det finns ny teknik tillgänglig för företag är det oftast människorna 

runt tekniken som avgör hur väl den används, något Herbert Simon välformulerat framförde 

på detta sätt (Lindvall, 2017): 



 

“Information is no longer the limiting constraint on our communication; the limit is our 

inability to absorb, even attend to, more than a trickle of the flood of incoming 

information. The design of organizations, and the role of computers in organizations 

must be shaped specifically to cope with the plethora of information relative to the 

scarcity of human (and computer) attention to deal with it.” (Lindvall, 2017. s.12) 

 

Alltså, i och med att tekniken utvecklas måste organisationer och rollerna i organisationerna 

utvecklas samtidigt för att kunna utnyttja tekniken helt.  

1.1.2 Förändring och business controllern 

Inför stora förändringar och snabba utvecklingar krävs smarta strategier och processer som ser 

till att företagen utvecklas i takt med samhället och teknologin. Just detta är centralt för 

controllern, vars första huvuduppgift inom ekonomistyrningen, enligt Nilsson et al. (2018), är 

att se till att verksamheten och dess styrsystem anpassas på ett sätt som ger goda möjligheter 

att hantera problem organisationen står inför. Den andra huvuduppgiften Nilsson et al. (2018) 

beskriver är att informera ledningen och andra delar av organisationen som påverkar 

ekonomistyrningens processer. 

 

Det finns många olika controllers man kan tala om, speciellt inom större företag. Nilsson et al. 

(2018) väljer att dela in dessa i två huvudgrupper av controllers, accounting controllers och 

business controllers. Generellt sett arbetar accounting controllers med att “skapa” siffror att 

analysera, medan business controllern sedan använder och tolkar dessa. Detta innebär att 

accounting controllern är mer nu-/dåtidsinriktad, eftersom man arbetar med siffror som 

reflekterar hur verksamheten har varit, medan business controllern formulerar mål och åtgärder 

för framtiden utifrån den data som presenteras (Nilsson et al., 2018). Sett till de snabba 

förändringar samhället och företag idag står inför anser vi att business controllerns roll är mer 

intressant att analysera än accounting controllerns då den förstnämnda arbetar mer med 

framtidsorienterade processer och strategier, vilket vi anser är centralt för varje organisations 

framgång gällande implementering av ny teknologi. 

 

I takt med att organisationerna förändras gör controlleryrket detsamma. I en artikel skriven av 

Axelsson berättar fackförbundets utredningschef Alexander Beck (Axelsson, 2016), om 



utvecklingen av controllerns roll och vad det innebär för framtiden. Beck (Axelsson, 2016) 

menar att, i och med den ökande mängd information som företag har tillgång till i vardagliga 

arbetet, har controllerns roll stärkts i det enskilda företaget. Han menar att controllern har gått 

från att vara någon som har relativt kortsiktiga uppgifter, exempelvis samla in, organisera och 

rapportera information till resten av företaget till att vara en strategisk person som kan analysera 

och värdera informationen som samlas in. Beck (Axelsson, 2016) anser att den moderna 

controllern har blivit någon som oftast är avgörande för att ledningen ska kunna ta rätt beslut 

och blir allt mer anförtrodda med någon slags ledningsroll i företag, exempelvis en del av 

ledningsgruppen, projektledare eller liknande.  

1.2 Problemformulering - Ett samhälle och en roll i förändring 

I samband med Becks (Axelsson, 2016) beskrivning av controllerns utveckling menar Nilsson 

m.fl. (2018) att det finns ett antal trender som formar controllerns roll inom organisationen. 

Här nämner man tre olika trender vi finner intressanta: Informationssystem, nya affärsmodeller 

samt ökningen i datamängden.  

 

Informationssystem 

Introduceringen av mer sofistikerade informationssystem har lett till helt nya förutsättningar 

för organisationer som använder sig av dessa. O’Brien och Marakas (2011) menar att två av 

informationssystemets mest grundläggande roller är att underlätta vid beslutsfattning samt att 

stödja företagets strategier, två roller som även business controllern har inom de allra flesta 

organisationer (Nilsson et al., 2018). Med dessa fundamentala likheter i åtanke är det inte svårt 

att se varför informations- och affärssystem skulle vara ett utav business controllerns viktigaste 

verktyg, som Myreteg och Abrahamsson uttrycker det i Controllerhandboken (Nilsson et al., 

2018). 

 

Ökning i datamängd 

Brynjolfsson och McAfee (2015) beskriver digitaliseringen som processen att översätta olika 

medietyper (filmer, ljud, text etc) till ettor och nollor som datorer och andra maskiner använder 

sig utav.  Detta medför då att digitaliseringen skapar otroliga mängder information som finns 

tillgänglig till allmänheten. Denna ökning av data växer allt mer för varje år som går. Mellan 

år 2006 och 2011 tolvdubblades den internationella internettrafiken, år 2012 uppgick 

datatrafiken till 2,7 triljarder byte vilket var en ökning med 50% från det föregående året enligt 



IDC (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Nilsson m.fl. (2018) menar att denna ökade datamängd 

leder till en möjlighet för grundligare analyser, men också till högre krav på datahantering, 

kritiskt tänkande etc. för personen som behandlar denna, och som vi nämnde tidigare är en av 

business controllerns grundläggande uppgifter att tolka just denna data. Detta bör i sin tur 

betyda att business controllern direkt påverkas av en ökad datamängd.  

 

Nya affärsmodeller 

I takt med att såväl företag som konsument får tillgång till allt mer sofistikerad teknologi har 

nya affärsmodeller som inte var möjliga tidigare vuxit fram, exempelvis har fler företag än 

innan lyckats kliva in på Business-to-Consumer-marknaden (Nilsson et al., 2018). Dessa 

relativt nya affärsmodeller bör ha aningen annorlunda förutsättningar än mer traditionella 

sådana, vilket sätter nya krav på business controllers inom dessa företag.  

 

I en undersökning angående digitaliseringens många aspekter anser OECD (2018) att Sverige 

ligger i framkant och att landets starka ekonomiska tillväxt i någon mån går att spåra tillbaka 

till detta. Däremot står svenska företag fortfarande inför utmaningar, speciellt vad gäller mindre 

och medelstora företags förmåga att anpassa sig till digitaliseringens nya verktyg (OECD, 

2018). Vi anser att det är fördelaktigt att analysera hur större företag (business controllers 

förekommer oftast i större företag) har valt att implementera business controllers i 

verksamheten, samt hur dessa har förändrats i takt med utvecklingen, för att se till att nya, 

växande eller skiftande företag på bästa möjliga sätt ska kunna implementera dessa system, 

strategier och möjligheter i sina verksamheter, och på så sätt säkerställa Sveriges position i 

framkant av digitaliseringen. Därmed anser vi att business controllern, vars uppgifter att 

informera och vägleda beslutsfattare mot rätt beslut, står i mitten av alla dessa hot och 

möjligheter i form av nya affärsmöjligheter, informationssystem och den ständigt ökande 

datamängden. 

1.3 Forskningsfråga 

Huvudfrågeställning: 

● Hur har business controllerns roll förändrats i samband med den snabba 

samhällsutvecklingen och vilken roll har man idag? 

 

För att besvara vår huvudsakliga frågeställning tar vi hjälp av ett antal sekundära sådana: 



● Hur har kraven på business controllers förändrats? 

● Hur ser arbetet för business controllern ut idag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur business controllers i större företag 

har påverkats av den snabba samhällsutvecklingen vi har sett under senare år, hur den 

huvudsakliga rollen för controllers har skiftat och hur deras arbetsuppgifter ser ut idag. I 

samband med detta vill vi även kunna analysera hur kravbilden på business controllern har 

förändrats.  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen har valts att avgränsas till business controllers i medelstora till större företag. Detta 

val har gjorts dels då rollen “business controller” inte alltid går att återfinna i företag som är 

små sett till storlek och resurser, men även för att dessa företag har påverkats starkt av 

digitaliseringen och dess storlek medför att de har stora mängder data att analysera och 

värdesätta, vilket gör dessa till lämpliga kandidater att undersöka. Distinktionen till business 

controllers görs på grund av deras roll vid strategibildning och utformningen av andra processer 

inom organisationer. Avgränsningarna syftar också till att minska uppsatsens omfång, för att 

se till att ett så konkret resultat som möjligt kan presenteras.   



2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gick tillväga med genomförandet av uppsatsen. Vi motiverar 

även de val som har gjorts i utformningen av både intervjuer och den generella arbetsgången. 

2.1 Forskningsstrategi 

Generellt sett brukar man tala om två olika övergripande förhållningssätt till forskningsstrategi, 

nämligen kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi. Bryman & Bell (2015) menar att den 

stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvalitativa 

forskningsstrategin lägger vikt på ord vid insamling och analys av data, medan den kvantitativa 

forskningsstrategin istället lägger vikt på kvantifiering. Kvalitativ forskning ger då en djupare 

förståelse i det man undersöker, dock är detta även den kvalitativa metodens svaghet då det 

uppstår stora begränsningar i vad som kan upplysas med hjälp av den kvalitativa forskningen 

då man oftast har ett mer begränsat område och empiri än den kvantitativa metoden medför 

(Andersen et al, 1994).  

 

Enligt Bryman & Bell (2015) används ofta den kvalitativa metoden inom områden där teorier 

kan vara bristfälliga eller obefintliga. Detta anser vi passa in bra på ämnet digitalisering, som 

representerar en samhällsutveckling som är i konstant rörelse. Då syftet med uppsatsen är att 

få en förståelse för hur digitaliseringen har påverkat business controllerns roll inom 

organisationer samt hur man har arbetat med de hot och möjligheter utvecklingen har 

presenterat, anser vi att den data som insamlas behöver vara så detaljerad som möjlig för att en 

tillfredsställande tolkning ska kunna genomföras. Därmed välj en kvalitativ forskningsstrategi 

för denna studie.  

2.2 Hermeneutik och positivism 

Hermeneutik och positivism är två synsätt om hur man kan förskaffa sig och förstå kunskap 

om samhället och verkligheten, samt vilken kunskap som är giltig för användning (Bryman, 

1997). Positivismen är grundad i naturvetenskapen, man ämnar få fram lagar och modeller som 

kan avspegla händelser i samhället. Ett exempel på en naturvetenskaplig lag är tyngdkraften. 

Det är en absolut lag som kan förklaras med matematik och kan förklara varför alla föremål 

dras till jordens mittpunkt, ju mer en lag kan appliceras desto bättre är den enligt det 

naturvetenskapliga synsättet (Andersson, 1979). Positivismen försöker istället hitta sådana 



absoluta lagar för att förklara sociala händelser i samhället. Även här är förhoppningen att 

lagarna som hittas ska kunna förklaras med hjälp av matematik, dock symboliseras detta oftast 

genom användningen av statistik som oftast är en av de viktigaste byggstenarna i positivistiska 

studier. Förklaring är ett centralt begrepp i positivismen, man letar efter ett kausalitetssamband 

vid varje händelse, man vill förklara varför något händer och skapa ett distinkt samband mellan 

orsak och verkan (Andersson, 1979). 

 

Hermeneutiken skiljer sig från positivismen på ett flertal sätt. Här anses det vara för stor 

skillnad mellan naturvetenskaplig och samhälls- och socialforskning, målen och metoderna 

mellan de olika forskningarna är för stora och kan därför inte bygga på samma vetenskapliga 

synsätt. Man anser att det finns ett relativistiskt perspektiv i alla samhällsundersökningar, och 

även i de naturvetenskapliga lagarna som positivismen anser vara absoluta. I hermeneutiken 

försöker man inte förklara händelser utan förstå händelser. Betydelsen i en händelse är mer 

intressant än förklaringen till varför den hände (Andersson, 1979). Detta är något som David 

Silverman (2010) även uppmärksammar genom citatet i hans bok Kvalitativ Forskning:  

  

“I motsats till vad många oerfarna forskare tror är dock bara halva slaget vunnet när 

man har samlat in sin data. Det är alltid analysen av data om är det viktiga.” 

(Silverman, 2010 s.83) 

 

Att kunna tolka, förstå och förmedla är centralt när hermeneutik används. En studie som 

grundar sig i hermeneutiken bör vilja spegla respondenternas upplevelser och verkligheter samt 

ge dem en viss frihet att utveckla sina berättelser (Fejes & Thornberg, 2015). Denna vilja att 

förstå händelser och fenomen innebär att en egenskap som blir framstående i en kvalitativ 

studie med utgångspunkt i hermeneutiken är kontextualismen. Begreppet betyder att man vill 

förstå händelser och handlingar utifrån sina sammanhang. Detta innebär att man måste sätta de 

händelser som undersöks i ett historiskt och socialt sammanhang för att få en sanningsenlig 

förståelse av dem (Bryman, 1997). Detta är avgörande i hermeneutiken då förståelsen oftas 

hänger på sammanhanget i situationen man vill förstå. Ödman (2016) liknar den förståelse man 

vill uppnå inom hermeneutiken med ett pussel. Man börjar utan någon idé, men vid närmare 

undersökning av bitarna kan man hitta vissa riktmärken på pusslet, exempelvis genom att man 

ser en figur eller ser vilka färger som hör ihop var. Detta ger oss små helheter i pusslet som vi 

kan använda som utgångspunkt och anpassa resterande bitar efter. Ödman (2016) menar att det 

är så här en hermeneutisk studie oftast går till, då sammanhanget i situationen kan ge oss 



tillräcklig information för att skapa en utgångspunkt från vilken vi kan bygga upp 

helhetsbilden. Med andra ord, sammanhanget ger oss delar av information som används för att 

förstå själva situationen man undersöker (Ödman, 2016).  

 

Denna uppsats använder sig av ett synsätt som grundar sig i hermeneutiken när analyser och 

slutsatser görs. I och med att en kvalitativ studie genomförs är tanken att få en djupare förståelse 

kring frågeställningarna samt att kunna dra slutsatser med hjälp av empirin och det som tas upp 

i teoriavsnittet. Relativismen och kontextualismen blir då något som är betydande i uppsatsen 

och vi är medvetna om att de slutsatser som kan göras inte nödvändigtvis är applicerbara på 

alla fall som är relaterade till uppsatsens avgränsningar. Uppsatsen avser att ta upp tillräckligt 

historisk och social information för att resultatet ska bli så allmänt användbart som möjligt, 

dock är det högst sannolikt att de inte kan appliceras på alla fall då sammanhanget för de olika 

fallen är väsentligt.   

2.3 Val av forskningsansats 

Deduktion, Induktion och Abduktion är olika forskningsansatser som kan användas vid 

kvantitativa och kvalitativa studier (Brinkmann & Kvale, 2014). 

 

Deduktion innebär kortfattat att författaren använder sig utav generella teorier inom området 

som uppsatsen tar upp, utifrån dessa görs en eller flera testbara hypoteser. Empirin som samlas 

in används sedan för att testa om dessa hypoteser håller eller ej. Hypoteserna byggs alltså med 

teori som grund (Brinkmann & Kvale, 2014). 

