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Sammanfattning 

För att kunna stå sig på den alltmer konkurrensutsatta marknaden är det många företag som 

implementerat olika informationssystem som ska hjälpa dem att utveckla nya 

affärsmöjligheter. För verksamhetscontrollers kan dessa system bidra till att 

informationsinhämtningen effektiviseras vilket leder till att mer tid finns för analysarbete. 

Syftet med denna uppsats blir således att undersöka hur verksamhetscontrollers arbetar med 

olika typer av analyser i sitt dagliga arbete.  

 

Analyserna kan vara av både vertikal och horisontell karaktär och för att undersöka hur dessa 

används har en kvalitativ studie genomförts där tio stycken verksamhetscontrollers har 

intervjuats. Det framkommer att trots deras ökade teknikstöd ägnas inte lika mycket tid åt 

analys som de hade önskat, vilket i många fall bidrar till att de upptäcker avvikelser när de 

redan har hänt. För att undkomma detta problem visar studien en indikation på att företag nu 

satsar på en mer framåtblickande styrning, vilket ökar betydelsen av horisontella analyser.  
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1. Inledning 
Dagens informationsteknik och dess utveckling är en av de starkaste faktorerna som kan 

påverka företag och anses vara en drivkraft till att förändra och utveckla företagen, både 

externt och internt. Denna utveckling har kommit att kallas den digitala revolutionen då den 

påverkat stora delar av världen och forskare beräknar att mer än hälften av Sveriges yrken 

kommer att ersättas med digitala lösningar inom de kommande 20 åren (Davenport, 2013; 

Björklund, 2014). Denna digitalisering kommer att formulera nya ansvar kring yrkesrollerna 

vilket innebär att många arbetsuppgifter kommer att försvinna, tillkomma och förändras. Ett 

av dessa yrken är ekonomer som till viss del ägnar sig åt transaktionsstyrda arbetsuppgifter 

som lättare kommer att kunna digitaliseras (Jannesson & Skoog, 2013; Frey & Osborne, 

2013). 

 

För att vara konkurrenskraftiga på marknaden är det av stor vikt för företagen att ta till sig av 

denna digitaliserade utveckling. Ett sådant utvecklingsarbete pågår just nu med ambitionen att 

minska det transaktionsstyrda arbetet hos ekonomer för att istället göra större utrymme för 

analysarbete (Jannesson & Skoog, 2013). Ett tydligt exempel på en sådan roll är controllern 

som huvudsakligen verkar som en stödjande funktion för företagets ledning genom arbete 

med styrfrågor och ansvarar för informationshanteringen. Då informationsinhämtning numera 

kan ske via digitala lösningar finns därmed utrymme för ett större fokus på att analysera den 

tillgängliga informationen (Lindvall, 2009). Ambitionen om rollens förändring blir tydligare 

då controllern numera är mer involverad i analytiskt arbete genom strategi- och 

verksamhetsfrågor. Rollen handlar således inte längre enbart om att kontrollera företagets 

siffror utan fungerar även som en stödjande funktion för företagets ledning och medarbetare 

(Burns & Vaivio, 2001). 

 

I och med att controllerns roll är i en pågående utvecklingsfas har försök till att skapa en mer 

proaktiv styrning gjorts vilket gör rollen mer aktiv. För att kunna göra styrningen mer 

framåtblickande är det av vikt att ha de analysverktyg som krävs men även att controllers 

arbetar på ett mer analytiskt sätt. Idag är det lättare att få tag i analytisk information, 

exempelvis statistiska prognoser, som kan hjälpa till att förutse en negativ avvikelse 

(Lindvall, 2009). För att göra det möjlig att hantera och analysera den nu stora inströmningen 

av information har många företag implementerat integrerade informationssystem, dels för att 

vara mer konkurrenskraftiga och dels för att lättare kunna effektivisera viktiga styrprocesser 
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och beslutsstöd (Davenport, 1998).  För controllern innebär dessa informationssystem inte 

bara en källa för information utan även en kanal för att stödja tänkandet inom organisationen i 

linje med dess styrfilosofi (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). 

 

Den informationstekniska utvecklingen har bland annat bidragit till olika typer av beslutsstöd 

som effektivt kombinerar upptagning och lagring av information med olika typer av analyser. 

Denna information utvärderas sedan efter företagets rådande situation för att möjliggöra bättre 

beslutsfattande. Bakomliggande analysverktyg gör det sedan möjligt att snabbt kunna 

analysera inhämtad information utifrån olika perspektiv vilket kan effektivisera 

beslutsfattandet hos företagen (Seyrek, 2007; Milliken, 2014). Dessa verktyg kan analysera 

informationen både vertikalt och horisontellt vilket är viktigt för att kunna utföra 

genomgående analyser av den stora mängd information som strömmar in i företaget (Hart & 

Porter, 2004). 

 

Analysarbete möjliggör därmed en effektivare process av informationen som kan visa på 

varifrån intäkterna eller kostnaderna kommer vilket kan vara avgörande för företagens 

utveckling. Genom att använda olika typer av analyser blir det därmed möjligt för företag att 

bland annat besvara viktiga frågor kring negativa avvikelser eller prognostisera för framtiden 

(Seyrek, 2007; Newing, 1995).  Syftet med denna studie blir således att studera hur de 

transaktionsstyrda och analytiska arbetsuppgifterna är fördelade i controllerns arbete, vilket 

kan bidra till en ökad förståelse för informationssystemens inverkan på yrkesrollen. Genom 

detta ges en bild av hur controllers faktiskt använder sig av olika analyssätt vilket mynnar ut i 

frågeställningen: Hur arbetar controllers analytiskt i sitt dagliga arbete? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Controllerns roll 
Yrkesrollen controller kan ha olika innebörd för olika företag och vara verksam på olika 

organisatoriska nivåer. Controllerns arbetsuppgifter brukar oftast preciseras till dels det 

redovisnings- och finansieringsrelaterade området och dels det analytiska med fokus på 

planering och kontroll. Dessa två områden brukar gå under beteckningarna 

redovisningscontroller respektive verksamhetscontroller (Olve & Samuelsson, 2008). I denna 

studie kommer fokus att riktas mot den sistnämnda rollen då den är av mer analytisk karaktär 

och således mer passande att studera med hänsyn till studiens syfte. 

 

Definitionen av en verksamhetscontroller syftar till en affärsorienterad ekonom med 

ekonomistyrning som huvuduppgift (Hedman et al, 2009). Denna roll har under de senaste 30 

åren kommit att utvecklas då företag sett ett växande behov av ett mer analytiskt arbete. 

Genom att arbeta med olika typer av analyser kan det bidra till ett bättre beslutsfattande, 

vilket är viktigt för att kunna bemöta dagens konkurrensutsatta marknad (Olve & Samuelsson, 

2008; Gartner, 2014). Det har i sin tur lett till att det blivit alltmer vanligt bland företag att ha 

särskilda verksamhetscontrollers inom olika organisatoriska nivåer. Beroende på 

organisatorisk nivå kan arbetet med analyser således variera. För de verksamhetscontrollers 

på de lägre organisatoriska nivåerna har styrningsfrågor nästintill försvunnit i och med att de 

istället rapporterar till sin överordnade controller och förser dem med olika typer av analyser. 