 

Induktion kan ses som en motsats till detta. Här används empirin, genom enkäter, observationer 

osv, för att dra generella hypoteser och sedan testas de mot de allmänna teorierna inom 

området. Hypoteserna byggs alltså med empiri som grund (Brinkmann & Kvale, 2014). Johan 

Alvehus (2013) menar att dessa forskningsansatser kan ses som ideal som är omöjliga att 

uppfylla i praktiken, iallafall inom en kvalitativ studie. En deduktiv ansats påverkas märkbart 

av författaren vid tolkningsprocessen av studien, och det blir då svårt att avskilja om hypotesen 

i sig har testats eller tolkarens förmåga att förklara. En induktiv ansats stöter på problem då 

hypoteser och slutsatser ska göras utan teoretisk ankring, vilket blir väldigt problematiskt. På 

grund av dessa problem används då istället en annan forskningsansats; abduktion. Här växlas 

reflektionen från teorin till empirin tillbaka till teorin och så vidare under studiens gång. De 



båda delarna används samtidigt för att hitta nya insikter och perspektiv (Alvehus, 2013). Denna 

uppsats använder sig av en abduktiv ansats i förhållande till empiri och teori. Då det är en 

kvalitativ undersökning anser vi att en induktiv ansats inte skulle tillåta oss att med samma 

frihet kunna representera respondenternas svar och deras syn på ämnet i helhet. En deduktiv 

ansats kan visserligen tillåta en sådan frihet, men utan någon teoretisk ankring alls blir det lätt 

att intervjuerna inte håller sig till själva ämnet. En abduktiv ansats ger på så sätt friheten från 

deduktionen, samtidigt som man behåller en teoretisk koppling från induktionen. Ansatsen 

stärks även av valet att använda semistrukturerade intervjuer, något som tas upp i ett kommande 

avsnitt.  

 

För att skapa intervjufrågorna användes en deduktiv ansats, eftersom vi inte hade någon empiri 

att grunda frågorna på, utan enbart teori inom ämnet. Detta medförde att teorikapitlet skrevs 

med hjälp av en abduktiv ansats, då grundläggande delar som användes till intervjufrågorna 

använde en deduktiv ansats, dessa utökades sedan efter empirin hade samlats in med hjälp av 

en induktiv ansats. 

  

Vid tolkningen av empirin har vi arbetat med en abduktiv metod genom att vi dels ser till teorin 

och försöker hitta teorier som kan testas mot empirin (deduktiv) samtidigt som vi använde 

empirin för att försöka hitta mönster och samband som sedan kunde jämföras med teorier som 

höll med eller sade emot dessa mönster (induktiv). 

2.4 Insamling av data 

Vid intervjuer i en kvalitativ studie ligger det stor tyngd på respondentens sätt att se 

verkligheten på, respondentens perspektiv är det centrala i intervjun vilket naturligt leder till 

en flexibel struktur av frågor. Det finns generellt två olika sätt att strukturera upp intervjuer i 

kvalitativa studier; ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2015). 

 

Ostrukturerade intervjuer innebär väldigt stor frihet för intervjuaren då det oftast inte finns 

något “frågeschema” att utgå ifrån. Intervjuaren använder sig av lösa anteckningar, nedskrivna 

eller i minnet, som består av vissa teman som man vill beröra under intervjuns gång. 

Respondenten får också väldigt stor frihet, då det inte finns några specifika frågor uppmanas 

personen att utveckla sina svar och även expandera till andra relaterade områden. Detta sätt att 

föra en intervju kan liknas till att föra ett samtal (Bryman & Bell, 2015).  



 

Semistrukturerade intervjuer innebär istället att intervjuaren oftast har förutbestämda frågor 

och ämnen som man vill avverka under intervjuens gång. Detta “frågeschema” följs dock 

väldigt löst, respondenten och intervjuaren får frihet att avvika från frågan och följa upp om 

eventuella följdfrågor (Bryman & Bell, 2015). 

 

Denna uppsats använder sig av semistrukturerade intervjuer vid insamlingen av empirin då, 

som tidigare nämnt, denna struktur ger frihet till respondenten och intervjuaren om vad som 

tas upp, vad som uppmärksammas och vad som följs upp under intervjun samtidigt som det 

medför en slags ram för vad som kan tänkas tas upp inför intervjun. Denna struktur gör så att 

respondenternas verkliga åsikter och synpunkter avspeglas i uppsatsen samtidigt som de är 

relevanta till det tänkta ämnet (Bryman & Bell, 2015).  

 

Då respondenterna har olika erfarenheter och företagen befinner sig i olika branscher har det 

blivit naturligt att vissa respondenter hade mer att säga på specifika områden än andra. Detta 

resulterade i att vissa respondenter fick fler följdfrågor och utvecklade sina svar mer än andra 

vid vissa frågor, trots att alla respondenter blev frågade om samma ämnen. 

2.4.1 Intervjufrågor 

Kontrollfrågor: Namn, Erfarenhet 

 

- Har du sett en förändring i ditt arbete som controller under din karriär?  

- Upplever du att kravbilden har förändrats?  

- Hur ser du att digitaliseringen har påverkat organisationen?  

- Hur involverad är du som business controller i... 

- Beslutsprocessen? 

- Användning och utformning av belöningssystem? 

- Budgetering? 

- Utformandet och användandet av kultur? 

- Utformandet av organisationsstrukturen? 

- Planering och målsättning? 

- Strategibildning? 

 



Beroende på hur respondenterna svarade fick de uppföljningsfrågor angående hur deras roll 

och arbete ser ut och hur det har förändrats. Innan intervjun började frågade vi även samtliga 

respondenter om vi fick spela in intervjun för vår egen skull samt om de önskade att vara 

anonyma. 

2.4.2 Genomförande av intervjuer 

Respondent Intervjuform Längd 

Peter Karlsson Via telefon 40 min 

Mikael Westling Möte  1 h 5 min 

Simon Ha Möte 54 min 

Anders Vigren  Via telefon 1 h 

Daniel Prelevic Via telefon 45 min 

2.5 Urval 

Peter Karlsson  

Peter Karlsson har en lång erfarenhet inom olika branscher där han arbetat som business 

controller på exempelvis KappAhl, JC och Gothenburg Terminal. Han har även arbetat som 

logistic and product manager på ett flertal olika företag, bland andra MQ och RNB AB. 

Karlsson arbetar sedan juni 2016 som CFO på Houdini som är ett outdoor-inriktat klädföretag.  

 

Mikael Westling 

Mikael Westling är utbildad civilingenjör från Blekinge tekniska högskola och började sedan 

arbeta som business controller på Kalmar Energi där han har arbetat i 2 år. Kalmar Energi 

erbjuder flera olika ellösningar och är den ledande el-leverantören i Kalmarregionen. 

 

Simon Ha 

Simon Ha är utbildad civilingenjör från Blekinge tekniska högskola och har arbetat som 

business controller i 3 år på IST. IST är ett teknikorienterat företag som levererar IT-lösningar 

till andra verksamheter, exempelvis skolor.  

 

Anders Vigren 



Anders Vigren har en 30-årig karriär som controller inom främst Electrolux, där han har varit 

bland annat business, marketing och regional controller. Vigren arbetar sedan 2012 som 

adjunkt på institutionen för ekonomistyrning och logistik på Linnéuniversitetet.  

 

Daniel Prelevic 

Daniel Prelevic började sin karriär som business controller på Atlas copco 2007 och flyttade 

2019 över till Addtech, vilket är en teknikhandelskoncern inom tillverkningsindustrin och 

infrastruktur.  

 

När vi letade potentiella respondenter tittade vi på större företag som var kopplade till It och 

digitaliseringen på något sätt. Vigren och Karlsson arbetar inte idag som business controllers, 

men på grund av deras långa erfarenhet inom yrket ansåg vi det värdefullt att ha med dem i 

denna uppsats för att få flera olika perspektiv genom respondenter som nyligen börjat arbeta 

och respondenter med långa karriärer. Vi är dock medvetna om att vissa tolkningar inte är 

möjliga att göras då de inte arbetar som business controllers idag och detta har vi tagit hänsyn 

till i uppsatsens senare avsnitt. 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två aspekter som kan ses som krav på en undersöknings kvalité. Om 

kraven inte uppfylls kan inte resultatet av studien ges något vetenskapligt värde (Ejvegård, 

2009). Validitet kan delas upp i två delar; Intern och Extern. Intern validitet är huruvida den 

data man har matchar med hur respondenternas verklighetsuppfattning egentligen ser ut (David 

& Sutton, 2016). Om intern validitet inte uppnås och studien representerar empirin på ett 

felaktigt sätt blir då slutsatserna som dras från den empiri också felaktiga (Bryman, 2018). 

Extern validitet innebär huruvida resultatet i en studie kan användas och generaliseras på 

verkligheten (David & Sutton, 2016). Detta är ett problem som uppstår naturligt vid 

genomförandet av en kvalitativ studie. Eftersom studien grundar sig i ett tänk som främjar 

kontextualism blir det svårt att göra generaliserande antaganden då olika fall oftast har olika 

sammanhang. Detta problem kan åtgärdas till viss del genom att ha stor empiri, ha ett 

representativt urval av respondenter (alltså att inte alla arbetar på samma plats, i samma 

avdelning osv) och genom att definiera vissa kännetecken som kan identifiera applicerbara 

områden (Bryman, 1997). Dock är det viktigt att notera att endast för att en studie har stort 

urval innebär detta inte nödvändigtvis att extern validitet uppnås. En mindre grupp, väl valda, 



respondenter är ofta mer användbart än en stor grupp, dåligt utvalda, respondenter (David & 

Sutton, 2016). 

 

Reliabilitet avser hur tillförlitligt mätinstrumenten i en studie är, vilket i denna uppsats är 

intervjuer (Ejvegård, 2009). Vid hög reliabilitet ska en studie kunna upprepas, stor möjlighet 

för upprepning ger högre kvalité och mer legitimitet till studien. Kvalitativa studier brister ofta 

i uppfyllandet av detta kriterium då stor vikt läggs vid historisk och socialt sammanhang vid 

tidpunkten av studien. Då det är omöjligt att “frysa” dessa sammanhang kommer en upprepning 

av studien sannolikt innebära ett annat historiskt och socialt sammanhang. Författare av en 

kvalitativ studie kan dock säkerställa att detta kriterium uppfylls till största möjliga grad genom 

att beskriva hur respondenterna valdes samt hur intervjun strukturerades och utfördes på ett 

tydligt och grundläggande sätt, detta för att öka möjligheten av upprepning (Bryman, 2018).  

 

Det interna validitetskravet uppnås genom att tydligt och objektivt förmedla svaren från 

respondenterna för att få fram vad de menar utan att lägga värderingar i svaren. Denna uppsats 

använder sig av samtliga lösningar som presenterats ovan för att öka den externa validiteten. 

Ett flertal respondenter som har olika arbetsplatser, erfarenheter och titlar har valts ut för att få 

en så bred empiri som möjligt. En avgränsning har även gjorts (business controllers) för att 

skapa ett slags kännetecken för vilka områden som denna uppsats slutsatser kan appliceras på, 

vilket gör att graden för möjlig generalisering ökar. Denna uppsats ämnar även att nå en så hög 

reliabilitet som möjligt för att höja kvalitén i uppsatsen. Detta har uppnåtts genom att 

intervjuerna, urvalet och metodiken har beskrivits på ett noggrant och tydligt sätt, för att 

säkerställa möjlighet för upprepning som tidigare nämnt. 

2.7 Etik och samhälleliga aspekter 

Nedan presenteras de etiska åtgärder som tagits i uppsatsarbetet för att säkerställa att 

respondenterna kände sig trygga i att delta i studien.  

2.7.1 Vanliga etiska krav 

Anne Ryen menar i sitt bidrag till antologin Qualitative Research (Silverman, 2016) att det 

finns 3 vanliga frågor inom den västerländska etiken kring kvalitativa studier, nämligen: 

● “Kodex och samtycke”, 

● “Konfidentialitet”, samt 



● “Tillit”. 

“Kodex och samtycke” syftar enligt Ryen (Silverman, 2016) främst till det “informerade 

samtycket”, alltså att respondenterna har rätt till att få veta att denne studeras, det generella 

ämnet bakom studien samt att få möjligheten att utan motsättningar kunna utträda ur studien. I 

anknytning till detta nämner Bryman och Bell (2015) principen om “falska förespeglingar”, 

vilket innebär att man som forskare inte ska vilseleda respondenterna eller ge dessa falsk 

information om undersökningen. “Konfidentialitet” är plikten att hålla respondentens identitet 

och plats hemlig, samt att hålla studiens lokalisering hemlig, om respondenten skulle önska 

detta (Silverman, 2016). Detta innebär också att forskarna måste hantera data angående 

intervjuerna och respondenterna på ett sådant sätt att denna information inte är tillgänglig för 

icke-auktoriserade personer (Bryman & Bell, 2015).  “Tillit” är den sista vanliga frågan kring 

etik inom kvalitativa studier. Enligt Ryen (Silverman, 2016) bör denna fråga tolkas som tilliten 

i förhållandet mellan forskare och respondent, där man måste sträva efter en fortlevnad mellan 

dessa två. Om man inte gör det riskerar man att förstöra förtroendet mellan gruppen man vill 

undersöka och forskare rent generellt, vilket kan försvåra framtida studier på samma grupp. 

2.7.2 Lösningar för etik i praktiken 

För att åtgärda dessa etiska och moraliska frågor har vi vidtagit ett antal åtgärder. För att 

säkerställa ett “informerat samtycke” kommer vi innan intervjuerna hålls förklara vad syftet 

med studien är och vad det är vi söker att få svar på. I samband med detta presenteras 

möjligheterna att få ta del av anonymitet i studien, om detta skulle önskas föreslås företaget 

istället beskrivas utifrån sin generella storlek i antal anställda och respondenten utifrån sin roll 

inom organisationen. Genom att kunna beskriva företagens storlek bibehåller vi jämförbarheten 

i empirin för läsaren, samtidigt som respondenternas faktiska identitet förblir gömd. Om 

storleken på företaget anses vara känslig information erbjuds istället full anonymitet. 

Respondenten informeras även om deras rättighet att närsomhelst av vilken anledning som 

helst kunna lämna studien, utöver detta kommer samtliga respondenter även få möjlighet att 

kontrollera vad som skrivits om sina verksamheter innan uppsatsen publiceras. För att 

säkerställa alla parters rätt till anonymitet kommer uppsatsen som skickas ut vara en redigerad 

sådan, där enbart information som rör respondenternas egna organisationer detaljeras. Dessa 

åtgärder syftar till att skapa en tillit mellan oss som forskare och respondenterna, på så sätt 

gynnas relationen mellan forskningen och praktiken på lång sikt. 



2.7.3 Samhälleliga aspekter 

Då denna uppsats undersöker konsekvenser av snabb samhällsutveckling kan slutsasterna till 

viss mån vara användbara för många olika parter, men eftersom uppsatsen är inriktad på ett 

specifikt yrke anser vi inte att denna uppsats har någon direkt koppling eller påverkan på 

samhälleliga aspekter, därmed har vi valt att inte ta upp dessa.  

 

 

  



3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel tar vi upp teorier och modeller som används senare i uppsatsen för att tolka 

empiri och dra slutsatser utifrån frågeställningen.  

3.1 Digitaliseringens påverkan på samhället 

I detta avsnitt tas förändringen av samhället, och även förändring av kravbild och viktiga 

egenskaper, i och med digitaliseringen upp. Källorna och teorierna som tas upp ger läsaren 

förståelse för hur förändringen i samhället har skett, samt en viss aning om hur det kommer se 

ut i framtiden, vilket är relevant för frågeställningen till hands.  

3.1.1 Den fjärde industriella revolutionen 

World Economic Forum är en ideell organisation som ämnar att hantera “den fjärde industriella 

revolutionen” och sammanföra globala ledare för att lösa världsomfattande problem 

(weforum.org).  De hänvisar till den tidsperioden vi står inför nu som den fjärde industriella 

revolutionen. Denna period innebär en teknologisk revolution som kommer förändra allt med 

samhället, hur vi arbetar, lever, interagerar osv. Denna förändring av samhället kommer vara 

annorlunda än någon annan tidigare förändring som vi har genomgått, på grund av skalan och 

komplexiteten i den (Schwab, 2016). För att definiera den fjärde industriella revolutionen anser 

vi att det är hjälpsamt att fastställa de 3 föregående samhällsförändringarna. 

 

Den första industriella revolutionen skedde under 1800-talet. Det var då teknik kunde 

effektivisera många väsentliga arbetsuppgifter, främst inom jordbruk. Kol och ånga började 

användas för att driva motorer och andra maskiner (sentryo.net, 2017). Den andra industriella 

revolutionen påbörjades i slutet av 1800-talet. Här började elektricitet, olja och andra fossila 

bränslen användas som energi (sentryo.net, 2017). Denna nya teknik, tillsammans med 

uppförandet av stora fabriker, ledde till möjligheten att kunna massproducera varor på ett sätt 

som inte varit tillgängligt innan. Den tredje industriella revolutionen tog vid runt 1960-talet då 

utvecklingen av kärnkraft som energikälla uppkom. Det var även under denna tid elektroniska 

apparater, som datorer och processorer snabbt utvecklades och började implementeras i många 

olika branscher, exempelvis rymdforskning (sentryo.net, 2017).  

 



Detta leder oss till den fjärde industriella revolutionen, som vi står inför nu. Denna 

samhällsförändring är en slags utveckling av den tredje industriella revolutionen, men är 

tillräckligt annorlunda för att anses som en separat revolution. En faktor som skiljer denna 

förändring från tidigare är hastigheten av utvecklingen. De genombrott som genomförs nu har 

betydligt högre hastighet än någon annan industriell revolution haft (Schwab, 2016). Om man 

liknar det med matematiska formler kan man se att utvecklingen från första till tredje 

revolutionen skedde i en linjär fart, medan den fjärde revolutionens förändringstakt mer skulle 

likna en exponentiell funktion. Ett annat skäl för att se revolutionen i en distinkt karaktär är 

omfattningen av förändringen (Schwab, 2016). Detta är den första av de industriella 

revolutionerna som inte grundas i utvecklingen av en ny energikälla utan baseras på en 

teknologisk företeelse i och med digitaliseringen (sentryo.net, 2017).  

 

3.1.2 Nya krav på högutbildning  

Digitaliseringen för med sig mycket positivt som gynnar de flesta i samhället men som med 

alla förändringar ställs det nya krav, både på individen men också på organisationer. I en studie 

gjord av Erik Brynjolfsson, Tim Bresnahan (Stanford), Lorin Hitt (Wharton) och Shinkyu Yang 

(MIT) fann man att digitaliseringen har lett till att företag har omorganiserats på ett sätt som 

gynnar högutbildade individer (Brynjolfsson & McAfee, 2015). En omorganisering av 

administrativa processer i företag har skett vilket har medfört att man arbetar med 

beslutsfattande, informationssystem, rekrytering osv på ett nytt, mer produktivt sätt som ökar 

behovet av högutbildad personal samt minskar behovet av lågutbildad personal. Rutinarbeten 

är ett tydligt exempel på något som kan effektiviseras vid införandet av digitalisering, medan 

fler krav ställs på uppgifter som kräver stor kompetens, analyser och bedömningar 

(Brynjolfsson & McAfee, 2015). Det framgick även av studien att denna nya behovsbild inte 

endast påverkar anställningar som är direkt kopplade eller närliggande till användning av 

datorer, utan även de uppdrag som inte har en lika självklar länk. Brynjolfsson m.fl. (2009) 

påpekar dock vikten i att ha kvar människor i en organisation. Vid ny teknik tar det en tid för 

organisationen att fundera ut olika användningsområden för den nya tekniken för att utnyttja 

dess fulla potential, vilket kräver spetskompetens som datorer inte innehar än. Brynjolfsson 

och McAfee (2009) skriver: 

  



”Om man vill dra nytta av nya tekniker krävs nytänkande kring verksamhetens 

utformning. Kreativitet och förändrad organisation är avgörande när man investerar 

i digitala tekniker” (Brynjolfsson & McAfee, 2015, s.163) 

 

3.1.3 Tio färdigheter 

World Economic Forum (2016) skrev en rapport som undersökte framtidens anställningar samt 

vilka egenskaper och kompetenser som överlag kommer vara mest eftertraktade 2020 jämfört 

med de som var mest eftertraktade 2015. Rapporten kom fram till att 35% av de egenskaper 

som 2015 sågs som viktiga kommer att förändras 2020 vilket illustreras i denna bild:  

 

Figur 1: Top 10 skills in 2020 (weforum, 2016) 

 

Kreativitet är en egenskap som ökat drastiskt i värde, egenskapen gick från en 10:e plats 2015 

till 3:e plats 2020. Ny teknik och nya produkter kräver kreativitet för att kunna användas på 

bästa möjliga sätt, detta är något som datorer ännu inte kan klara av bättre än mänskliga arbetare 

vilket leder till ökad värdesättning på just det (Gray, 2016). Jan Lindvall använder denna 

rapport för att demonstrera hur controlleryrket är i förändring i en artikel skriven av Axelsson 

(2016). Förändringarna i attraktiv kompetens kommer att leda till att controllern behöver fatta 

fler komplexa beslut och val anser Lindvall (Axelsson, 2016). Även Lindvall påpekar vikten i 

kreativitet just i controllerns arbete. I och med att fler avancerade beslut behöver tas kommer 



det krävas viss kreativitet som tidigare inte nödvändigtvis var starkt kopplad med rollen, detta 

är dock något som controllern behöver utveckla för att klara konkurrensen kring yrket. Lindvall 

menar även att controllern måste göra en slags omvandling från att vara “novis” till experter 

då allt fler arbetsuppgifter kommer kräva bedömningar i någon form, dessa bedömningar blir 

då bättre med hjälp av en viss expertis (Axelsson, 2016). Med denna expertis blir det även 

nödvändigt att skaffa kompetens inom flera olika områden då man behöver förstå och kunna 

arbeta med sina kollegor på ett bredare sätt (org-sam.se, 2017).  

3.1.4 Databaser 

Nilsson m.fl. (2018) menar att för IT-system ska medföra så många fördelar och möjligheter 

som möjligt till verksamheten som använder dem bör den data och information som 

verksamheten har samlats i en gemensam databas. Detta underlättar arbetet med systemen då 

dels det säkerställer att data är strukturerad på samma sätt samt att det inte blir fel i den data 

man har genom exempelvis dupliceringar eller fel datavärde. Om informationen är lagrad i 

olika system och därmed olika databaser tar det dessutom tid att flytta data från ett system till 

ett annat samt att den data man har kanske inte är den mest aktuella då de olika systemens 

databaser kan uppdateras olika (Nilsson et al., 2018). I och med att användningen av IT-stöd 

ökar för controllers blir det även viktigare att informationen som används i systemen blir 

hanterbar och användbar för den enskilda individen (Lindvall, 2017). Systemen blir allt mer 

komplexa och då kan de bli svårhanterliga vilket leder till minskad användning av systemet då 

man inte vet hur man ska använda de på rätt sätt. För att motverka detta menar Lindvall (2017) 

att den data som används i systemen både vid inmatning och vid användning måste vara 

lättillgänglig, strukturerad och lättanvändbar.   

3.2 Den moderna business controllern  

I detta avsnitt redogörs business controllerns arbetsuppgifter och roll samt hur den har 

förändrats de senaste decennierna. Vi går även in mer specifikt på olika styrmedel samt vilken 

roll business controllern spelar i olika interna processer inom organisationen.  

 3.2.1 Vem är business controllern? 

Business controllern jobbar, enligt Nilsson m.fl. (2018), främst med att tolka och använda 

redovisningens siffror och andra nyckeltal förekommer både inom företaget och i dess 

ekosystem. Business controllerns uppgift att använda informationen till hands för att formulera 



mål och strategier leder till att hens roll inom organisationen blir framtidsorienterad. För att 

kunna använda informationen till hands måste man som business controller ha en 

grundläggande förståelse för hur verksamheten samspelar med både kunder och leverantörers 

verksamhet, menar Nilsson m.fl. (2018). För att uppnå denna förståelse belyser Nilsson m.fl. 

(2018) att ett antal kompetenser krävs, nämligen affärs-, verksamhets-, ekonomi- samt IT-

kompetens. Nilsson m.fl (2018) menar även att de IT-stöd som finns tillgänglig för business 

controllers i organisationer är avgörande för arbetsuppgifterna. Utan kompetens och kapacitet 

att använda relevanta IT-stöd som verktyg och system blir de andra sätten att påverka styrning 

(styrmedel som planering, analyser osv) ineffektiva och oanvändbara. Tillgänglighet till och 

bred kompetens för användandet av IT-stöden blir på så sätt avgörande för controllerns roll och 

arbete (Nilsson et al., 2018).  

 

Kawczyńska och Wnuk-Pel (2016) anser att business controllerns roll också går ut på att agera 

som en rådgivare till ledningen och styrelsen i organisationen. I och med detta har business 

controllern möjlighet att påverka strategiska beslut som ledningen tar, även om de inte själva 

har någon egentlig makt att ta besluten. En annan uppgift som är viktig i business controllerns 

roll är länken som den agerar som mellan ledningen och resten av verksamheten genom att den 

förmedlar information mellan dessa. Business controllerns arbetsuppgifter varierar väldigt 

mycket, man måste analysera strategi, ekonomi, marknaden osv. Detta gör att det krävs en bred 

kompetens inom olika områden då business controllern måste förstå de olika delarna i 

verksamheten samt vara duktig på att kommunicera och presentera analyser och liknande 

(Kawczyńska & Wnuk-Pel, 2016). Kännedomen om business controllerns grundläggande 

uppgifter är central för att tolka vilka förändringar som har skett i och med digitaliseringen.  

3.2.2 Rollens utveckling 

I takt med olika förändringar har business controllerns roll också förändrats. Nilsson m.fl. 

(2018) beskriver dessa förändringar med hjälp av följande modell: 



 

Figur 2: Affärsekonomens uppgifter (Nilsson et al., 2018, s. 77) 

Förr ägnade sig business controllern främst med att analysera och tolka den data som förekom 

internt inom företaget. Denna roll beskriver Nilsson m.fl. (2018) som “Kamrer” i figuren, alltså 

var processen då generellt sett inåtriktad och självständig. Business controllerns uppgifter har 

vidgats i takt med ökat intresse för olika styrverktyg och förbättrade IT-lösningar under 1980-

talet, men även i takt med ökningen i mängden av data som speciellt större organisationer idag 

har tillgång till. Datamängderna har inte bara ökat internt inom företagen, utan också externt i 

form av exempelvis kundmönster och olika branschdata (Nilsson et al., 2018). Denna 

utveckling har “knuffat” controllern uppåt i modellen, mot rollen av en “Analytiker”. Samtidigt 

har en annan typ av utveckling påverkat yrket, nämligen ekonomistyrningens inriktning mot 

ekonomiskt ansvar. Detta innebär i praktiken, som Nilsson m.fl. (2018) uttrycker det, att 

nyckel- och måltalen som mäts och sätts upp ska påverka hur företaget styrs. Det nyfunna 

behovet i att kunna påverka företaget krävde också nya kvaliteter hos business controllern, man 

gick från att vara en självständig roll till en “påverkande” sådan. Pedagogiska och psykologiska 

kunskaper blev således efterfrågade, och business controllerns roll inom den generella 

organisationen försköts till höger i modellen, mot “Pedagog”- och “Coach”-rollerna (Nilsson 

et al., 2018). 

3.2.3 Styrmedel - en överblick 

Styrmedel är olika typer styrning som ett företags ledning kan använda sig av för att se till att 

företaget bedrivs så effektivt som möjligt (Nilsson et al., 2018). Nedan följer Malmi och 



Browns (2008) modell “Management control systems package” som sammanställer de 

huvudsakliga styrmedel ett företag kan använda sig av. 

 

Figur 3: Management control systems package (Malmi & Brown, 2008, s. 291). 

De fem olika styrmedel som man finner i modellen representeras av olika skikt och kallas: 

● Planering, 

● Kulturstyrning,   

● Cybernetisk styrning,  

● Belöningssystem, samt  

● Administrativ styrning   

Mer detaljerade redogörelser av ovan nämnda styrmedel samt business controllerns koppling 

till dessa presenteras i kommande avsnitt. Nilsson m.fl. (2018) menar att styrmedlen ett företag 

använder sig av bör vara avstämda med varandra för att bästa möjliga styrning ska kunna 

uppnås, men också att detta inte innebär att alla värderas lika inom alla organisationer vid alla 

givna situationer.  

 

Att lyfta de olika styrmedel som används inom företag är centralt till tolkningen av hur business 

controllerns arbete har förändrats. Nilsson m.fl. (2018) menar att en av business controllerns 

centrala uppgifter är att understödja ledningen i såväl utformningen som användningen av de 

styrmedel som presenterades ovan. Då användningen av styrmedel delvis är situationsanpassad 

anser vi att en diskussion kring dessa är viktig dels för att identifiera hur business controllerns 

arbetsuppgifter har förändrats, men också för att kunna tolka varför förändringarna har skett. 

Vetskapen om styrmedlen används med andra ord med jämförelsesyfte. 



3.2.4 Planering  

Planeringen har enligt Malmi och Brown (2008) två huvudsyften: dels att formulera målen för 

organisationens olika delar och dels att sätta en arbetsstandard i relation till målen (vilken grad 

av ansträngning och beteende som förväntas av varje del av organisationen). Planeringen styr 

alltså hur och vad man med arbetar inom organisationen, samtidigt som prestationsnivån de 

anställda förväntas nå klargörs tidigt. Detta gör det möjligt att koordinera företagets olika delar 

och funktioner för att se till att alla jobbar mot samma gemensamma mål (Malmi & Brown, 

2008). Planeringen är i sin tur uppdelad i 2 olika tillvägagångssätt, den långsiktiga respektive 

kortsiktiga planeringen. Den kortsiktiga planeringen är mål och andra handlingar vars syfte är 

att vara uppnådda/avklarade inom en tidsram på upp till ett år, medan den långsiktiga 

planeringen innefattar strategier och andra mål som tar längre tid att uppnå (Malmi & Brown, 

2008).  

 

Sett till vår frågeställning om hur business controllerns roll har påverkats av de snabba 

förändringar samhället idag står inför anser vi att planeringsprocesserna är högst intressanta att 

undersöka. Nilsson m.fl. (2018) nämner att en av business controllerns allra viktigaste roller är 

just att skapa validitet och säkerställa att företagets strategier kan uppnås (Nilsson et al., 2018), 

vilket både understryker värdet av planering för business controllern och leder oss vidare till 

ämnet långsiktig planering. 

3.2.4.1 Långsiktig planering 

Långsiktig planering, eller strategi, är generellt sett ett handlingsmönster vars syfte är att hjälpa 

organisationen uppnå sina uppsatta mål. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom att 

skapa konkurrensfördelar eller att förbättra resursfördelningen inom företaget (Nilsson et al., 

2018). Då vi finner goda strategier viktiga för anpassning mot nya teknologier och 

affärsmöjligheter anser vi att det är intressant att undersöka business controllerns roll i denna 

process.  

 

Processen för att skapa en strategi kan generellt sett delas upp i tre faser: analysfasen, 

strategiformuleringsfasen samt genomförandefasen. Detta beskriver Bengtsson och Skärvad 

(Nilsson et al., 2018) i följande modell: 



 

Figur 4: Strategiprocessen (Nilsson et al., 2018, s. 394) 

 

Vidare innefattar modellen en cybernetisk del, där man tar hänsyn till feedback och kontrollerar 

de olika aspekterna i den sista fasen. På grund av den tidigare nämnda cybernetiken kommer 

denna fas diskuteras mer ingående under rubrik 3.2.5 cybernetisk styrning.  

 

För att kunna utveckla lämpliga strategier använder sig många företag av olika sorters 

analysverktyg. Denna innefattas i steget analys i modellen ovan. Analyserna i fråga använder 

sig ofta av relativt enkla sammanställningar av information. Enkelheten leder till att de är enkla 

att sammanställa, trots detta tenderar informationen dessa analyser ger organisationen vara rik 

och användbar (Nilsson et al., 2018).  