I och med detta blir styrningsfrågorna och kommunikationen av analyserna viktigare ju högre 

upp i verksamheten man kommer genom att dessa controllers sitter närmare företagets ledning 

(Olve & Samuelsson, 2008). I följande avsnitt kommer verksamhetscontrollers endast att 

benämnas controllers.  

 

2.2 Controllerns verktyg 
Den informationstekniska utvecklingen kan förklaras vara en anledning till controllerrollens 

förändring då denna öppnade upp för nya effektiva lösningar med hjälp av olika affärssystem 

(Olve & Samuelsson, 2008). Syftet med dessa system är att samla den mängd information ett 

företag hämtar in på en central databas (Davenport, 1998). I och med den digitala 

revolutionen har affärssystemen utvecklats mot en mer analytisk karaktär vilket Davenport 

(2013) kallar den analytiska revolutionen. I och med denna förändring fokuserar företagen 

numera i allt större utsträckning på att analysera den mängd information som dagligen 

strömmar in i företaget för att på så sätt få ett bättre underlag för beslutsfattande. Business 
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Intelligence (BI) är en form av ett sådant analytiskt affärssystem och fungerar på så sätt att det 

kombinerar upptagning, lagring och kunskap med analys av den tillgängliga informationen 

(Negash & Gray, 2008; Sharda, 2014). För controllers är det av stor vikt att kunna förmedla 

information i linje med organisationens strategi och ledningens styrfilosofi till samtliga inom 

organisationen. Affärssystemen hjälper då till att inte bara inhämta informationen utan också 

se till att samtliga medlemmar i organisationen följer företagets affärsstrategi (Hedman et al, 

2009). 

 

Som ett komplement till affärssystemen kan verksamhetscontrollern använda sig av stödjande 

informationstekniska verktyg för att möjliggöra ett mer analytiskt arbete (Jannesson & Skoog, 

2013). Tidigare utfördes detta arbete utifrån egengjorda analyser i Microsoft Excel men om de 

nya informationstekniska verktygen implementeras korrekt kan controllern ersätta det mesta 

av dessa med effektiva analyskuber. Ambitionen är att controllern ska kunna arbeta mer med 

olika typer av analyser. Affärssystem gör det därmed möjligt att både automatisera 

existerande system och möjliggöra nya typer av analyser (Hedman et al, 2009). Dessa 

analyssätt kommer nedan att presenteras under kategorierna vertikala respektive horisontella 

analyser. Denna uppdelning är skapad för att kunna göra en distinktion mellan analysernas 

olika karaktärer, då de vertikala syftar till att studera informationen utifrån olika kategorier 

medan de horisontella tar hänsyn till informationens olika tidsaspekter. 

 

2.3 Controllerns analyssätt 

2.3.1 Vertikala analyser 

Vertikala analyser syftar främst till att på ett mer analytiskt sätt förbättra rapporteringen av 

information i företaget. Genom detalj- och konsolideringsanalyser kan man därmed borra sig 

ner eller summera ihop information och få exakta svar gällande informationen alternativt en 

mer övergripande bild av den (Davenport & Harris, 2007). 

 

2.3.1.1 Detaljanalyser - Vad är problemet? 

Detaljanalyser1 kan göras vid avvikelser för att försöka ta reda på vad det faktiska problemet 

är. För detaljanalyserna är oftast den aktuella nivån för avvikelsen utgångspunkten, för att 

sedan leta sig nedåt i den givna informationen för att hitta orsaken och på så sätt upptäcka 

mönster som lett till avvikelsen (Lindvall, 2009).  

 

                                                           
1 Svensk översättning av Drill down analysis 
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Detaljanalyser kan bland annat utföras för att analysera en produkt mer detaljerat genom att 

utgå från produktkategori till att borra sig ner till produktens namn (Jannesson & Skoog, 

2013).  

 

Davenport & Harris (2007) beskriver även att dessa analyser är ett bra tillvägagångssätt när 

det kommer till rapportering och kontroll av information. Exempelvis kan dessa analyser 

användas när företagens ledning vill ha mer detaljerad information kring olika 

prestationsmått. Genom att då borra sig ner kan ledningen få tillgång till information som de 

tidigare inte hade vilket kan underlätta deras beslutsprocess ytterligare (Peng, Viator & 

Buchheit, 2007). Genom att göra dessa detaljanalyser kan företagens transparens öka och 

spårbarheten i olika informationsflöden förbättras, vilket kan vara fördelaktigt för företagen 

och underlätta beslutsstödet för ledningen. Företag som agerar globalt kan även se ökade 

möjligheter angående verkställandet i och med den ökade transparensen (Lindvall, 2009). 

 

2.3.1.2 Konsolideringsanalyser - Hur ser helheten ut?                       

Om man vid detaljanalyser borrar sig neråt i informationen gör konsolideringsanalyser det 

motsatta. Dessa analyser innebär att controllers får en mer summerad information genom att 

exempelvis utgå från en produkt och aggregera informationen för att få fram hela 

produktkategorin som den befinner sig i (Jukic, Jukic & Malliaris, 2008). 

 

Den aggregerade informationen är användbar för bland annat stora företag då de kan 

kategorisera information på ett enklare sätt. Det är exempelvis vanligt att stora företag är en 

koncern med olika dotterbolag. Vid en konsolideringsanalys slår man därmed ihop 

dotterbolagen till en koncernrapport för att få en helhetsbild över koncernen som stort. Det är 

även vanligt att företag har flera kontor inom ett land och då kan man genom konsolidering 

summera dessa lokala kontor för att få en övergripande bild av en hel region. Det är dessutom 

möjligt att göra dessa analyser internt eller på mindre företag genom att slå samman olika 

avdelningar beroende på vad man vill undersöka. Konsolidering är således ett bra analyssätt 

om helhetsbilder över stora produktkategorier, regioner och andra företagsrelationer önskas 

(Kimball, 1996; The OLAP Counsil, 1995).  

 

2.3.2 Horisontella analyser 

Horisontella analyser syftar främst till att kunna analysera information både proaktivt och 

reaktivt. Analyserna kan bland annat göras genom att gå bakåt i tiden med hjälp av 
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tidsserieanalyser för att studera ett visst utfall eller utföras med syfte att möjliggöra en mer 

framåtblickande styrning. De framåtblickande analyssätten kan antingen vara prediktiva 

analyser för att försöka förutse vad som kommer att hända i framtiden eller scenarioanalyser 

där olika möjliga utfall analyseras. Samtliga av dessa analyser är viktiga i konkurrenssyfte då 

det kan förbättra beslutsfattandet gentemot företagens konkurrenter (Davenport & Harris, 

2007). 

 

2.3.2.1 Tidsserieanalyser - Varför ser det ut som det gör? 

Vid tidsserieanalyser studeras historisk data för att se olika utvecklingskurvor gällande den 

studerade informationen i syfte att se mönster bakom utfallen. Sådana analyser kan sedan 

lägga grunden för framtida förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Olika typer av historiska 

analyser kan således vara fördelaktiga för företag genom att de kan hjälpa till med prognoser 

gällande framtiden (Milliken, 2014). 