 

Bengtsson och Skärvad (Nilsson et al., 2018) menar i sitt avsnitt i Controllerhandboken att 

business controllerns roll i den långsiktiga planeringen är att lägga ett fundament för analyserna 

i former av såväl interna som externa analyser. Utöver detta bör man även vara involverad i 

och se över verksamhetens formella planeringssystem. Planeringssystemet bör uppfylla två 

krav: enkelhet och träffsäkerhet (Nilsson et al., 2018). Enkelhetskravet innebär helt enkelt att 

planeringssystemet ska vara begripligt, medan träffsäkerhetskravet innebär att systemet ska 

kunna presentera den information som är nödvändig för att kunna fatta strategiska beslut 

(Nilsson et al., 2018). Utöver att utforma det formaliserade planeringssystemet är en av 

business controllerns teoretiska uppgifter att kunna beräkna och analysera de ekonomiska 

konsekvenser som kommer från valet av strategi. Deltagande och kommunikation är även det 

viktigt; business controllern bör medverka i utformningen av strategier och handlingsplaner, 

såväl som i omstruktureringar av organisationen och utbildning-/bemanningsfrågor. Den sista 

punkten Bengtsson och Skärvad (Nilsson et al., 2018) nämner är förslag till olika ekonomiska 

prestationsmål, vilket understryker business controllerns roll och ansvar inom målsättningen i 

organisationen.  

 



Business controllern bör också vara medverkande i uppföljningen av strategier (Nilsson et al., 

2018). Detta är en viktig del av den strategiska processen som vi ville nämna här, men vi anser 

också att uppföljning passar in bättre på den cybernetiska styrningen. Således kommer vi gå in 

i djupare detalj på vikten av uppföljningsprocessen under rubrik 3.2.5. 

3.2.4.2 Kortsiktig planering 

Som tidigare nämnt är en av business controllerns centrala arbetsuppgifter att säkerställa att 

företagets strategier är möjliga att uppfylla (Nilsson et al., 2018). Att använda sig av kortsiktiga 

strategier syftar till att uppfylla två saker, menar Bjørnenak och Kaarbøe i sitt avsnitt ur 

Controllerhandboken (Nilsson et al., 2018): dels att “utveckla och fastställa de 

verksamhetsplaner eller handlingsprogram som ska realisera strategierna” (Nilsson et al., 

2018, s. 471) och dels att beräkna de finansiella effekterna av dessa planer eller program.  För 

att beräkna det sistnämnda använder man sig ofta av prognoser eller budgetering (Nilsson et 

al., 2018). 

 

Budgeteringsprocessen är en mycket viktig form av ekonomisk planering inom extremt många 

organisationer idag (Anthony et al., 2014). Ursprungligen återfanns budgetering under den 

cybernetiska styrningen i Malmi och Browns (2008) modell, men eftersom budgetering ofta 

används som kortsiktig planering inom många organisationer (Nilsson et al., 2018) väljer vi att 

placera budgetering under denna rubrik istället. Således nämns endast vissa aspekter av 

budgetering under rubriken 3.2.5 Cybernetisk styrning. Budgeten har, utöver sin planerande 

roll, även funktioner såsom resursdistribuering, koordinering och ansvar (Anthony et al., 2014). 

Budgetar kan sättas upp på olika sätt, generellt sett nämns tre olika metoder för dess 

uppbyggnad (Anthony et al., 2014):  

1. Den nedåtgående metoden, 

2. Den uppåtgående metoden, samt  

3. Den iterativa metoden.  

 

Nedåtgående budgetering innebär att ledningen bestämmer de olika budgetar som finns inom 

företaget, utan större inverkan från resten av organisationens medlemmar. Det är sedan upp till 

controller- eller budgetfunktionen inom företaget att se till att denna budget sprids ut över 

företaget på ett bra sätt. Sedan ger de lägre delarna i organisationen sin feedback till budgetens 

upplägg, som sedan controllern presenterar för ledningen (Anthony et al., 2014). Detta upplägg 

är mycket snabbt och fungerar som bäst i situationer med hög osäkerhet, däremot kan det leda 



till missnöje och mindre engagemang längre ner inom organisationen (Anthony et al., 2014). 

Uppåtgående budgetering “vänder” på processen, här skickar ledningen sina budgetar neråt till 

controllerfunktionen som sedan konsoliderar denna budget. Detta leder till en starkare roll hos 

controllerfunktionen och den generella verksamheten i budgetprocessen och brukar således 

leda till större engagemang inom organisationen, på bekostnaden av en risk att mellanchefer 

vill lägga in en buffert i budgeten som inte behövs i praktiken (Anthony et al., 2014). Den 

iterativa budgeteringsprocessen är en blandning av de två ovan som syftar till att lösa 

problemen som de två andra budgeteringsmetoderna står inför. Det största problemet med 

denna metod är hur tidskrävande den är (Anthony et al., 2014). 

 

En annan metod organisationer använder för kortsiktig planering kallas rullande prognoser. 

Dessa prognoser skiljer sig från budgetering då de ofta syftar att presenterar den bästa 

uppskattningen man kan göra av ett visst nyckeltal (ofta intäkter och kostnader), medan 

budgeten är ett realistiskt mål för en viss period (Nilsson et al., 2018). Utöver detta visar 

prognosen effekterna av förändrade förutsättningar, medan budgeten ofta är kopplad till ansvar. 

Tidsperspektivet kan också variera och på så sätt både vara längre och kortare än den generella 

budgeten, beroende på vad som ska prognostiseras eller vem som genomför prognosen (Nilsson 

et al., 2018). 

 

Business controllerns roll i den kortsiktiga planeringen handlar framförallt om att på ett 

effektivt sätt se till att anpassa företagets system för att se till att strategierna kan uppnås 

(Nilsson et al., 2018). För att säkerställa detta har business controllern ett antal teoretiska 

uppgifter, som detaljeras av Bjørnenak och Kaarbøe (Nilsson et al., 2018). Man har som ansvar 

att se till att den kortsiktiga planeringen blir väl detaljerad och godtagen av organisationen. I 

samband med detta är det viktigt att business controllern har kontakt med personer som har 

ansvar för diverse processer, för att se till att dessa processer är väl anpassade till företagets 

specifika situation samt att man ser till att informationen som budgetarna och processerna 

presenterar används vid utformningen av företagets processer. Likaså hjälper man även till att 

utforma en tidsram för processerna (Nilsson et al., 2018). Business controllern har också ansvar 

över att de IT-system som finns tillgängliga används på ett lämpligt sätt och således har de 

också ansvar att se till att relevant information finns till hands för de som ska fatta besluten 

(Nilsson et al., 2018).  Som vi tidigare nämnde används den kortsiktiga planeringen för att 

säkerställa att den långsiktiga (strategiska) planeringen faktiskt realiseras (Nilsson et al., 2018). 

Detta innebär, enligt Bjørnenak och Kaarbøe (Nilsson et al., 2018), att business controllern har 



en stor roll i uppföljningen av budgeteringen och de program som sätts upp för att leda 

organisationen mot dess uppsatta mål, inte bara innan men även under och efter planeringsfasen 

(Nilsson et al., 2018). Malmi och Brown (2008) ser uppföljningsprocessen som en form av 

feedback loop, vilket leder oss till den cybernetiska styrningen.  

3.2.5 Cybernetisk styrning 

Den cybernetiska styrningen utgörs i Malmi och Browns (2008) modell av Budgetering, 

Finansiella mätsystem, Icke-finansiella mätsystem och Hybridmätsystem. Budgetering 

beskrivs under rubriken ovan och kommer därför inte nämnas i detalj i detta avsnitt. Finansiella 

mätsystem innefattar data såsom finansiella nyckeltal eller liknande, medan icke-finansiella 

mätsystem tar hänsyn till saker som ett finansiellt mätsystem inte direkt kan ta upp, som 

exempelvis kvalitetsmått hos produkter. Slutligen kan dessa två mätsystem kombineras i 

hybridsystem som tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella mätvärden. Ett exempel 

på detta är det balanserade styrkortet (Malmi & Brown, 2008). 

 

Cybernetik innebär att ett system innefattar någon nivå av feedback och kontroll, menar 

O’Brien och Marakas (2011) i boken Management Information Systems. I praktiken innebär 

detta att systemet har möjlighet att ge feedback (ofta i form av data eller information) och sedan 

använda kontrollen för att avgöra om systemet rör sig mot det uppsatta målet och modifiera 

systemets processer om detta inte skulle vara fallet. En generell modell av ett sådant system 

belyser O’Brien och Marakas (2011) i följande modell: 



 

Figur 5: Cybernetic system (O’Brien & Marakas, 2011, s. 64)  

Figur 4 visar ett företag som ett system, som innefattar intressent, input, output, bearbetning, 

feedback och kontroll. Figuren visar att ett informationssystem kan samla in data från olika 

delar av organisationen, som sedan används av ledningen i beslutsfattningen för att avgöra 

huruvida en process eller liknande behöver förändras (O’Brien & Marakas, 2011). Malmi och 

Brown (2008) menar att framförallt kontrollen, och hur den används, är centralt för huruvida 

man talar om ett informationssystem eller ett kontrollsystem (även kallat management control 

systems, MCS). Alltså anser vi att cybernetiken är möjligheten till uppföljning och anpassning 

som finns för diverse löpande processer inom ett givet företag. Detta för oss vidare till de två 

huvudsakliga typerna av kontroll och cybernetik vi väljer att ta upp i koppling till business 

controllern: den strategiska kontrollen och budgetuppföljningen. 

 

Strategisk kontroll är ett måste för organisationer som vill realisera de strategier man satt upp, 

menar Bengtsson och Skärvad (Nilsson et al., 2018). Generellt sett talar man om två 

huvudsakliga förhållningssätt till den strategiska kontrollen; det ena förhållningssättet innebär 

att man styr utifrån de strategiska mål som är uppsatta, medan det andra innebär att man följer 



upp strategierna under tidens gång (Nilsson et al., 2018). Att styra utifrån de uppsatta 

strategierna innebär att man bryter ner de övergripande strategiska målen till mindre 

handlingsplaner och specifika operativa mål för olika delar av organisationen, som sedan med 

fördel kan uppföljas genom användningen av informations- eller affärssystem. Att följa upp 

strategierna, som Bengtsson och Skärvad (Nilsson et al., 2018) uttrycker det, “[...] innebär en 

granskning av de antaganden som legat till grund för den strategiska planen” (Nilsson et al., 

2018, s. 424). Om situationen i nutiden skiljer sig från de antagandena man gjorde när strategin 

utformades kan dessa skillnader användas vid uppföljningen av strategin i fråga. Business 

controllerns roll vid uppföljningen är att mäta relevanta nyckeltal för att underlätta arbetet för 

de affärsansvariga, att se till att ledningen är underrättade angående huruvida strategin är på 

väg att uppfyllas samt att binda ihop kortsiktiga och långsiktiga mål (Nilsson et al., 2018). 

 

Uppföljning av budget har, enligt Nilsson m.fl. (2018) 2 syften; att visa avvikelser i 

verkligheten mot budgeten samt att ge underlag för prestationsbedömningar och belöningar. 

En central del i controllerfunktionen är att undersöka avvikelser från budgeten och analysera 

orsaken till avvikelsen så att rätt motåtgärder kan tas för att minska avvikelsen. Hur ofta 

uppföljning av budget görs varierar från organisation till organisation, men generellt menar 

Nilsson m.fl. (2018) att det kan göras månatligen i en liten mindre form eller kvartalsvis i en 

större utsträckning. Oftast använder organisationer sig av båda formerna där controllern direkt 

kontaktar och diskuterar eventuella förändringar med enskilda avdelningar vid månatliga 

uppföljningar, och vid uppföljningar som görs kvartalsvis är det ledningen som analyserar 

eventuella åtgärder som ska tas (Nilsson et al., 2018).  

3.2.6 Belöningssystem 

Det tredje huvudsakliga styrmedlet kallar Malmi och Brown (2008) för “belöning och 

kompensation”, eller belöningssystem. Målet med dessa system är att se till att 

individer/grupper inom företaget är motiverade samt att det finns kongruens mellan deras 

intressen och organisationens intressen. Mikael Cäker skriver i sitt avsnitt ur 

Controllerhandboken (Nilsson et al., 2018) att belöningssystemen kan beskrivas ha fem syften: 

att rekrytera, informera, motivera, behålla medarbetare och deras engagemang samt att skapa 

en rörlig kostnadsstruktur. 

 



Cäker (Nilsson et al., 2018) menar att det finns tre aspekter för business controllern vad gäller 

belöningssystem: hen ska mäta prestationen, företräda det finansiella perspektivet på 

verksamheten samt redogöra relationerna mellan företagets styrmedel. Prestationsmätningen 

är grundläggande för att belöningssystemet ska fungera, då nyckeltalen ofta bestämmer de olika 

belöningarna (Nilsson et al., 2018). Det finansiella perspektivet innefattar främst 

arbetsuppgiften att se till att verksamheten klarar av belöningarna, alltså att se till att takbelopp 

etc. sätts på en rimlig nivå. Relationen till företagets styrmedel innebär att business controllern 

har som uppgift att se till att belöningssystemet inte påverkar resterande styrmedel negativt och 

vice versa (Nilsson et al., 2018). 

3.2.7 Administrativ styrning 

Den administrativa styrningen har tre huvudfunktioner, enligt Malmi och Brown (2008). Den 

första huvudfunktionen är att påverka de anställdas beteende genom att organisera in dessa i 

grupper. Den andra huvudfunktionen är att övervaka de anställda och ange vem/vad som 

ansvarar för de anställdas beteende. Den tredje huvudfunktionen är specificeringen angående 

vilket beteende som är tillåtet och hur arbetet på företaget ska gå till. Dessa konkretiserar Malmi 

och Brown (2008) till ledningsstruktur, organisationsstruktur och policyer och 

tillvägagångssätt. Ledningsstrukturen relaterar till hur styrningen ser ut högst upp i företaget 

samt hur leden av ansvar ser ut inom organisationen. Detta inkluderar de formella linjerna av 

auktoritet och ansvar, alltså vertikaliteten inom företaget (Malmi & Brown, 2008). 

3.2.8 Kulturstyrning 

Enligt Malmi och Brown (2008) kan kulturen i en organisation ses som ett styrmedel för att 

reglera och bestämma de anställdas beteende, dock är det viktigt att påpeka att det förekommer 

fall då kulturen inte kan påverkas och formas direkt av enskilda individer. Kulturstyrning kan 

delas upp i 3 delar; Värderingar, Symboler och Klaner. Vid värderingar används en samling 

av definitioner som systematiskt förstärks för att förse organisationen och dess anställda med 

grundläggande värderingar, ett syfte samt en riktning. Man kan se påverkan av värderingarna 

speciellt tydligt vid exempelvis rekrytering då de används för att bedöma kandidater utöver 

deras kompetens. Symboler används i kulturstyrning genom exempelvis klädkod och 

kontorsdesign. Klaner innebär att det finns grupper eller micro-kulturer inom organisationen 

som, genom socialisation i grupperna, förstärker vissa värderingar. Dessa grupper kan skapas 



genom indelning i avdelningar inom organisationen baserat på arbete eller någon annan faktor 

som kopplar ihop anställda (Malmi & Brown, 2008).  

 

  



4. Empiri 

Här presenterar vi den empiri som vi har samlat in från respondenterna. För att underlätta 

läsningen har vi delat upp varje respondents empiri i två delar; Förändring i yrket och roll i 

organisationen. 

4.1 Peter Karlsson 

Förändring i yrket 

Peter Karlsson berättar att yrket har förändrats i och med det att det finns nya marknader och 

affärslogiker som medföljer av de nya marknaderna. Ett exempel som Karlsson har sett under 

sin karriär är den stora ökningen av e-handel. Detta har lett till många nya mätinstrument, som 

exempelvis mätning av antal hemsidebesökare. Det har även lett till förändring i hur man 

arbetar med marknaden genom exempelvis marknadsföring på sociala medier. Tidigare har 

marknadsföring inneburit att man använder annonser för att få in kunder till sin butik och sedan 

gör man avslut där, detta sätt att arbeta är olikt från arbetet med e-handel. Det är en ny 

affärslogik där man måste kunna mäta det man stoppar in i marknadsföring på ett annat sätt. 

Detta kan man exempelvis göra genom Google Analytics och liknande verktyg men detta leder 

till andra problem såsom att någon annan äger den informationen. Karlsson anser att de som 

arbetar i branscher där e-handel blir större och större inte riktigt känner sig hemma med det här 

än, utan man måste lära sig allt mer om det.  

 

Den data som Karlsson använder sig av idag är nästan endast intern då Houdini gör egna 

kundundersökningar. Detta kombineras med finansiella data i företagets version av balanserat 

styrkort som inkluderar vision och strategiska mål och som sedan bryts ner i KPI:er. Karlsson 

anser att den data han har tillgång till har förändrats mycket under sin karriär. Han berättar om 

att man för länge sedan började mäta antal besökare i en butik, medan nu i och med internet 

kan man mäta mycket mer. Karlsson tycker att man kan hitta väldigt mycket information från 

webbsidan och om man sedan kopplar det till den individuella kunden kan man ta reda på 

otroligt mycket värdefull information som exempelvis hur ofta de besöker sidan, hur ser deras 

köpbeteende ut och liknande saker. Det finns ingen gräns vad man kan hitta här och vad man 

kan använda informationen till menar Karlsson.  

 



Karlsson kan se en förändring i kravbilden då utvecklingen går väldigt fort och det finns mer 

information att analysera och arbeta med. Kravet har ökat på 2 sätt enligt Karlsson; det finns 

en ökad kravbild genom att man måste kunna hantera olika analysverktyg och datasystem och 

det finns även en ökad kravbild genom att man måste kunna välja ut rätt information att 

använda och veta hur man ska arbeta med den. Karlsson anser att det ofta är en djungel av 

information från olika system och kravet på controllern har ökat genom att man måste kunna 

hantera och navigera den djungeln, då man inte kan titta på allt blir det viktigare att välja rätt 

saker att titta på.  

 

Peter Karlsson tycker att digitaliseringen har lett till många nya möjligheter, men samtidigt att 

det har uppkommit nya utmaningar. En möjlighet som Karlsson tar som exempel i sitt 

nuvarande företag Houdini är vissa nya affärsmodeller som har blivit möjliga, exempelvis 

uthyrning och prenumeration av kläder. Houdini testar dessa affärsmodeller i en liten skala och 

på ett helt manuellt sätt, men utmaningen blir om man ska skala upp de affärsmodellerna. För 

att få fler personer att testa dem så behöver Houdini en digital plattform vilket de i nuläget inte 

har. Karlsson menar då att digitaliseringen har medfört en möjlighet men på kort sikt även ett 

hinder, då det tar lång tid att utveckla plattformen.  

 

En annan möjlighet som har uppkommit med digitaliseringen som Karlsson nämner är den data 

man kan hitta i sin supply chain. Blockchain teknologin har lett till att man kan se var de olika 

delarna i sin produktion kommer ifrån och det följer med från början till slut. I Houdinis fall 

gäller det exempelvis ullen de använder, de kan se var fåren levde och under 

produktionsprocessen kan de hitta data som följer med tills det är en färdig produkt. Karlsson 

anser att detta har möjliggjort att företaget på ett mer korrekt sätt kan bedöma sin uppfyllelse 

av mål då Houdini har som mål att vara 100% cirkulärt. Detta anser Karlsson vara en stor del 

av controller arbetet, att följa upp mot målen och blockchain teknologin underlättar det arbetet.  

 

Roll i organisationen 

Peter Karlsson menar att han har varit mycket involverad vid nya satsningar i de företag han 

har arbetat i genom att säkerställa och leverera struktur inom produkter, marknader, nya länder 

osv. Karlsson anser att som controller måste man kunna intervjua organisationen man arbetar 

i för att förstå vad de vill få ut av den nya satsningen och sedan skapa en struktur som speglar 



det. Man måste samtidigt ha en viss förståelse för vad organisationen önskar sig och behöver. 

Karlsson berättar att hans typiska arbetsuppgifter innebär att ge struktur till olika områden inom 

företaget men även arbete med ledning och styrning mot företagets mål. Han är med i 

ledningsgrupper som sätter de långsiktiga målen och strategier för företaget. Dock menar 

Karlsson att detta beror på att han har rollen som CFO, när han har arbetat som controller tycker 

han inte att rollen har varit så pass strategisk.  

 

Under sin karriär tycker Karlsson att rollen som controller har gått mot att man är närmare 

verksamheten man arbetar i. Man måste kunna förstå vad verksamheten vill och kunna koppla 

det till strategier. Controllern behöver agera som ett stöd till de som är ansvariga för olika 

områden, som budget och affärsutveckling. Karlsson säger: 

“Man kan inte sitta i ett hörn och analysera siffror sen skicka ut det i företaget, utan en 

dialog har blivit viktigare”.  

4.2 Mikael Westling 

Förändring i yrket 

Mikael Westling berättar att den stora förändringen som han har upplevt i controlleryrket är att 

arbetet med data och analysverktyg har ökat, särskilt i de delarna i arbetet som är trendberoende 

och handlar om nysatsningar. Användandet av system är något som Westling anser som en 

egenskap som blir allt mer viktig i det dagliga arbetet. Det är även något han anser att allt fler 

i liknande roller behöver arbeta med. Att anamma IT systemen och de möjligheter som de för 

med sig och få en bredare kompetens är något som Westling märker har blivit och kommer bli 

allt viktigare.  

 

Eftersom Westling sitter med i olika projekt blir det nödvändigt att ha denna breda kompetens 

för att kunna ha lite känsla för vad som behövs vid olika analyser. Kraven på controllers ökar 

på det viset att man måste vara beredd på att lära sig nya saker och inse när något är viktigt att 

lära sig om. Det går inte att arbeta på samma sätt hela tiden utan man måste hela tiden utveckla 

sina kompetenser och kunskap för att kunna genomföra det arbete som behövs göras. Westling 

menar också att han i sitt arbete för en dialog med olika avdelningar, exempelvis vid arbetet 

om en gemensam databas så har han direkt kontakt med IT förvaltningen då det är ett arbete 



som ligger dem nära till hands också. Detta kan han se som en förändring i arbetet då det den 

breda kompetensen leder till att man behöver interagera med stora delar av företaget. 

 

Mikael Westling berättar att en stor utmaning inom branschen han arbetar på just nu är 

implementering av nya teknologier och system. Eftersom det är väldigt viktigt med 

infrastruktur och hög tillgänglighet så är det svårt att göra stora förändringar då man inte vill 

riskera att något går fel. Han berättar att de inte vill vara först med att testa något för att det blir 

för stor chansning, utan de förlitar sig på det robusta och stabila som är bevisat att det fungerar. 

Detta leder dock till att vissa funktioner och teknologier som kanske skulle lett till en fördel 

inte implementeras eftersom man vill vara försiktig. Westling menar dock att nya banbrytande 

satsningar som blivit möjliga i och med digitaliseringen oftast inte är de mest kostnadskrävande 

och då kan man chansa lite mer, men basprodukterna som företaget erbjuder chansas inte på 

utan där används mycket data och beprövad teknik för att genomföra förändringar.  

 

En annan utmaning som Westling nämner i och med arbete med mer data är att det kan bli svårt 

att hämta den data man behöver använda sig av om de ligger i olika system. Systemen är väldigt 

vertikala och att få dem att samarbeta är ett väldigt stort arbete, detta skulle kunna lösas genom 

att skapa en gemensam databas där man kan exportera och importera data på ett smidigt och 

säkert sätt. Ägandeskap och tillgänglighet av informationen är även utmaningar som har växt 

fram genom digitaliseringen, såväl som hur data ska struktureras och kategoriseras.  

 

 

Roll i organisationen 

Mikael Westling menar att han inte är direkt involverad i beslutsprocesserna i företaget, men 

indirekt har han en stor påverkan. Han tar fram analyser och underlag för de beslut som tas och 

är även med som specialist i vissa projektarbeten. Han anser att ju fler projekt och beslut man 

är involverad i, desto mer kunskap och inflytande får man. Dock är det viktigt att inte bli en 

komplett expert i ett visst område då han anser att han behöver en väldigt bred kompetens i sin 

roll som controller.  

 

Westling berättar även att han är involverad i vissa budgetprocesser, han menar att Kalmar 

Energi har olika sorters budget med olika tidsramar där en slags budget sätts med 4 års 

framförhållning (mid-term plan) medan andra sorters budgetar sätts med ett års 

framförhållning.  Dock menar Westling att hans involvering i budgetprocessen blir allt mindre 



då han går mer och mer mot affär och verksamhetsutveckling. Vid målsättning och 

strategiformulering inom företaget menar Westling att han spelar roll i sin avdelning. Kalmar 

Energi är uppdelat på ett antal olika avdelningar: affärsstöd, distribution, produktion och 

marknad. Westling arbetar inom affärsstöd, på underavdelningen verksamhets- och 

affärsutveckling, där han anser att han och hans grupp har stor påverkan på den enskilda 

avdelningens strategier. Sett till hela verksamhetens strategier anser Westling att han har en 

begränsad påverkan som sker genom så kallade affärsforum. Affärsforumen äger rum med 

jämna mellanrum, där personal från olika avdelningar samlas och diskuterar verksamheten. 

Westlings påverkan är där begränsad, eftersom han endast sitter i ett av fem olika affärsforum. 

Trots detta ser Westling sin egen avdelnings inflytande på organisationen som relativt stor i 

jämförelse till de andra, då de arbetar mycket med utvecklingsarbeten. Westling anser också 

att formuleringen av strategierna är viktig, man måste anpassa sitt språk och sin presentation 

beroende på vem man arbetar med eller mot. Westling anser även att ju större kunskap man får 

om ett område desto större inflytande har man i processer som strategibildning och målsättning, 

men han har inte sett någon stor skillnad i sin roll i dessa processer under sin karriär. 

 

Sett till strategisk uppföljning menar Westling att arbetet är mindre detaljerat, man följer upp 

strategierna efter processerna i mångt och mycket är klara, för att säkerställa att strategierna 

eller målen är uppnådda. Westling anser inte denna arbetsgång vara optimal och säger: 

 

“[...] jag tycker inte det är uppföljning i de rätta bemärkelserna, utan då är det mer 

‘vad gick bra?’”  

 

Westling berättar även att han har sett en stor skillnad på hur hans roll i företaget har förändrats 

rent strukturmässigt. När Westling först började på Kalmar Energi var grupperna större och 

mindre specialiserade, men har sedan dess har de splittrats upp och blivit mer “renodlade”, 

som Westling beskrev det. Westlings perspektiv på förändringsprocessen han upplevde beskrev 

han på följande sätt: 

 

“[...] man behöver organisera sig på ett annat sätt för att bemöta framtiden.” 

4.3 Simon Ha 

Förändring i yrket 



Simon Ha berättar att något som förändrats mycket i yrket är just arbetet med analyser och hur 

man hela tiden måste bli bättre och bättre på att göra dessa analyser. Det finns många olika 

verktyg, program och system som används varje dag och det blir bara fler och fler. I början av 

sin karriär berättar Ha att det var mycket manuellt arbete, de satt oftast ensamma eller i små 

grupper och räknade på siffror med olika kalkyler. Med tiden har en stor del av detta arbete 

blivit automatiserat då de vet vilka datakällor som finns att använda och då lösningar har byggts 

så att man kan hämta ut framtida projiceringar och forecasts. Ha menar att de har prognoser för 

ekonomi, utveckling, verksamhet och andra områden samt att verktygen som används för dessa 

prognoser blir mer och mer datadrivna. Prognoserna bygger på historiska data och han anser 

att de blir bara mer och mer datadrivna. I och med denna inriktning mot mer datadrivet arbete 

menar Ha att rollen som controller går mer och mer mot IT, program, verktyg och liknande, 

samtidigt som kraven förändras. Ha berättar att han behövt utvecklas för att få bättre insikt 

inom IT, hur olika system fungerar och hur man hanterar stora mängder data. Han ser även att 

kraven har förändrats på andra sätt, exempelvis vid uppföljning av hur det går för 

verksamheten. Ha menar att genom att organisationen växer så måste man tidigt se potentiella 

problem och implementera åtgärder för att de ska ha tid att göra en förändring. Detta innebär 

att han måste vara kreativ i sitt arbete och hitta nya sätt att förbättra och utveckla processerna i 

arbetet, exempelvis genom användning av nya verktyg och system. 

 

Simon Ha menar att digitaliseringen har påverkat väldigt mycket. Kunderna blir själva mer 

involverade i vilka IT-system som de vill ha vilket leder till att IST måste utveckla nya 

lösningar och förbättra sättet de arbetar med den data de har. Detta har påverkat Ha som 

controller på det sätt att även om han inte har direkt kundkontakt så har han en en väldigt central 

roll i arbetet med att utveckla nya system och lösningar till kunder. Ha beskriver sin roll som 

granskande, han tittar på vilka resurser som företaget har att använda sig av men också vad 

som borde prioriteras. Oftast när en kund vill ha ett system byggt har den väldigt många 

önskemål, men det är kanske endast 10% av de önskemålen som utvecklingsavdelningen borde 

fokusera på för att få ut det mesta ur den investering som görs. Här kommer då Ha in för att 

prioritera och fokusera arbetet till det som är viktigast.  

 

En annan utmaning som Ha nämner i och med digitaliseringen är att allting går fortare och 

fortare, det finns mer och mer som behöver hinnas göra. IT systemen används för att 

effektivisera arbetet och göra så att man hinner med uppgifterna. Han anser dock inte att 

datamängden har ökat speciellt mycket då den data som producerats alltid har funnits där. Den 



stora förändringen på senare tid har istället varit att bli medvetna om vad man kan använda 

datan till. Ett problemområde som ökad datadriv har lett till är tillgängligheten och strukturen 

på data. Ha berättar att det är viktigt att informationen inte är låst i en server någon annanstans 

utan att den är tillgänglig när de behöver den och att den är strukturerad på ett sådant sätt så att 

de kan arbeta med den, detta är något de tänker mer på vid implementering av nya system och 

verktyg.  

 

Roll i organisationen 

Simon Ha menar att han inte är direkt involverad i den generella beslutsprocessen i företaget, 

men indirekt spelar han en stor roll. Rollen som Ha spelar är att se till att de som ska ta besluten, 

produktansvariga eller säljansvariga eller liknande, har det underlag de behöver för att kunna 

ta rätt beslut. Som controller behöver han vara opartisk och visa sanningen, vare sig den är 

positiv eller negativ. Sedan är det de som är ansvariga som får avgöra hur de ska gå vidare. Ha 

anser att han hela tiden måste sträva efter en balansgång mellan att analysera data och att arbeta 

integrerat i processer med andra i företaget. Rollen är väldigt explorativ då det finns mycket 

information att hitta och analysera. Det är sällan Ha som initierar undersökningen utan det är 

beslutsfattarna som tar initiativet och ber Ha undersöka ett visst område, hans roll på så sätt 

väldigt stödjande. Ha spelar även en central del i budgetprocessen i företaget. I IST pågår 

budgetprocessen från början av sommaren till slutet av hösten och Ha ansvarar för att dels förse 

struktur i processen, alltså informera om vad som behövs göras, vem som behöver göra det 

samt se till att det går rätt till. Han stödjer även de som arbetar med budgeten genom att ta fram 

underlag och information som kan förbättra arbetet. Budgetprocessen har inte förändrats 

överlag enligt Ha vilket han anser beror på att budgeten omfattar hela organisationen och små 

ändringar leder då till stora förändringar. På ett liknande sätt som budgetprocessen så har Ha 

en stödjande roll i arbetet med målsättning i organisationen. Han hjälper till med att förse 

beslutsfattare med underlag, oftast finansiell, och historiska data för att de ska kunna sätta 

rimliga mål för företaget. Det är sällan som beslut tas på magkänsla nuförtiden, underlag 

behövs mer och mer vilket gör att Ha känner att hans roll också blir större och större i beslut- 

och målsättningsprocesser i företaget.  