 

Tidsserieanalyser kan bland annat användas i syfte att försöka ta reda på hur mycket en 

tidigare investering genererat och hur det kan påverka dagens och framtidens resultat. Det är 

även möjligt att se hur mycket en marknadsföringskampanj påverkade det ekonomiska 

resultatet över tid. Dessa analyser kan i sin tur vara viktiga inför kommande investeringar 

eller marknadsföringskampanjer, eftersom ledningen då kan gå tillbaka och se hur mycket de 

tidigare genererade (Davenport & Harris, 2007). Tidsserieanalyser används främst i syfte att 

dels förbättra företagets planering och dels för att lättare kunna ha kontroll över vad som 

händer. De företag som lyckas med dessa analyser kan ofta se stora förbättringar genom bland 

annat kostnadsminskningar (Milliken, 2014). 

 

2.3.2.2 Prediktiva analyser - Vad kommer att hända härnäst? 

Genom prediktiva analyser försöker företagen förutse vad som kommer att ske i framtiden 

(Sharda, 2014). I och med den digitala revolutionen har det blivit allt viktigare med ett sådant 

framåtblickande synsätt snarare än att försöka fokusera på tidigare händelser som är svåra att 

påverka och förändra (Davenport & Harris, 2007). 

 

Målen med dessa analyser är bland annat att kunna förutsäga kundbeteenden, som exempelvis 

hur vissa varor konsumeras eller hur dessa bör placeras i butikerna. Det kan även vara av vikt 

att förutspå vad kunderna kan komma att efterfråga i framtiden. Prognoserna kan också ha 

som mål att se hur ekonomin kommer att utveckla sig för att bland annat kunna beräkna hur 



7 
 

kunders riskbenägenhet kan komma att förändras eller hur priserna kommer att utvecklas. 

Även andra faktorer såsom marknadsföringskanaler kan vara av vikt att studera för att förutse 

vilka av dem som i framtiden kommer att ha en betydande roll (Sharda, 2014; Davenport & 

Harris, 2007). Prediktiva analyser kan således lägga en grund för en mer proaktiv styrning 

som blivit allt viktigare i och med den digitala revolutionen. Därmed blir företagen mer 

framåtblickande för att på lättare sätt kunna förutse och ta itu med problemen innan de redan 

har hänt (Lindvall, 2009). 

 

2.3.2.3 Scenarioanalyser - Vad händer om vi gör såhär? 

Scenarioanalyser används för att studera möjliga utfall i olika situationer genom att synliggöra 

flera alternativ och ekonomiska konsekvenser. Dessa analyser har ökat i betydelse då de 

möjliga utfallen numera lättare kan stödjas av den nya informationstekniken (Lindvall, 2009). 

Som Negash & Gray (2008) tar upp är scenarioanalyser en beskrivning av olika scenarier som 

kan inträffa. Det blir därmed möjligt för företagen att kunna måla upp olika händelser och 

deras utfall för att på så sätt kunna fatta det bästa beslutet för företaget. 

 

Scenarioanalyser används i allt större utsträckning vid riskhantering hos företagen då vikten 

av känslighetsanalys har ökat (Lindvall, 2009). Genom scenarioanalyser kan bland annat 

sannolikheten för vinst och risk gällande olika investeringar räknas ut och därmed bidra till 

bättre beslutsfattande för företagets ledning (Lee & Lee, 2006). För att som företag kunna 

utvecklas och ligga i framkant är kreativitet av stor vikt, något som blivit allt viktigare på 

senare tid. Ett sätt att öka kreativiteten bland företagen är då att använda dessa 

scenarioanalyser för att på så sätt öka förutsättningarna för en mer proaktiv styrning (Lindvall, 

2009). 

 

  



8 
 

2.4 Sammanställning av analyssätten 
 

 

Figur 1, Sammanställning av de horisontella och vertikala analyserna 

 

Utifrån studiens litteraturstudie kan man, i och med den digitala revolutionen, förvänta sig att 

de proaktiva analyserna är de analyssätt som anses vara en stor del av controllers dagliga 

arbete. Då dagens teknik gör det möjligt att effektivisera transaktionsstyrda arbetsuppgifter 

finns en förväntning från författarnas sida att dessa arbetsuppgifter inte utgör särskild stor 

andel av studiens intervjuade controllers.  
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3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 
I denna studie har yrkesrollen controller legat till grund för den valda populationen. 

Controllers är en yrkesgrupp som har en huvudroll när det kommer till 

informationsinhämtning och beslutsunderlag hos företagen, vilket gör dem intressanta att 

studera då informationstekniska system kan underlätta deras arbete. Denna studie baseras på 

en kvalitativ studie, vilket är fördelaktigt för att på ett djupare sätt kunna besvara den valda 

frågeställningen. Genom en kvalitativ studie är det lättare att interagera med intervjuobjekten 

vilket ger intervjuarna en bättre förståelse, något som inte hade skett vid en kvantitativ studie 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

 

3.2 Urvalsstrategi 
Syftet med denna studie var att undersöka hur controllers fördelning av transaktionsstyrda och 

analytiska arbetsuppgifter var och hur de använder sig av olika analyssätt i sitt dagliga arbete. 

För att kunna besvara den givna frågeställningen kontaktades tio controllers på olika företag 

inom varierande branscher och som är verksamma på olika organisatoriska nivåer. Denna 

variation ansågs fördelaktig för att uppnå en bredd och på så sätt få en bättre helhetsbild av 

controllerns arbete med olika typer av analyser. Antalet valda intervjuobjekt ansågs vara 

relevant för att kunna besvara frågeställningen inom den givna tidsramen. Med det valda 

antalet finns även tillräckligt med utrymme för att kunna analysera och diskutera frågorna och 

på så sätt kunna nå en djupare förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Som Seyrek (2007) beskriver är analysverktyg fördelaktigt för företag med ett stort flöde av 

information då de således har mer som behöver hanteras och processas. Detta resonemang har 

legat till grund för studiens urvalsstrategi då studien således kommer behandla stora företag 

med ett stort flöde av information, både nationellt och internationellt. Urvalet utav företag har 

skett efter Bolagsverkets (2012) definition av stora företag. Denna begränsning har gjorts dels 

för att stora företag har ett stort flöde av information och dels för att underlätta analysen då de 

ger mer homogena svar än om företagens storlekar och informationsflöden hade varierat.   

 

3.3 Datainsamlingsstrategi 
Studiens primära data grundar sig främst i de intervjuer som har genomförts i enlighet med 

rekommendationer från Teorell & Svensson (2007) samt Kjær Jensen (1995) som beskriver 

hur kvalitativa intervjustudier bör genomföras. För denna studie valdes en semistrukturell 
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intervjuform, vilket är fördelaktigt vid denna studie eftersom det ger de intervjuade möjlighet 

att utifrån egna ord beskriva deras arbetssätt och hur de arbetar med olika typer av analyser. 

En annan fördel med denna typ av datainsamlingsstrategi är att det är lättare att nå en djupare 

kontakt med de intervjuade, att det finns möjligheter till att utveckla sina frågor samt att det 

finns utrymme till att ställa ytterligare följdfrågor (Saunders et al, 2012). 

 

Vid semistrukturella intervjuer finns en risk för att sättet frågorna ställs på och hur 

intervjuaren interagerar med intervjuobjektet kan påverka den information som ges (Saunders 

et al, 2012). Under intervjuernas gång har frågorna försökt ställas på ett objektivt sätt för att 

minska risken att påverka den intervjuade. Ledande frågor har därmed undvikits och istället 

har öppna och utforskande frågor ställts. Genom de öppna frågorna har de intervjuade 

uppmuntrats utveckla sina svar och via de utforskande frågorna har ämnet riktats in på de 

områden studien behandlar (Saunders et al, 2012). För att kontrollera att de valda 

intervjufrågorna var relevanta för att nå önskad analysgrund genomfördes en testintervju med 

en controller. På så sätt gavs möjlighet att modifiera och förbättra frågorna så att de blev 

bättre anpassade till studiens syfte (Denscombe, 2000). 

 

De controllers som valts för denna studie intervjuades på deras kontor och intervjuerna 

genomfördes av två personer som intervjuade. En beskrivning angående intervjuerna finns i 

Bilaga 2. För att få den intervjuade att känna sig mer bekväm i situationen inleddes intervjun 

med en presentation av upplägget och hur informationen från intervjuerna kommer behandlas 

och användas (Kjær Jensen, 1995). För att inte missa något av betydelse och försäkra att 

svaren tolkades på rätt sätt spelades intervjuerna även in, efter tillåtelse av den intervjuade, 

och transkriberades därefter (Backman, 2008). För att nå studiens tre intervjuobjekt som inte 

hade möjlighet att närvara vid ett fysiskt möte genomfördes mail- och telefonintervjuer. 

Möjliga nackdelar med dessa intervjuformer är att feltolkningar lättare kan uppkomma då det 

ställe högre krav på intervjuaren att få fram budskapet på rätt sätt (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att undvika sådana missuppfattningar förtydligades vissa frågor och 

kompletterades med följdfrågor. 

 

Litteraturgenomgången har även baserats på en del sekundärdata i form av facklitteratur, 

vetenskapliga artiklar samt internetkällor som behandlat området. Detta för att öka både 

bredden och förståelsen kring controllerns roll men även hur olika analysverktyg är utformade 

och integrerade.   
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3.4 Operationalisering 
Vid genomförandet av denna studie utformades intervjufrågorna på så sätt att de kunde 

besvara den givna frågeställningen. Som kan utläsas i Bilaga 1 var frågorna indelade i två 

sektioner där den första syftade till att utreda huruvida den intervjuade uppfattade sitt arbete 

som transaktionsstyrt eller analytiskt. Den andra delen behandlade användandet av 

informationsstöd och olika analyssätt i intervjuobjektets dagliga arbete. I Tabell 1 nedan är de 

teoretiska begreppen beskrivna och definierade efter hur de används i denna studie samt hur 

svaren är tolkade. 

 

Variabler Tolkning av deras dagliga arbete Intervjufråga2 
 

Transaktionsstyrt arbete Om de arbetar med produktion, 

jämförande och/eller överförande av 

information. 

Frågorna 1-5 

Detaljanalyser Om de arbetar med att borra ner från 

högsta till lägsta nivån för att 

upptäcka ett mönster i orsaken 

bakom avvikelsen.  

7a. Analys genom att 

borra ner till 

detaljnivå? 
 

Konsolideringsanalyser Om de arbetar med att summera 

information från lägsta till högsta 

nivån för att få en övergripande bild 

av informationen.  

7b. Analys genom att 

summera information i 

kategorier? 
 

Tidsserieanalyser Om de arbetar med historisk data för 

att göra prognoser för framtiden. 
7c. Analys genom 

historisk data? 
 

Prediktiva analyser Om de arbetar med att försöka 

förutse vad som kommer ske. 
 

7d. Analys genom att 

prognostisera? 
 

Scenarioanalyser Om de arbetar och beräknar 

sannolikheten för olika händelser 

som kan uppstå. 
 

7e. Analys av möjliga 

scenarion i framtiden? 
 

Tabell 1. Operationalisering av de teoretiska begreppen 

 

  

                                                           
2 Frågorna 6, 8 och 9 är generella frågor och behöver därmed inte operationaliseras 
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4. Controllers arbete med olika typer av analyssätt 
Följande avsnitt är uppbyggt på ett sådant sätt att den är indelad i två avsnitt – Controllerns 

roll och controllerns verktyg och analyssätt. I den första delen sammanfattas de intervjuade 

följt av en genomgång över huruvida de upplever sina arbetsuppgifter som transaktionsstyrda 

eller analytiska. Det följs sedan av en redogörelse för hur de intervjuade upplever förändring i 

controllerrollens arbetsuppgifter. I den andra delen presenteras de informationsstöd och 

analysverktyg de intervjuade arbetar med och på vilket sätt de fem tidigare presenterade 

analyssätten, detaljanalyser, konsolideringsanalyser, tidsserieanalyser, prediktiva analyser och 

scenarioanalyser, används i det dagliga arbetet. Avslutningsvis besvaras vilket analyssätt som 

anses vara det viktigaste när det kommer till beslutsfattande.   

4.1 Controllerns roll 

4.1.1 Överblick över de intervjuade 

Samtliga av de intervjuade arbetar som någon form av controller på stora bolag inom Sverige 

och i spridda branscher. De intervjuade är verksamma på olika organisatoriska nivåer inom 

sina organisationer och således samlade i två olika kategorier. Kategorin hög innehåller de 

controllers på koncernnivå och de controllers med ansvar över ett eller fler länder. Inom 

kategorin låg finns controllers ansvariga för en enhet eller ett projekt inom företagen. Vidare 

arbetar hälften av studiens intervjuade controllers inom projekt- och områdesbaserade 

verksamheter medan de övriga intervjuade arbetar i mer traditionellt formade verksamheter. 

De intervjuade har arbetat som controllers mellan sex månader till 20 år. En beskrivning av 

intervjuobjekten och deras uppdelning finns i Bilaga 3. 

 

Trots att det finns skillnader inom både verksamheterna och de organisatoriska nivåerna 

arbetar samtliga av de intervjuade med arbetsuppgifter i linje med litteraturgenomgångens 

beskrivning av controllerns arbete, både inom den transaktionsstyrda delen men även på det 

analytiska planet. Tre av de intervjuade betonade även vikten av att påverka beteendet inom 

företaget så att det följer verksamhetens tankar och visioner. Controllerns roll kan således 

även innebära att ta fram underlag och analyser så att beteendet följer den givna strategin 

inom företaget. 
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4.1.2 Fördelning av arbetsuppgifter 

 

Figur 2. Fördelning av arbetsuppgifter hos intervjuobjekten 

Det mesta av de intervjuades tid går åt till produktion av information genom att ta fram 

relevant information som sedan kan analyseras. Det kan exempelvis innebära att ta fram 

resultat för de olika projekten eller områdena som sedan kan analyseras både vertikalt och 

horisontellt. Konkret kan det innebära att informationen kan konsolideras till en 

koncernrapport eller utgöra en grund för prediktiva analyser. De intervjuade kan dock 

konstatera att genom de informationstekniska lösningar som idag finns så har produktion av 

information blivit en något mindre del av deras arbete men knappt märkbart i det stora hela. 