 

Vid strategibildning i företaget ser Ha sin roll som delvis involverad. Långsiktiga strategier 

som sätts för 5–10 år framåt sätts av VD:n och styrelsen där Ha inte har någon påverkan. 

Kortsiktiga strategier (eller taktiker) som sätts med ett års framförhållning är han dock väldigt 

involverad i då han är med och tar fram strategier och planer för hur man ska klara varje kvartal 



och halvår. Ha följer upp den kortsiktiga planeringen en gång i månaden, samt mer ingående 

en gång per kvartal, där man analyserar de olika avdelningarna. Om det sedan går dåligt för 

företaget under någon period görs även ändringar i vad kraven rimligtvis kan vara för 

organisationen och eventuella åtgärder som ska genomföras, exempelvis om man behöver 

anställa alternativt sparka personal eller om vissa projekt behövs skjutas upp till kommande 

period. Något som Ha påpekar är vikten i att kunna känna av verksamheten och ha en 

fingertoppskänsla i sitt arbete så att man kan planera implementering av förändringar på ett 

sådant sätt så att det inte stör verksamhetens arbete då det hela tiden måste fungera. 

 

4.4 Anders Vigren 

Förändring i yrket 

Anders Vigren berättar att han har haft en lång karriär inom controlleryrket som går tillbaka 

till tidigt 80-tal. I och med detta har han sett flera brytpunkter genom sin karriär, brytpunkter 

där det har skett en dramatisk förändring. Det första Vigren berättar om är när han började 

använda en PC i sitt arbete 1985. Vigren säger “Att förklara den fantastiska och dramatiska 

förändringen som kom med PC:n är väldigt svår”. Han försöker ändå och berättar att i och 

med PC:n kunde vissa uppgifter och verktyg bli automatiserade, detta gjorde att arbetet med 

att ta fram analyser och olika beräkningsunderlag som balans och resultaträkning gick mycket 

snabbare men också blev mer detaljerat. Arbetet blev mer produktivt och effektivt. Man kunde 

följa upp analyser och prognoser på ett mer tillförlitligt sätt samt att man kunde se avvikelser 

mellan prognoser och verkliga beräkningar på nytt sätt, dock var man begränsad till den databas 

som användes i företaget. Vigren menar att etableringen av system som var robusta och hyfsat 

snabba gav förutsättningar för att controllerns arbete skulle komma att bli mer meningsfullt i 

organisationer.  

 

Nästa “brytningspunkt” som Vigren ser i sin karriär var uppfinnandet och användningen av 

floppydiskar och hårddiskar. Att ha möjligheten att spara data och kunna lägga in i sin PC ledde 

till stora möjligheter och, som tidigare, en ökning i produktivitet och effektivitet. Anders 

Vigren berättar om ett exempel genom arbetet med bokslut. Tidigare kunde det vara ett arbete 

som tog 20 dagar eller mer att få gjort, medan möjligheten att spara och överföra data genom 

diskar gjorde att bokslutet tog 6–7 dagar istället. Vigren berättar “En arbetsuppgift som tidigare 

tog min chef en helg att genomföra kunde jag göra klart på 20 minuter, så dramatisk var 



förändringen i arbetet”. Möjligheten att presentera data var något som förändrades speciellt 

när man arbetade med hårddiskar som var snabbare på att överföra och läsa in data. Vigren 

berättar att detta gjorde att controllerns arbete inte längre endast innebar att man skulle sätta 

ihop siffror utan man behövde kunna presentera analyser och data i olika former som kunde 

användas i organisationen, exempelvis att ta fram beslutsunderlag till en löneförhandling. 

Controllern fick mer data, mer kontroll och bättre förutsättningar att genomföra analyser samt 

att presentera dessa.  

 

Internet är nästa stora förändring menar Vigren. Initialt var det främst använt för 

kommunikation internt i organisationer vilket ledde till ökad produktivitet då man inte behövde 

vänta länge på data eller analyser. Även här blev analyser mer detaljerade och precisa genom 

användningen av Excel och andra analysverktyg. Man fick möjligheten att göra 

förändringsanalyser genom att i princip bygga upp en virtuell bild av organisationen, mata in 

rätt data och sedan simulera förändringar. Vid mitten till slutet av 00-talet började olika 

rapporteringssystem dyka upp och användas mer frekvent, där all data som företaget hade lades 

in och då kunde man skapa analyser och rapporter direkt i systemet. Lite efter det men i samma 

veva kom möjligheten att matcha interna och externa data, tidigare var rapportering väldigt 

inåtriktat men nu med hjälp av externa datakällor kunde man exempelvis jämföra sin 

försäljning med hur marknaden såg ut.  

 

Vigren ser att arbetet som controller, genom stora förändringar som tagits upp och konstanta 

små förändringar, har förändrats väldigt mycket om man ser på hur det ser ut idag. Kravbilden 

har ändrats genom att man har gått från att sitta mycket med manuellt sifferarbete till att idag 

vara mer analytisk och ha en översiktlig syn på organisationen. Man behöver som controller ha 

mer fokus på affärsmodeller, marknadsutveckling och liknande uppgifter. Detta medför 

annorlunda krav då man måste besitta den analytiska kompetensen samtidigt som man måste 

ha ett slags strategitänk. I och med digitaliseringen så anser Vigren också att ju mer möjligheter 

som framkommer och desto mer data som har blivit tillgängligt så har även arbetsmängden 

ökat. 

 

En utmaning som Vigren nämner i och med digitaliseringen och den ökande mängden data är 

strukturen i databasen. Tidigt i hans karriär matades data inte in automatiskt utan man var 

manuellt tvungen att göra det arbetet och om man råkade mata in fel information blev även 



analyserna som gjordes felaktiga. Det var även viktigt att den data man hade var strukturerad 

och kategoriserad på ett sådant sätt att man kunde arbeta med den. 

 

Roll i organisationen 

Anders Vigren anser att man som controller är väldigt involverad i olika processer i 

organisationer som beslut, budget, strategibildning osv genom att man måste ta fram 

beslutsunderlag och se till att processen sköts på rätt sätt. Att säkerställa integriteten i 

beslutsunderlag, oavsett om det handlar om bokslut, budget, strategier, målsättning etc ser han 

som basen i arbetet som controller. Vigren menar exempelvis att vid strategibildning så 

behöver man som controller ta fram förväntningarna som företaget har på framtiden, 

marknadsutveckling, prisutveckling, kostnadsutveckling etc. Vigren menar att man kan rollen 

har gått från att vara en slags gatekeeper i företaget till att nu vara någon som man bollar idéer 

med och ber om hjälp för att analysera förändringar och beslut. Han menar även att det har 

skett en slags maktskiftning av controllern då den tidigare kunde ses som VD:ns “högra hand”, 

men att det numera är mer personalansvarige som har tagit över den rollen. 

4.5 Daniel Prelevic 

Förändring i yrket 

Daniel Prelevic berättar att arbetet med analyser och sammanställningar av data har förändrats 

väldigt sedan han började sin karriär. Han tar som exempel att när han började så skickades det 

textfiler mellan olika bolag i koncernen med data i en textfil som man sedan fick lägga in i 

huvuddatabasen för att använda vid analyser. Ett problem med detta var att om bolaget som 

ursprungligen skickade filen såg att det var något fel i informationen, som värdefel eller 

liknande, kunde de justera det själva men om de inte skickade en reviderad fil till Prelevic 

använde han sig då av felaktiga data vilket resulterade i skillnader och felaktigheter i analyser. 

Idag är systemen kopplade på det sätt att om ett bolag gör en justering i sin databas kan Prelevic 

se den ändringen i sitt system i realtid. Detta menar Prelevic sparar mycket tid då det går 

snabbare att skicka data mellan parter samtidigt som det leder till korrekta analyser.  

 

Prelevic menar även, i och med att man använder system och andra IT-stöd väldigt mycket i 

sitt dagliga arbete, att utvecklingen i dessa system har haft en påverkan på controllerns arbete. 

Han tar som exempel upp att om han ville införa en förändring i systemen tidigare var han 

tvungen att stänga ner systemet vilket gjorde att ingen kunde använda det. För att inte störa 



verksamhetens arbete var han tvungen att vänta tills systemet inte användes och detta var oftast 

mitt i natten då organisationen är internationell och många olika länder använder samma 

system. Idag kan man hantera och uppdatera systemen utan att behöva stänga ute andra 

användare vilket gör det enklare att genomföra nödvändiga förändringar. Ett annat exempel på 

de utvecklande systemens påverkan på controllerns arbete som Prelevic tar upp är att man idag 

kan använda flera system tillsammans. Detta gör att man kan anpassa analyser och rapporter 

på ett annat sätt än tidigare och man kan mer specifikt välja vilka kategorier av data som man 

vill använda. Prelevic menar att detta gör analyserna mer flexibla och det är enklare att ta fram 

det man vill samtidigt som att det går snabbare. Dessa förändringar och liknande anser Prelevic 

ökar produktiviteten för business controllerns arbete då systemen har blivit bättre och fortsätter 

att förbättras hela tiden. 

 

I och med att system och andra verktyg används av controllers i en sådan utsträckning som de 

gör anser Prelevic även att kravbilden har förändrats. Han menar att man som business 

controller idag måste vara duktig på att göra analyser och kunna ta fram dem relativt snabbt 

och för att kunna göra det krävs det en bredare och djupare IT-kompetens än tidigare. Prelevic 

menar att förut räckte det med att man kanske kunde arbeta med ett system och kunna enkla 

excel funktioner, oftast kunde konsulter anställas för att forma själva modellen av en rapport 

eller analys som man sedan använde sig av. Idag behöver man istället kunna bygga egna 

rapporter och analyser utifrån flera system och kunna använda sig av analysverktyg mer 

avancerat för att skapa en bättre slutprodukt. 

 

Roll i organisationen 

Prelevic menar att i och med att det finns mer data tillgängligt för användning så har han roll 

förändrats till viss del i organisationerna han arbetat i. Prelevic kan lättare samla information 

och förskaffa sig kunskap om ett visst ämne och på så sätt kan han vara med i diskussioner och 

eventuella beslut om det området vilket tidigare inte skulle hänt då det var svårare att på ett 

snabbt och tillförlitligt sätt läsa sig in på exempelvis en viss bransch. Prelevic menar att han 

inte har någon direkt påverkan på varken belöningssystem, kulturerna eller 

organisationsstrukturen som finns i organisationerna han har arbetat i, dock ser han att han är 

högst involverad i målsättningen i verksamheten under sin karriär. Prelevic berättar att de varje 

år arbetar med något de kallar för måltavla. Denna process innebär att man sätter upp mål för 

nästa verksamhetsår och då är Prelevic som business controller delaktig i processen för att se 

till att målen som sätts är rimliga utifrån de förutsättningar som verksamheten har. Prelevic 



menar även att han inte arbetat specifikt med detaljerade budgetar i sin karriär utan dessa 

målsättningar innehåller en övergripande bild av förväntningarna på det finansiella resultatet 

och det är det som används som någon slags budget. I strategibildningen anser Prelevic att även 

här är han mycket involverad som business controller på liknande sätt som med målsättning då 

han tar fram analyser och underlag som kan användas i processen.  

 

Vid uppföljning av strategi och mål menar Prelevic att han involverad till stor grad då det 

samtidigt som strategin bildas sätts upp ett antal aktiviteter som ämnar att uppfylla strategin 

och målbilden man har, det är då dessa aktiviteter som följs upp vilket Prelevic är med och gör. 

Något han påpekar är att man måste behålla en grad av enkelhet i sin uppföljning. Det finns 

väldigt många verktyg och system som man kan använda men det gäller att kunna välja det 

bästa för det man vill uppnå. Vid budgetering använde som sagt Prelevic sig av måltavlor 

istället för klassiska budgetar, detta är också för enkelhetens skull då det är enkelt att förstå och 

att följa upp. Prelevic menar att hans roll här handlar mycket om att förstå varför utvecklingen 

i verksamheten är som den är, exempelvis om det uppstår avvikelser vill han förstå anledningen 

bakom den avvikelsen och hur man kan justera det.  

 

Prelevic menar att hans roll i både målsättning och strategibildning har blivit större med tiden. 

Han anser att den stora anledningen till detta är att det finns mer information tillgänglig vilket 

gör att han kan undersöka själv och sätta sig in i ett område på ett annat sätt än tidigare. På 

detta sätt kan han delta i diskussioner om något han inte tidigare var bekant med samt att han 

kan hitta nya data att använda för det området.  

 

 

 

 

 

  



5. Tolkning 

I detta avsnitt använder vi oss av den teoretiska referensramen i kapitel 3 och den empiri som 

har samlats in i kapitel 4 för att tolka och förstå business controllerns förändring utifrån 

uppsatsens frågeställning. Vi sammanfattar teorin och använder oss av exempel och citat från 

respondenterna för att illustrera hur vi har kommit fram till våra tolkningar. 

5.1 Rollen som business controller 

Nilsson m.fl (2018) menar att business controllerns roll i organisationer har förändrats mycket. 

Då business controllern förr mest ägnade sig åt att analysera och tolka intern data i 

organisationer beskriver Nilsson m.fl (2018) den roll som “Kamrer” i modellen de upprättat. 

När förbättrade verktyg och IT-lösningar blev tillgängliga samt att man fick tillgång till mycket 

mer data gjorde det att rollen skiftades från att vara inåtriktad till att vara det som Nilsson m.fl 

(2018) kallar för “Analytiker”. Fokus flyttades från arbete med interna data till att vara 

utåtriktad då man fick tillgång till externa data i form av kundmönster, branschdata och 

liknande. En till förskjutning enligt Nilsson m.fl. (2018) som har gjorts i rollen handlar om 

självständigheten i arbetet. De menar att rollen även gått mot den del i modellen som de 

benämner “Pedagog” och “Coach”. Denna förflyttning skedde på grund av att controllern, 

genom den nya mängd data som blev tillgänglig, blev mer involverad i målsättning i företaget 

genom att man kunde ta fram olika mål- och nyckeltal att mäta verksamhetens resultat mot. 

Rollen gick då från att vara en väldigt självständig roll till en som påverkar verksamhetens 

styrning och därmed påverkar hela organisationen.  

 

Vid tolkning av empirin kan vi se att majoriteten av respondenterna håller till olika grader med 

om att rollen har förändrats på detta vis, att man som controller blivit närmare organisationen 

och fått större roll i styrningen av företaget på olika sätt. Vi kan även se att arbetet har gått från 

att vara mer självständigt till att vara utåtriktat då man arbetar med de flesta avdelningarna i 

verksamheten. Detta ses exempelvis genom vad Peter Karlsson sa under sin intervju: 

 

“Man kan inte sitta i ett hörn och analysera siffror sen skicka ut det i företaget, utan en 

dialog har blivit viktigare”.  