 

Analys av information har blivit en något större del av deras dagliga arbete och samtliga 

intervjuobjekt är överens om att de skulle vilja lägga mer tid på det då det är viktigt för 

företagens fortsatta utveckling. Genom analysarbete kan de även lägga en bättre grund för 

beslutsunderlag som efterfrågas av företagets ledning vilket kan bidra till konkurrensfördelar 

gentemot dess konkurrenter. De för studien valda analyssätten är vanligt förekommande hos 

de intervjuade och de flesta använder dem i sitt dagliga arbete vilket kommer presenteras mer 

detaljerat i kommande avsnitt.   

 

Något som framkommer hos de intervjuobjekt som arbetar på hög nivå samt de som är 

ansvariga för andra controllers är att där anses kommunikationen vara viktigare än för de 

andra intervjuobjekten. För dessa controllers är kommunikationen viktig då det oftast är dem 

som förmedlar den fullständiga informationen både till ledningen och till övriga medarbetare. 

Det är även möjligt att se en skillnad mellan verksamhetsutformningarna då de som arbetar 
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mer projekt- och områdesbaserat har en jämnare fördelning av sin tid jämfört med de som 

arbetar i traditionella verksamheter. 

 

För de controllers som har lång erfarenhet inom yrket ställdes även frågan om deras 

fördelning av tid har förändras under årens gång. Som nämnts inledningsvis förväntades den 

informationstekniska utvecklingen ha lett till en förändring. Dock var samtliga av de 

intervjuade överens om att skillnaden inte är så stor som de hade velat. Affärssystemen har 

visserligen utvecklats vilket underlättat framtagningen av informationen men det är just 

sammanställningen som tar tid och där finns det oftast inget integrerat system. 

 

”Ett integrerat system står nog högst upp på mångas önskelistor.” 

- Jonas Mogerud (2015) 

 

4.2 Controllerns verktyg och analyssätt 
Samtliga av de intervjuade använder Office-paketet i sitt dagliga arbete, då med Microsoft 

Excel som främsta använda program. Trots att samtliga respondenter har någon form av 

affärssystem är det vanligast att inhämtningen av informationen sker genom att manuellt 

plocka ut informationen från olika databaser. De flesta var överens om att det ibland inte är 

bristen på informationssystem som är det största problemet utan snarare att de inte är 

tillräckligt användarvänliga. 

 

Vid analys av informationen används även här Microsoft Excel, detta för att mycket av den 

inhämtade informationen automatiskt sammanställs här. Det är även vanligt bland de 

intervjuade att de gör manuella analyser i just Microsoft Excel trots att en del faktiskt har 

separata analysverktyg att tillgå. När det sedan kommer till att kommunicera ut informationen 

är det en del som fortfarande använder Microsoft Excel men här är även Microsoft 

Powerpoint vanligt förekommande. De högre instanserna efterfrågar oftast en mer 

övergripande information med exempelvis tabeller och grafer och då är Microsoft Powerpoint 

att föredra då det ger ett bättre grafiskt intryck. 
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4.2.1 Controllerns analyssätt 

Nedan följer en sammanfattande tabell kring huruvida de intervjuade arbetar med de för 

denna studie utvalda analyssätten. Därefter förklaras hur arbetet med dessa analyser går till. 

De svar som är markerade i fetstil är de analyssätt de intervjuade använder mest i sitt dagliga 

arbete. 

 

Intervjuobjekt Detaljanalyser Konsoliderings-
analyser 

Tidsserie-
analyser 

Prediktiva 
analyser 

Scenario-
analyser 

Anders Lindström Ja Ja Ja Ja Ja 

Anders Rönnberg Ja Ja Ja Ja Nej 

Charles Lindmark Nej Ja Ja Ja Ja 

Claes Alnebo Nej Ja  Ja Ja Nej 

Gustaf Thörnqvist Ja Delvis Ja Ja Ja 

Jonas Mogerud Delvis Ja Nej Ja Nej 

Nils Odén Ja Ja Ja Ja Ja 

Per Sandberg Delvis Ja Nej Ja Ja 

N.B. Ja Ja Nej Ja Nej 

D.A. Ja Nej Ja Ja Nej 
Tabell 2- Vilka analyssätt de intervjuade aktivt arbetar med 

 

4.2.2 Vertikala analyser 

4.2.2.1 Detaljanalyser 

Gemensamt för de controllers som arbetar på en hög organisatorisk nivå används inte 

detaljanalyser på daglig basis. Här är det vanligare att istället fråga de ansvariga controllers på 

de lägre organisatoriska nivåerna, eftersom de har ansvaret för dessa analyser och känner till 

sina områden på ett djupare plan. Det händer dock att vissa av dessa controllers kan göra 

detaljanalyser själva och ställa kontrollfrågor till den ansvarige för att kvalitetssäkra 

informationen. 

 

“Har jag frågor, ställer jag dem till projektcontrollern. Vi har våra kontaktpersoner och de 

känner sin organisation.” 

- Claes Alnebo (2015) 

 

För de controllers som arbetar på låg organisatorisk nivå används detaljanalyser mer frekvent. 

Bland annat används dessa analyser beroende på vilka avvikelser som finns i de framtagna 

rapporterna för att hitta felkällorna. Ibland förekommer även här att orsaken till avvikelsen tas 

fram genom den ansvarige för projektet. För de intervjuade som arbetar i projekt- och 

områdesindelade verksamheter är tidsregistrering en viktig del eftersom det kan vara en orsak 
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till avvikelser som exempelvis för höga kostnader. Det är därmed av stor vikt att studera 

orsaken till varför en individ exempelvis inte rapporterat sin tid på korrekt sätt genom 

detaljanalyser. Dessa analyser är även vanliga vid budgethantering där man kan upptäcka 

skillnader mellan verklighet och budget. Är det stora differenser mellan verklighet och budget 

analyserar de utfallet på en sådan detaljerad nivå som möjligt för att upptäcka den negativa 

avvikelsen. Det kan exempelvis vara vad vissa kostnader beror på och varför de har uppstått. 

Det är sedan denna typ av analys som rapporteras till ledningsgrupper och i de ekonomiska 

rapporterna för att dels stå som förklaringsmodell till avvikelsen och dels för att ha det som 

underlag till nästa budget. 

 

4.2.2.2 Konsolideringsanalyser 

Konsolideringsanalyser var något som samtliga intervjuobjekt arbetade med, dock inte 

dagligen. Vanligast var det för de controllers på hög nivå genom att de exempelvis 

summerade ihop företagens olika enheter, projekt eller regioner. 

 

”Jag plockar upp de olika projekten och framförallt för regionen men även olika subregioner 

om hur det går i Sverige. Detta för att skapa ett ansvar och helhet för de som är ansvariga för 

varje region. ” 

- Per Sandberg (2015) 

Vid stora företag, som de intervjuade arbetar på, finns det oftast många som är ansvariga för 

de olika underregionerna eller projekten och de brukar meddela om något inte går enligt 

budget. I och med det brukar de controllers inom projekt- och områdesindelade verksamheter 

på högre nivåer inte förvånas när de summerar ihop projektet. De menar istället att 

överraskningen kan ske när de summerar ihop alla projekt inom en region då resultaten ofta 

kan bli mycket bättre eller sämre än planerat. Det är vid de tillfällena som det stora 

analysarbetet börjar genom att försöka analysera felkällorna och täcka upp för de olika 

kostnaderna. 

 

Det var även vanligt att de intervjuade tog fram konsolideringsanalyser efter begäran och att 

konsolideringen således blir mer skräddarsydd efter önskemålen. Genom dessa analyser 

summeras informationen till en bredare helhetsbild vilket är något som företagets ledning ofta 

efterfrågar och därmed är dessa analyser vanligast förekommande för controllers som jobbar 

nära ledningen. Vid boksluten uppkommer även en ökning av konsolideringsanalyser 
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eftersom all information då finns tillgänglig. Vid denna tidpunkt använde således alla av de 

intervjuade sig av konsolideringsanalyser genom att sammanställa slutprognoserna för varje 

månad till en bredare kategori. 

4.2.3 Horisontella analyser 

4.2.3.1 Tidsserieanalyser 

Majoriteten av de intervjuade, oberoende av nivå, använde sig utav tidserieanalyser. De flesta 

använde dem i syfte att jämföra resultat från föregående år samt för att ha en historisk grund 

att utgå ifrån när de bygger upp olika scenarion. Dessa historiska analyser användes således 

främst i syfte för att möjliggöra bättre prognoser inför kommande månader. 

”Har du inte koll på hur det har gått rent historiskt så missar du en viktig pusselbit när du 

ska förutspå hur det kommer att gå i framtiden.” 

- Charles Lindmark (2015) 

Majoriteten av de intervjuade jämför aktuella månadsresultat med historiska sådana för att 

påvisa eventuella skillnader. För att lättare upptäcka samband och orsaker bakom dessa 

skillnader kombineras de ofta med olika nyckeltal. Dessa analyser kan sedan lägga grunden 

för utvecklingsmöjligheter framöver. För två av de som arbetar inom en mer projekt- och 

områdesbaserad verksamhet tillhörde historiska analyser inte till deras dagliga analysarbete, 

dels på grund av tidsbrist och dels av anledningen att historisk information mer ses som en 

tumregel snarare än ett analysunderlag inom organisationen. För de som arbetar på en hög 

organisatorisk nivå används historisk information främst för att kunna utföra prediktiva 

analyser. 

4.2.3.2 Prediktiva analyser 

Prediktiva analyser var något som samtliga av de intervjuade arbetar med, oberoende av nivå, 

även om det inte för alla var en del av deras dagliga arbete. Analyserna skedde främst genom 

prognosarbete varje månad, kvartal och år. Vid uppföljning av budget och olika kontoslag var 

de prediktiva analyserna viktigast, men även löpande för investeringsverksamheten för att 

kunna stämma av för eventuella förändringar. Det var även vanligt att tidsplaner gjordes, vilka 

kan behandla allt ifrån företagets affärsstrategi men även hur marknaden kan komma att se ut 

framöver. Tidsplanerna var sedan något som ofta skickades uppåt i organisationen och kunde 

i många fall vara en grund för beslutsfattande. 
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För de controllers som arbetade inom mer projekt- och områdesbaserade verksamheter 

samarbetade de med ansvariga controllers för de olika projekten. Genom dem får de 

projektens prognoser som sedan samlas och läggs ihop till en fullständig bild av hela 

verksamheten. När de gör sådana omfattande prognoser är det viktigt att den data som 

processas är korrekt men också att rimligheten i siffrorna bedöms. 

 

“Som business controller så ska ambitionen vara att analysera hur man kan göra saker bättre 

och hur framtiden kan se ut.” 

- Charles Lindmark (2015) 

4.2.3.3 Scenarioanalyser 

Hälften av de intervjuade arbetar aktivt med scenarioanalyser men på olika sätt. Inom två av 

de intervjuades verksamheter skapas så kallade worst and best case scenarios i samband med 

prognosarbetet för att måla upp en bild av det sämsta respektive bästa förväntade utfallet. En 

av de intervjuande påpekade att scenarioanalyser har blivit viktigare i och med 

regeringsskiftet 2014, då oklarheter kring arbetsgivaravgifter för unga påverkar den bransch 

de är verksamma inom. Ett annat tillfälle när dessa scenarioanalyser kan förekomma är vid 

investeringar, där en av de intervjuade arbetade med olika nyckeltal för att analysera möjliga 

utfall. Därefter presenterade olika scenarier för företagets ledning som sedan använde det som 

underlag för beslutsfattande kring vilken investering som skulle göras.  

 

För de controllers som arbetar inom projekt- och områdesbaserade verksamheter förekommer 

scenarioanalyser på ett mer ostrukturerat sätt löpande i exempelvis diskussioner kring olika 

projekt. Dessa controllers brukar exempelvis analysera vad som händer om extra arbetskraft 

tas in och hur de kan påverka projektresultaten. Vid uppstarten av nya projekt eller områden 

är de även med och tar fram olika scenarier på hur det kan gå men även vilka som kan vara 

mest lönsamma. Två av de intervjuade har nyligen genomgått en omorganisation i de företag 

de är verksamma inom vilket bland annat har lett till en ambition om ett mer proaktivt 

arbetssätt. Detta har resulterat i att scenarioanalyser fått tagit en större plats i deras dagliga 

arbete. 

 

”Analyser av historisk data och möjliga scenarios är en stor del av mina arbetsuppgifter och 

de främsta analysverktygen jag använder mig av. Vi har på senaste tiden genomgått en 

omorganisation där vi ska ha ett mer framåttänk vilket har gjort dessa analyser viktigare.” 

- Gustaf Thörnqvist (2015) 
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4.2.4 Kostnadsmedvetenheten 

Trots att samtliga controllers arbetade med olika typer av analyser återkom de ofta till själva 

grundarbetet, att kontrollera verksamhetens ekonomiska situation och vara kostnadsmedvetna. 

De högre instanserna vill oftast veta hur det går i enlighet med budget och hur de kan öka sina 

intäkter. I och med det fungerar controllers som ett stöd för ledningen så att de har bra 

beslutsunderlag. Detta underlag är även viktigt för andra i företaget då det lägger grunden till 

att forma beteendet så att alla medarbetare följer samma vision och strategi. 

 

Utöver den grundliga kostnadsmedvetenheten betonade majoriteten av de intervjuade att de 

horisontella analyserna upplevs som de viktigaste och att de gärna strävar efter en mer 

proaktiv styrning. Tidsserieanalyserna baserade på historisk data används frekvent då de utgör 

en viktig grund för att överhuvudtaget kunna skapa prognoser och möjliga scenarion gällande 

framtiden. 