 



Karlsson menar också att man som controller måste ha en förståelse för vad verksamheten 

önskar sig och vad de behöver. Detta är något som även Ha påpekade, man behöver kunna 

känna av verksamheten man arbetar i och ha en fingertoppskänsla i sitt arbete för att 

verksamheten ska kunna göra önskade förändringar eller sätta rimliga mål. Anders Vigren ser 

också den här skiftningen från självständigt sifferarbete till att man idag har en översiktlig syn 

på organisationen som helhet. Han berättar även att detta är en förändring som skett i etapper 

där teknologi och nya data gjort controllerns roll mindre introvert och mer utåtriktad i 

organisationen. Vigren illustrerar detta genom att likna rollens utveckling som att gå från en 

slags gatekeeper i verksamheten till någon man kan bolla idéer med och be om hjälp vid stora 

förändringar eller liknande. Vi kan se att Daniel Prelevic håller med Vigren i detta genom att 

han menar att man som controller måste få bredare kompetens i flera olika områden i 

verksamheten man arbetar i för att kunna vara involverad och bidra med värdefulla tankar om 

andra ämnen än tidigare.  

 

En skillnad vi kan se utifrån respondenternas svar är dock att Westling inte anser att business 

controllerns inflytande på organisationen har utvecklats på samma sätt under sin karriär. Han 

anser att den eventuella ökning av inflytande han har i sin verksamhet beror på en ökning av 

kunskap och kompetens som man bygger upp inom vissa viktiga områden genom att vara med 

i projekt och liknande snarare än en ökning av själva rollens inflytande i verksamheten. Vi 

tolkar det som att denna skillnad mellan respondenter har att göra med att olika organisationer 

värderar vissa faktorer olika vid diverse beslutsprocesser, och i Kalmar Energi läggs det då stor 

vikt på just erfarenhet inom verksamheten.  

 

Kawczyńska och Wnuk-Pel (2016) menar att den moderna controllerns roll, utöver det som 

nämns av Nilsson m.fl (2018), också innebär att man behöver agera som en slags rådgivare till 

ledningen och styrelsen i verksamheten. Genom tolkning av empirin kan vi se att detta stämmer 

i olika grader för respondenterna och hur de ser utvecklingen i rollen. Peter Karlsson och Simon 

Ha nämner specifikt att rollen har utvecklats till att man blir ett stöd för olika områden i 

verksamheten, Karlsson nämner budget och affärsutveckling som två exempel på sådana 

områden i verksamheten som controllern behöver stödja i sitt arbete. Ha menar att han agerar 

i en stödjande roll till många olika avdelningar i sin verksamhet, men påpekar dock att även 

om han agerar som ett stöd så är det viktigt att han är opartisk, det är inte han som tar besluten 

utan han måste bara presentera sanningen oavsett om den är positiv eller negativ. Genom 

tolkning av Westling, Prelevic och Vigrens svar kan vi se att även de ser denna utveckling av 



att rollen agerar som ett stöd till beslutsfattare i verksamheten genom att leverera analyser och 

underlag, mer i detalj hur det stödjande arbetet går till i praktiken går vi in på i stycke 5.3.  

5.2 Kraven på business controllern 

Jan Lindvall berättar i artikeln skriven av Axelsson (2016) att kraven på controllers har och 

kommer att förändras och använder World Economic Forums (2016) rapport för att illustrera 

hur förändringen av kraven ser ut. Han menar att controllern behöver ta fler val och komplexa 

beslut i det vardagliga arbetet. I och med att fler komplexa och avancerade beslut behöver tas 

krävs det en ny nivå av kreativitet hos controllern. Detta är något som vi anser ligger i linje 

med respondenternas svar då samtliga tar upp att kraven på att kunna analysera och bedöma 

blir allt högre och därmed ökar kravet på att vara kreativ då det behövs för att utveckla den 

analytiska förmågan. Det är även något Ha nämner specifikt då han menar att eftersom 

verksamheten växer så måste man hitta sätt att förbättra sig och sina arbetsprocesser vilket 

kräver ökad kreativitet. Utifrån detta gör vi även tolkningen att egenskaper som 

“koordination”, “omdöme” och “komplexa problemlösningsfärdigheter” som presenteras av 

World Economic Forum (2016) blir viktigare för controllers i och med högre krav på arbetet 

genom fler analyser. 

 

I artikeln av Axelsson (2016) tar Lindvall även upp att allt fler av controllerns arbetsuppgifter 

kräver någon form av bedömning och för att göra så bra bedömningar som möjligt kommer 

controllern behöva viss expertis inom det relaterade området. Samtidigt behöver controllern en 

bred kompetens i flera olika arbetsområden då ökat arbete med kollegor kräver att man är 

kunnig på flera fronter (Axelsson, 2016). Ökad kompetens är även något som Nilsson m.fl. 

(2018) uppmärksammar i takt med att controllern förändras. De menar att för att business 

controllern ska kunna använda sig av informationen och IT-stöden som finns tillgängliga och 

på så sätt underlätta styrning i verksamheten måste man ha en grundläggande förståelse för hur 

verksamhetens samspel med kunder och leverantörer ser ut. Nilsson m.fl. (2018) menar att för 

att uppnå en sådan förståelse behövs affärs-, verksamhets-, ekonomi- och IT-kompetens. 

Kawczyńska och Wnuk-Pel (2016) nämner även de vikten i större och bredare kompetens för 

den moderna controllern då man måste arbeta med många olika områden inom verksamheten 

och därmed kunna lite om mycket. Vid tolkning av empirin kan vi se flera svar som ligger i 

linje med Lindvall, Nilsson, Kawczyńska och Wnuk-Pels påståenden då ökad och bredare 

kompetens är något som anses vara viktigt och även blir viktigare desto mer tid som går. Detta 



syns exempelvis i när Karlsson berättar att eftersom utvecklingen går fort och den information 

som är tillgänglig att analysera blir allt större har kravbilden förändrats på 2 sätt. Det har lett 

till ett ökat krav på kompetensen hos controllern då den ökande datamängden leder till att man 

måste använda sig av fler och olika analysverktyg och datasystem. Detta är något som Ha även 

påpekar och han berättar att i och med att controllern går mer och mer mot IT och användning 

av verktyg har han behövt utveckla sin kompetens inom IT för att få en bredare förståelse kring 

hur olika system fungerar och hur man ska hantera data. Westling och Prelevic delar också 

denna uppfattning om att kunskap om system är en egenskap som blir viktigare och viktigare 

ju längre tiden går. Vigren är även inne på kravet på den bredare kompetens som behövs i 

arbetet då controllern behöver vara analytisk men också klara av att ha ett strategiskt tankesätt. 

 

Brynjolfsson och McAfee (2015) tar upp att digitaliseringen har lett till omorganiseringar i 

verksamheter generellt på ett sätt som gynnar högutbildade. De menar i och med att 

rutinuppgifter och diverse administrativa processer enkelt kan bli automatiserade har det skapat 

mer krav på att kunna analysera och bedöma med hjälp av stor kompetens inom exempelvis 

beslutsprocesser. Spetskompetens krävs även för att kunna implementera nya system och 

verktyg på ett sådant sätt att man får ut det mesta man kan (Brynjolfsson & McAfee, 2015). 

Detta ligger enligt oss i linje med det andra sättet som Karlsson ser en ökning i kraven på. Det 

är i arbetet med att hitta rätt information och veta hur man ska arbeta med den. Han menar att 

det ofta är “En djungel av information från olika system” och man måste som controller hantera 

och navigera den djungeln för att hitta rätt data att arbeta med då det inte finns tillräckligt med 

tid att använda allt. Att veta vilken data man ska använda och hur man ska arbeta med den på 

bästa sätt är något som tas upp av alla respondenter, Vigren nämner det exempelvis då han 

berättar om att förändringen i yrket har gått mot att besitta den analytiska kompetens som krävs 

för att leverera tillräcklig och korrekt beslutsunderlag. Vi ser detta som ett ökat krav på 

färdigheten “kritiskt tänkande” som World Economic Forum (2016) tog upp då kritiskt 

tänkande behövs för att kunna leva upp till den nya och förändrade kravbild på controllers.  

5.3 Arbetet som business controller 

Nilsson m.fl. (2018) menar att en central del i controllerns arbetsuppgifter är att understödja 

ledningen och styrelsen i verksamheten i utformning samt användning av olika styrmedel, 

huvudsakligen 5 olika kategorier av styrmedel vilka är Planering, Kulturstyrning, Cybernetisk 

styrning, Belöningssystem och Administrativ styrning. Utifrån den insamlade empirin kan vi se 



att det finns generella och individuella skillnader i vilken utsträckning som controllers arbetar 

med dessa styrmedel. Viktigt att notera är att olika företag kommer använda sig av olika 

styrmedel till olika grader, däremot kan vi utifrån empirin fortfarande se vissa mönster. 

5.3.1 Planering 

Planering som styrmedel har 2 huvudsyften; att formulera mål för organisationen samt att sätta 

standard för arbetet i relation med målen. Planeringen delas även upp i 2 olika kategorier; 

kortsiktig och långsiktig planering.  

5.3.1.1 Kortsiktig planering 

Den kortsiktiga planeringen syftar till att fastställa planer och handlingsprogram för att man 

ska realisera strategierna som finns i verksamheten och att beräkna finansiella effekter som 

dessa planer och program kan medföra (Malmi & Brown, 2008). Nilsson m.fl. (2018) menar 

även att budgetering används som en form av kortsiktig planering i organisationer. Genom 

tolkning av empirin kan vi se att samtliga respondenter anser att de arbetar med olika former 

av kortsiktig planering. Karlsson, Prelevic, Vigren och Ha är eniga om att man som controller 

är med och utformar samt använder sig av kortsiktig planering genom att man säkerställer 

strukturen i olika processer i verksamheten samt tar fram underlag för att dessa processer ska 

komma fram till rimliga beslut. Underlagen i fråga varierar beroende på vilken avdelning som 

man stödjer och kan bl.a. innebära marknadsanalyser, kostnadsanalyser, historiska data osv. 

Detta anser vi stämma överens med business controllerns teoretiska roll inom den kortsiktiga 

planeringen, som beskrivs av Bjørnenak och Kaarbøe (Nilsson et al., 2018). Att man arbetar 

med att lägga fram underlag för att understödja processerna kan jämföras med den teoretiska 

rollen att se till att den kortsiktiga planeringen är väldetaljerad och blir godtagen av 

organisationen i sin helhet.  

 

Westling delar uppfattningen om att controllern är involverad i kortsiktig planering då även 

han tar fram underlag och analyser för processerna, dock menar Westling att han är involverad 

mindre och mindre i budgeteringsprocessen i verksamheten. Detta skulle kunna bero på att 

Kalmar Energis budgeteringsprocess är en mer nedåtgående sådan, vilket enligt Anthony m.fl. 

(2014) innebär att ledningen har mer att säga till om i budgeteringen inom organisationen än 

controllerfunktionen, detta är däremot svårt att säga utifrån empirin till hands. En annan 

förklaring skulle kunna ligga i att Westling beskriver att budgeteringen inom organisationen 

har en medelfristig komponent i form av det han kallar “mid-term planning”, där man har en 



framförhållning på fyra år, eller budgetering plus tre år. Denna förändring av tidsperspektivet 

skulle kunna förklara den minskade involveringen i processen, eftersom business controllers 

framförallt jobbar med den kortsiktiga planeringen, enligt Nilsson m.fl. (2018).  

 

Vi kan även se att samtliga respondenter arbetar med att bryta ner långsiktiga strategier i 

kortsiktiga målsättningar och sedan följa upp hur väl verksamheten når upp till de målen. 

Exempelvis berättar Ha om att han arbetar väldigt mycket med utformning och uppföljning av 

kortsiktiga strategier som sätts med en tidsram på inom ett år, vilket är något som Prelevic 

också arbetar med. Ha är även involverad i att ta fram planer som ämnar att fastställa hur man 

ska klara varje kvartal, halvår etc. för att nå dessa kortsiktiga mål eller strategier som Ha kallar 

det. Detta tolkar vi som att Ha och Prelevic lämnar underlag och annan information till 

beslutfattare för att de ska kunna fatta rationella och informerade beslut, vilket i sin tur borde 

innebära att organisationen i sin helhet har det enklare att godta budgetarna och de andra 

kortsiktiga processerna som används inom organisationen. Detta kan kopplas till Bjørnenak 

och Kaarbøe (Nilsson et al., 2018) beskrivning av business controllerns ansvar inom den 

kortsiktiga planeringen. 

5.3.1.2 Långsiktig planering 

Business controllerns arbete med långsiktig planering, eller strategier, kan man se skilja sig 

mellan respondenterna. Karlsson anser att han arbetar väldigt mycket med strategiformulering 

inom Houdini Sportwear AB, men han menar att detta beror på hans formella roll som CFO. 

När han tidigare arbetat som business controller ansåg han inte att rollen var lika strategisk. Ha 

anser inte att han har en stor påverkan på strategiformuleringen inom IST, utan att ledningen 

sköter det mesta av den långsiktiga planeringen. Under sin karriär beskriver Vigren att arbetet 

med planering ungefär har tagit upp 40% av hans tid. Hans roll i strategiprocessen har varit att 

säkerställa integriteten i planeringen genom att ta fram olika förväntningar 

(marknadsutveckling etc.) som krävdes för att kunna formulera strategierna. Prelevic anser att 

han är högst involverad i strategibildningen inom Addtech, eftersom business controllerns två 

delar är att vara kopplad både till det finansiella, analysdrivna arbetet och arbetet inom 

affärsutveckling. 

 

Prelevic och Vigrens beskrivning av deras involvering i den strategiska processen är en mycket 

aktiv sådan. Vigren nämner att han arbetade med att säkerställa strategierna genom att ställa 

upp förväntningar hos de organisationer han arbetade inom, vilket vi anser stämma överens 



med business controllerns teoretiska roll att lägga ett fundament för interna analyser samt i 

business controllerns roll att beräkna konsekvenserna av valda strategier (Nilsson et al., 2018). 

På ett liknande sätt beskriver Prelevic sitt arbete som controller som ett analysdrivet sådant. 

Karlsson instämde i den mån att hans nuvarande position är mycket strategisk, men ansåg inte 

att hans tidigare arbete som business controller har präglats av strategi.  

 

Westling har en unik roll i strategiprocessen, sett till de andra respondenterna. Som tidigare 

nämnt är Kalmar Energi uppdelat i avdelningar där mål och strategier sätts självständigt av 

varje avdelning. På detta sätt kan han påverka sin avdelnings strategier till en väldigt stor grad 

medan de övergripande strategierna för hela verksamheten sätts av ledningen. Eftersom 

Westlings avdelning arbetar med utvecklingsarbeten i verksamheten ser han dock att hans 

avdelning kan ha större inflytande på de övergripande strategier som sätts av ledningen även 

fast han inte direkt är med och beslutar dem. Han beskriver att han inte har större inverkan på 

de övergripande strategierna, mer än det han kan påverka affärsforum och genom sitt arbete 

inom utvecklingsprocessen inom företaget. Däremot har en stor påverkan på hans avdelnings 

egna strategier såväl som avdelningens planeringssystem. Hans beskrivning av anpassningen i 

formuleringen anser vi passa in mycket bra på Bengtsson och Skärvads (Nilsson et al., 2018) 

beskrivning av enkelhet och träffsäkerhet som krav för det formella planeringssystemet. 

Westling ser till att strategin och planeringen är så enkel som möjligt att tolka för respondenten, 

han anpassar alltså utformningen och presentationen av denna för att uppnå enkelhetskravet. I 

samma mån arbetar han även med träffsäkerheten då han ser till att endast den information som 

relevant presenteras.  

 

Has beskrivning av strategiprocessen skiljer sig starkt från resterande respondenter, då han 

nämner att han inte har en större påverkan alls på den långsiktiga planeringen utan att han 

främst arbetar med de kortsiktiga processerna och uppföljningen inom organisationen. Detta 

skiljer sig också starkt från teorin, där man beskriver business controllerns roll inom strategin 

som fundamental (Nilsson et al., 2018). 