”Jag tror egentligen att den viktigaste egenskapen man lär ha som controllers är det här med 

proaktivitet och att ifrågasätta. Rollen är så att dels förmedla information men även att 

ifrågasätta varför man gör som man gör. Jag brukar säga att man ska behandla sin 

kostnadsbudget precis som man behandlar ens plånbok.” 

       - Jonas Mogerud (2015) 
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5. Analys 
Med grund i studiens litteraturgenomgång kommer det i följande kapitel att kopplas ihop med 

controllerns arbete kring de olika analyssätten. Först kommer controllerns roll att analyseras 

och diskuteras följt av en redogörelse av de horisontella respektive de vertikala analyssätten. 

Avslutningsvis kommer en kort diskussion kring de olika informationssystemen att redogöras. 

5.1 Controllerns roll 
Dagens tekniklösningar kan underlätta en hel del för företagens controllers och som 

litteraturgenomgången indikerade borde analytiskt arbete därmed ta en större plats i 

controllerns dagliga arbete. Utifrån denna studie framkommer dock att denna förändring inte 

haft så stor genomslagskraft.  Även om samtliga intervjuobjekt uttryckte en önskan till en 

sådan utveckling visade studiens resultat att det analytiska arbetet inte prioriteras högst på 

grund av tidsbristen. Majoriteten av de intervjuade uttryckte att analytiskt arbete utgjorde 

bättre beslutsunderlag för att bemöta företagens konkurrens vilket också är i enighet med 

studies litteraturgenomgång. 

 

Transaktionsarbetet visade sig fortfarande ta upp den största andelen av de intervjuades 

arbetstid. Prisfrågan är i många fall ett hinder för teknikutvecklingen men samtidigt har 

många av de intervjuade olika informationssystem att tillhandahålla som de inte använder. 

Här är det värt att ta i beaktning att det inte bara är tillgängligheten av informationssystem 

som är det viktiga utan även att de anställda är villiga att ta till sig av dessa förändringar. 

Beteendet hos de anställda kan i många fall vara det som är svårast att förändra vilket gör att 

implementeringen av de tekniska lösningarna kan ta längre tid än förväntat. Det är även 

viktigt att poängtera att i stora företag, som de intervjuade arbetar på, flödar ofta 

informationen genom många instanser vilket gör att det är mycket som behöver förändras för 

att implementeringen ska ske korrekt. Det kan vara både tidskrävande och problematiskt att få 

struktur på vilket också kan förklara varför dessa system inte används fullt ut. Trots det 

indikerar studien att den digitala revolutionen har uppmuntrat företagen gällande användandet 

av integrerade informationssystemen då de nu är på god väg. 

 

Gällande kommunikation av information framkommer det, trots att kommunikationen har 

betydelse hos samtliga intervjuobjekt, en del skillnader beroende på företagens 

organisatoriska nivåer och verksamhetsutformning. För de controller på högre organisatoriska 

nivåer eller för de som är ansvariga för andra controllers är kommunikationen viktig, då dessa 

controllers oftast har som huvuduppgift att förmedla informationen till de övriga medarbetare. 
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Det är även något som går i linje med litteraturgenomgången där Olve & Samuelsson (2008) 

för ett resonemang kring att kommunikation är viktigare högre upp i organisationen, då de 

sitter närmare företagens ledning. Studiens bekräftar således det resonemanget då det från 

författarnas sida anses som ett rimligt utfall vid kommunikation av ekonomistyrningsfrågor. 

 

Gällande företagens verksamhetsutformningar kunde man även där se vissa skillnader. Som 

tidigare nämnts har de controllers som arbetar i mer projekt- och områdesbaserade 

verksamheter en jämnare fördelning av sin tid gällande produktion, analys och 

kommunikation av information. Det gäller samtliga organisatoriska nivåer inom de projekt- 

och områdesbaserade verksamheterna. Det kan bero på att dessa controllers står närmare 

verksamhetens projekt och således arbetar i enlighet med vad som kan tänkas ha en mer 

decentraliserad organisationsstruktur. Därmed kan dessa controllers tänkas inneha ett större 

ansvar gällande projekten, vilket gör att de lättare både kan ta fram, analysera samt 

kommunicera ut informationen till de ansvariga controllers eller chefer på högre nivåer. För 

de controllers verksamma inom mer traditionell verksamhetsutformning indikerar studien 

däremot att de har mer fasta arbetsuppgifter där vissa delar redan anses vara viktigare än 

andra. Det framkommer tydligast hos de controllers på de lägre nivåerna. Dessa fasta 

arbetsuppgifter gör dem mer låsta vid delarna vilket gör att arbetsfördelningen inte kan variera 

i lika stor utsträckning som hos de controllers på lägre nivåer inom projektbaserade 

verksamheter.  

5.2 Controllerns verktyg 
I och med den digitala revolutionen har företag, även de intervjuades, fått tillgång till en rad 

informationstekniska lösningar som kan hjälpa verksamheten att ligga i framkant inom sin 

bransch. Företagen köper ofta in dessa lösningar i hopp om att effektivisera verksamheten och 

framställa beslutsunderlag. Trots dessa hjälpmedel är de få som används och Microsoft Excel 

är fortfarande det system som används mest hos de controllers som är intervjuade för denna 

studie. De intervjuade menade att trots alla nya system som teknikutvecklingen fört med sig är 

de inte lika användarvänliga som Microsoft Excel och få väljer därmed att använda dem. Det 

kan tänkas vara en anledning till att det analytiska arbetet och därmed även proaktiviteten hos 

de intervjuades företag inte prioriteras, trots att de intervjuade uttrycker en sådan önskan. 

Skulle företagen istället satsa på att integrera de nya systemen med de redan existerande och 

skräddarsy det mer efter verksamhetens behov skulle användningen tänkas öka. Genom denna 

anpassning kan det tänkas att användarvänligheten skulle öka då systemen skulle fungera på 
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ett mer enhetligt sätt. Även beteendet hos de anställda skulle kunna tänkas utvecklas till det 

positiva då företagen skulle signalera att de vill se till sina anställdas behov genom att 

förenkla deras dagliga processer. En användning av integrerade system skulle även kunna 

bidra till ett större fokus på analytiskt arbete och utrymme för en mer proaktiv styrning. Det 

skulle på lång sikt vara fördelaktigt för företagen då det kan bidra till att de genom rätt 

anpassade analyser både kan stå sig på den konkurrensutsatta marknaden men även ligga i 

framkant gentemot sina konkurrenter. 

5.3 Controllerns analyssätt 
Även om de intervjuades arbetsuppgifter mestadels var transaktionsstyrda var analysarbetet 

en del av deras arbete och något de själva ansåg vara viktigt för företagens utveckling men 

även för att de ska kunna bidra med så bra beslutsunderlag som möjligt. Analyssätten 

användes av samtliga på ett eller annat sätt men det som användes mest frekvent skiljde sig 

ofta åt beroende på den organisatoriska nivån men inte anmärkningsvärt vad gäller 

verksamhetsutformningen. 