5.3.2 Cybernetik 

Den cybernetiska styrningen präglas av uppföljning under tidens gång för att se till att man 

fortfarande arbetar mot de mål man har satt upp (Malmi & Brown, 2008). En central del inom 

cybernetiken är således uppföljning.  



 

Arbetet med strategisk kontroll och uppföljning var något som skiljde sig mellan 

respondenterna. Karlsson, Vigren och Prelevic anser att deras arbete präglas av strategisk 

uppföljning medan Ha och Westling arbetar mindre med detta. Vad gäller strategisk 

nedbrytning anser Karlsson, Prelevic och Westling att det innefattas i deras arbetsprocess. 

Karlsson bryter ner strategierna på personalmöten där individuella mål definieras, Prelevic 

bryter ner strategierna till en “aktivitetslista” som man sedan gör uppföljningen mot och 

Westling hjälper till att bryta ner strategierna för sin egen avdelning. Detta anser vi vara 

applicerbart på business controllerns roll i den strategisk kontrollen, där denne förväntas arbeta 

med nedbrytning samt uppföljning av strategier (Nilsson et al., 2018).  

 

Även om Westling arbetar med strategisk kontroll i form av nedbrytning av strategier anser vi 

att hans roll i uppföljningen inte innefattas av cybernetik. Cybernetik innebär att ett system kan 

anpassa sig efter den information man har tillgänglig med hjälp av den kontroll man har över 

systemet i fråga (O’Brien & Marakas, 2011). Vi anser inte att kontroll är något som innefattas 

i detta system, då Westling inte har möjlighet att påverka processerna innan dessa är 

genomförda. Detta skiljer sig således från business controllerns teoretiska roll inom den 

strategiska kontrollen, angivet av Bengtsson och Skärvad (Nilsson et al., 2018), till viss del. 

 

Ha arbetar varken med långsiktiga strategier eller dess uppföljning, däremot är han djupt 

involverad i företagets kortsiktiga strategier. Beroende på hur dessa strategier är uppsatta är det 

mycket möjligt att han arbetar mot att uppnå de långsiktiga målen genom kortsiktiga processer, 

vilket också är en del av strategisk kontroll (Nilsson et al., 2018). Utifrån empirin är denna 

fråga dock mycket svår att besvara.  

 

Vi ser från empirin att samtliga respondenter anser att de arbetar med uppföljning av budget 

vilket är en central del för en controller enligt Nilsson m.fl. (2018). Respondenterna påpekar 

vikten i att följa upp budget för att se hur det går för verksamheten samt att kunna genomföra 

förändringar för att justera resultatet, vilket är ett av huvudsyftena med uppföljning av budget 

enligt Nilsson m.fl. (2018). Nilsson m.fl. (2018) nämner även hur ofta uppföljning av en budget 

normalt görs där de menar att det oftast görs månatligen i en mindre form och kvartalsvis i en 

större utsträckning. Detta är något som Karlsson, Ha och Prelevic tog upp, där Prelevic menar 

att han följer upp prognoser, som de använder som ett istället för budgetering, för att se 



eventuella avvikelser och deras orsaker. Westling menar dock, som tidigare nämnt, att 

uppföljning överlag i Kalmar Energi kan utökas.  

 

5.3.3 Belöningssystem, kulturstyrning och administrativ styrning 

De andra, tredje och fjärde huvudsakliga styrmedlen som Malmi och Brown (2008) beskriver 

i sin modell är kulturstyrning, belöningssystem och administrativ styrning. Belöningssystem 

syftar till att motivera de anställda och se till att de anställdas intressen och organisationens 

intresse stämmer överens. Nilsson m.fl. (2018) menar även att belöningssystem syftar till att 

rekrytera och behålla medarbetare. Administrativ styrning har 3 huvudfunktioner; att påverka 

de anställdas beteende, att övervaka de anställdas beteende och att bestämma vilket beteende 

som är acceptabelt i organisationen. Detta görs genom utformning av lednings- och 

organisationsstruktur samt policys (Malmi & Brown, 2008). Kulturstyrning kan användas 

genom 3 olika verktyg; värderingar, symboler och klaner. Dessa används på olika sätt men 

syftar till att reglera och påverka de anställdas beteende till den grad som det är möjligt. Vi 

kunde se att samtliga respondenter menar att även om det finns speciella kulturer, 

belöningssystem och olika organisationsstrukturer i verksamheterna de agerar i är dessa inte 

något de kan påverka eller arbeta med utan de utformas, bestäms och används enbart av 

styrelsen och ledningen. Eftersom business controllers skapar och levererar väldigt många 

olika typer av underlag som används genom organisationen kan det vara möjligt att dessa har 

använts på något sätt vid utformningen och/eller användningen av dessa styrmedel, dock är 

detta ingenting vi klart kan se från empirin.  

 

5.3.4 Datastruktur  

Samtliga respondenter har påpekat det ökande behovet av att använda sig av system och diverse 

IT-stöd i arbetet som controllern. Det har dock i samband påpekats att den data man ska 

använda måste vara strukturerad på ett sådant sätt att det är tydligt, lättillgängligt och 

användarvänligt. Exempelvis tog Ha upp att detta är något som man måste ta hänsyn till i början 

av arbetet att hitta nya system och verktyg som kan implementeras i verksamheten. Vi ser att 

detta stämmer överens med vad Nilsson m.fl. (2018) och Lindvall (2017) uppmärksammade i 

och med vikten av datahantering. Nilsson m.fl. (2018) tog även upp vikten av en gemensam 

databas i arbetet för att öka produktivitet och undvika felvärderingar i data. Det är något som 



Prelevic och Westling specifikt tog upp, där Prelevic hade sett utvecklingen mot gemensam 

databas i sin karriär medan Westling menar att de inte riktigt är där än och det är något de måste 

prioritera.  

 

6. Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi ett antal slutsatser som vi har gjort i denna uppsats angående 

business controllerns roll, krav och arbete i organisationer utifrån den empiri och teori som 

har samlats in och tolkats.  

6.1 Rollen som business controller 

Rollen som business controller har ändrats på det sätt att man har kommit närmare 

verksamheten och har blivit mer involverad inom olika områden än tidigare. Business 

controllern agerar oftast som ett stöd till ledningen då den inte har egen beslutsmakt men förser 

beslutsfattarna med korrekt och tillräckliga analyser och underlag för att kunna ta rätt beslut, 

sätta rimliga mål, sätta rimliga förväntningar på resultat och liknande. På detta sätt har business 

controllern fått mer inflytande över den generella styrningen i verksamheten som den arbetar 

i. Rollen har blivit mindre självständig och business controllern interagerar med de flesta olika 

avdelningarna inom verksamheten på ett eller annat sätt. Detta innebär att business controllern 

behöver förstå verksamheten på ett annat sätt än tidigare, man behöver ha en slags känsla för 

alla olika avdelningar och hur de fungerar. Som en av respondenterna beskrev rollen, business 

controllern har gått från att vara en slags gatekeeper till att vara ett bollplank för idéer och 

förändringar i verksamheten. Vi kunde dock se att även om denna förändring stämmer överlag 

på våra respondenter kan rollen variera mellan organisation till organisation. Exempelvis så 

menade Westling att han bygger upp sitt inflytande genom att skaffa erfarenhet genom projekt 

och liknande istället för att ökat inflytande kom med rollen som business controller. Vi tolkar 

det som att denna skillnad uppstår på grund av att olika organisationer värdesätter olika 

kompetenser, men vi anser att den generella förändringen i rollen stämmer överlag för samtliga 

respondenter och det ligger även i linje med de teorierna vi har tagit upp.  

 



6.2 Kraven på business controllern 

Kraven på business controllern har också genomgått en förändring vilket vi har kunnat se från 

vår tolkning. I och med att digitaliseringen har medfört att mer data är tillgänglig har business 

controllerns krav ökat på det sätt att man måste kunna hantera detta. Dels måste business 

controllern kunna bedöma och hitta rätt data att arbeta med, samt se till att den är strukturerad 

på ett sådant sätt att den går att använda. Detta, i samband med att användningen av system, 

analysverktyg och diverse IT-stöd blir allt viktigare och mer frekvent i business controllerns 

vardagliga arbete, har lett till att kraven för IT-kompetensen har blivit högre. Ökningen av IT-

kompetensen var något som vi kunde se i samtliga intervjuer, exempelvis Ha illustrerade detta 

ökande krav genom att påpeka att han insett att han måste förstå och kunna använda fler system 

för att kunna fortsätta hitta nya lösningar och förbättringar i verksamheten. Som tidigare nämnt 

blir business controllern mer involverad överlag i verksamheten vilket leder till att bredare 

kompetens behövs på många olika fronter och inte bara inom IT, trots att detta är det största 

förbättringsområdet. Denna ökande integration inom verksamheten som business controllern 

har fått leder även till att fler analyser och underlag behövs ta fram för varierande ändamål, 

vilket är något som samtliga respondenter har angett. Utifrån detta har vi gjort tolkningen att 

vissa egenskaper som Lindvall tog upp som allt mer viktiga för business controllers i sin 

intervju med Axelsson (2016) stämmer överens med de egenskaper som verkligen har blivit 

viktigare. Vi ser exempelvis critical thinking, coordination with others, judgement samt 

complex problem solving, som togs upp i World Economic Forums (2016) rapport om viktigare 

egenskaper, har blivit viktigare för business controllers i och med den förändring av roll och 

arbetet som har skett. En egenskap, som Lindvall (Axelsson, 2016) tog upp, som i synnerhet 

har blivit viktigare är kreativitet som Ha specifikt nämnde då han anser detta viktigt för att hitta 

nya och bättre lösningar för att förbättra arbetet i verksamheten. 

 

6.3 Arbetet som business controller 

Vid tolkning av respondenternas arbete kunde vi se att de var mer involverade vid arbetet med 

några styrmedel än andra, samt att det fanns skillnader mellan respondenterna. Vi kan se att 

samtliga respondenter är involverade i arbetet med kortsiktig planering, men vissa skillnader 

finns mellan dem. Alla respondenterna är eniga om att business controllern säkerställer struktur 

och levererar underlag till olika processer i verksamheten som beslut, målsättningar osv. 



Genom tolkning kan vi även se att respondenterna arbetar, på lite olika sätt, med att bryta ner 

långsiktiga strategier till kortsiktiga mål/aktiviteter och sedan gör uppföljningar på dessa 

kortsiktiga mål. Detta är något vi ser stämmer överens med business controllerns roll inom den 

kortsiktiga planeringen som beskrivs av Bjørnenak och Kaarbøe (Nilsson et al., 2018). En 

skillnad vi kunde se i respondenternas svar var dock att Westling menar att han blir mindre och 

mindre involverad i budgeteringsprocessen, vilket vi anser beror på hur verksamhetens 

budgeteringsprocess ser ut och vilken tidsram de använder.  

 

Långsiktig planering och dess användning skiljde sig mellan respondenterna. Prelevic menar 

att strategiprocessen är en mycket viktig del av hans arbete, något som Vigren också ansåg. 

Westlings roll i strategiprocessen skiljer sig från de tidigare nämnda, då han inte anser att han 

har en direkt roll inom den övergripande strategiformuleringen, men att han har stor påverkan 

på strategin inom sin egen avdelning. Ha menar att han inte arbetar med långsiktig planering, 

vilket gör honom till den enda respondenten som inte arbetar med strategi. Alltså anser vi att 

Prelevic och Vigrens roller inom strategibildning stämmer överens med teorin, medan Ha och 

delvis Westlings roller skiljer sig från business controllerns teoretiska roller, angivna av 

Bengtsson och Skärvad (Nilsson et al., 2018) i Controllerhandboken. 

 

Strategisk kontroll skiljde sig, likt den långsiktiga planeringen, mellan respondenterna. 

Karlsson, Prelevic och Vigren ansåg att strategisk uppföljning är något man arbetar mycket 

med, medan Westling och Ha inte delade denna uppfattning. Vad gäller nedbrytning av strategi 

till processer ansåg Karlsson, Prelevic och Westling att detta var en viktig del av deras arbete. 

Has arbetsprocess skiljer sig här starkt från både den teoretiska uppfattningen om business 

controllerns roll vid strategisk kontroll såväl som från de övriga respondenternas 

arbetsuppgifter då han varken arbetar med strategisk nedbrytning eller uppföljning i samma 

mån som de andra. Således finner vi den strategiska kontrollen som viktig för de flesta business 

controllers vi har intervjuat, med vissa skillnader i arbetsuppgifter.  

 

Uppföljning av budget är en central del av arbetet för en business controller enligt Nilsson 

m.fl. (2018). Detta var även något som vi kunde se att samtliga respondenter arbetar med och 

de påpekade även vikten i att följa upp en budget för att kunna göra nödvändiga justeringar om 

eventuella avvikelser förekom, vilket ligger i linje med ett huvudsyfte för budgetuppföljning 

som Nilsson m.fl. (2018) angav.  

 



Kulturstyrning, belöningssystem och administrativ styrning var 3 kategorier av styrmedel 

som vi inte kunde se direkta kopplingar till från våra respondenter. Eftersom varje respondent 

har nämnt att arbetet som business controller innebär att ta fram varierande analyser och 

underlag är det möjligt att de har använts vid användning och kanske utformning av de 

styrmedlen och därmed kan business controllern åtminstone ha en indirekt påverkan på dem, 

men det var ingenting vi kunde se från vår empiri och därmed inte kan göra någon definitiv 

direkt koppling.  

 

Något vi kunde se som stämde för alla respondenter var att alla påpekade vikten i strukturen 

av data. I och med att fler system och IT-stöd används blir det viktigare och viktigare att data 

är strukturerad, lättillgänglig och användbar för business controllern. Prelevic och Westling tog 

även upp värdet av en gemensam databas. Vi kan se att detta ligger i linje med vad Nilsson m.fl 

(2018) och Lindvall (2017) menar kring strukturen och ägandet av data.  

 

6.4 Återkoppling till frågeställning 

Avslutningsvis kan vi alltså se att business controllern har förändrats på flera sätt i och med 

den snabba samhällsutvecklingen. Kraven på en business controller har ökat, speciellt i 

koppling till IT. Vi kan se att rollen har blivit mindre självständig och mer involverad i hela 

verksamheten och business controllern arbetar direkt med vissa styrmedel, såsom planering 

och cybernetik, mer än andra. Samtidigt finns det vissa skillnader mellan respondenterna i 

arbetet med de olika styrmedlen, vilket vi anser är naturligt då organisationer skiljer sig åt i hur 

de arbetar och prioriterar olika uppgifter och kompetenser.  

6.5 Förslag på vidare forskning 

Något vi har märkt vid insamlingen och tolkning av empirin är att även om rollen som business 

controller har förändrats så har nödvändigtvis inte organisationerna förändrats. Respondenterna 

har tagit upp att vissa förändringar eller implementering av nya tekniker inte har kunnats 

genomföras då man dels inte vill stoppa verksamheten för att genomföra förändringarna och 

dels för att det är för riskfyllt att använda sig av obeprövad teknik. I och med att business 

controllerns arbete innefattar mer system och generell IT användning är det optimalt att 

använda sig av de senaste och bästa funktionerna och verktygen för att maximera arbetet. Om 

bättre funktioner och IT-stöd ej implementeras kan det leda till en suboptimering av 



produktivitet och potentiellt leda till minskad konkurrenskraft. Att undersöka på vilket sätt 

organisationer kan utveckla arbetet med att identifiera och minimera risker vid implementering 

av förändring kan därför vara intressant att undersöka vidare, och då inte nödvändigtvis med 

direkt koppling till business controllern.  
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