5.3.1 Vertikala analyser 

Trots att det fanns skillnader i analyssätten hos de intervjuade påvisades det ändå att de 

vertikala analyserna tenderade att upplevas som mindre viktiga jämfört med de horisontella, 

då dessa analyser varken är framåt- eller bakåtblickande. Denna studie indikerar dock på att 

även de vertikala analyserna kan anses vara viktiga, då det oftast är dessa analyser som från 

första början uppvisar företagens avvikelser. Genom det får företagen en fingervisning på vad 

de borde göra annorlunda och lägga fokus på att kontrollera. Det är även dessa analyser som 

bidrar till att verksamheterna inte grundar sina beslut på felaktig data. Då de vertikala 

analyserna kan lägga en grund för beslutsfattande är det av stor vikt att det blir rätt så beslut 

inte fattas på felaktig information.  

 

Konsolideringsanalyser är det analyssätt som samtliga av de intervjuade använder sig av för 

att få en bra överblick vid boksluten. Analyssättet används annars mest frekvent av de 

controllers på en högre organisatorisk nivå, vilket har sin grund i att dessa controllers är mer 

intresserade av de sammanslagna siffrorna för att få en bättre överblick över verksamheterna. 

Dessa controllers sitter även närmare företagets ledning, som oftast efterfrågar en mer 

övergripande information gällande företagens situation, vilket gör konsolideringsanalyser 

viktigare. Detaljanalyser är däremot något som samtliga av de intervjuade inte använder utan 

är mer vanligt förekommande vid de lägre organisatoriska nivåerna. Då detaljanalyser främst 
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handlar om att leta upp vad felet kan bero på kan det därför vara mest naturligt att de som 

arbetar närmast verksamheten sköter dessa analyser. Vid stora organisationer blir det även 

mer effektivt att de controllers på en lägre organisatorisk nivå utför detaljanalyserna eftersom 

det skulle vara alltför tidskrävande för de på en högre organisatorisk nivå att gå genom flera 

instanser för att få tag på informationen. 

5.3.2 Horisontella analyser 

De horisontella analyserna är de som anses vara de mest betydelsefulla för de intervjuade då 

de lägger en bra grund för både beslutsfattande och vidare utveckling för företagen. Det beror 

på att dessa analyser är tidsorienterade vilket betyder att en mer framåtblickande styrning kan 

uppnås om den historiska informationen analyseras korrekt. De flesta arbetar aktivt med 

tidsserieanalyser för att på så sätt kunna lägga en bra grund för de prediktiva analyserna och 

scenarioanalyserna. Dessa tidsserieanalyser kan likt detaljanalyserna och 

konsolideringsanalyserna utgöra grunden för andra typer av analyser vilket gör att det är av 

stor vikt att de genomförs på ett korrekt sätt. Dessa lägger således grunden till att kunna 

utveckla analyser av bredare karaktär som ofta ligger till grund för beslutsfattande. Om 

grunddata är felaktiga kan det bidra till stora fel längre fram i analysarbetet vilket gör att 

beslut kan fattas på inkorrekta grunder.  

 

En utav dessa analyser som är beroende av korrekt grunddata är de prediktiva analyserna. Det 

är det enda analyssättet som samtliga av de intervjuade dagligen arbetar med och den 

analysform som de skulle vilja lägga mer fokus på om tiden räckte till. Idag är samtliga av de 

proaktiva analyserna dock något som tenderar att prioriteras bort vid de lägre organisatoriska 

nivåerna, vilket kan bero på att de proaktiva analyserna främst sker på de högre 

organisatoriska nivåerna där de oftare efterfrågas. Om företagen har som ambition att på sikt 

försöka vara framåtblickande med hjälp av de prediktiva analyserna och scenarioanalyserna 

kan det leda till att de upptäcker och förutser problemen innan de uppstår. Denna ambition 

kan tänkas vara närmare att uppnås för de företag som har mer integrerade 

informationssystem då de kan avsätta mer tid för analytiskt arbete. Därmed blir det även av 

stor vikt att företagen satsar på just de integrerade systemen då de är av stor vikt för 

företagens fortsatta utveckling.  

 

Sammanfattningsvis gällande analyssätten ger denna studie indikationer på att ju högre upp i 

den organisatoriska nivån controllers befinner sig, desto mer proaktivt och överblickande 
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arbetar de. Det innebär att dessa controllers knappt märkbart arbetar med detaljanalyser då 

detta analyssätt varken är särskilt framåtblickande eller övergripande. De controllers på de 

lägre organisatoriska nivåerna arbetar däremot mer med dessa detaljanalyser då de är närmare 

den dagliga verksamheten och därmed närmare den relevanta informationen för dessa 

analyser.  De controllers på de högre organisatoriska nivåerna arbetar däremot mer med 

konsolideringsanalyser för att se deras verksamheter från ett mer överblickande perspektiv. 

Det går dock att se en indikation på att detaljanalyser faktiskt förekommer även hos de 

controllers som arbetar på en högre organisatorisk nivå i projekt- och områdesbaserade 

verksamheter. Det kan förklaras av att de står närmare kärnverksamheten i och med dess 

organisatoriska utformning. 

5.3.3 Controllerns bidrag till beslutsfattande 

Informationssystem, så som affärssystem och analysverktyg, är viktiga hjälpmedel för 

controllers för att kunna bidra med underbyggda och utvecklande beslutsunderlag. Studien 

indikerar att controllers, genom sina horisontella analyser, lägger en viktig grund för 

företagens ledning i deras beslutsfattande. Den historiska informationen lägger grunden för att 

genomföra de proaktiva analyserna, det vill säga de prediktiva analyserna samt 

scenarioanalyserna. Anledningen till att dessa analyser kan tänkas vara de viktigaste för 

företagens ledning är för att dagens företag verkar i en konkurrensutsatt miljö där det blir allt 

viktigare att ligga i framkant. Ledningen försöker således ständigt finna nya 

utvecklingsmöjligheter, vilket de framåtblickande analyserna kan bidra med. 

5.3.4 Förväntningarna 

I studiens litteraturgenomgång lades förväntningen att de proaktiva analyserna, det vill säga 

de prediktiva och scenarioorienterade analyssätten, skulle vara de analyssätt som de 

intervjuade använde mest. Studien indikerar dock som tidigare diskuterat att de digitala 

lösningarna inte har nått de intervjuades företag i tillräckligt stor utsträckning vilket bidragit 

till att de transaktionsstyrda arbetsuppgifterna fortfarande utgör den största delen av deras 

dagliga arbete. Förväntningarna om det proaktiva arbetssättet betydelse stämmer således inte i 

det här fallet. Trots det kan studien ge en indikation på att controllers anser att proaktiviteten 

är en viktig beståndsdel när det kommer till ledningens beslutsfattande och därmed företagets 

utveckling. Det som dock är viktigt att poängtera är att för att möjliggöra de proaktiva 

analyserna är det viktigt att grunddata genomförs ordentligt. Dagens analysverktyg kan 

möjliggöra att informationsinhämtningen kan ske mer effektivt men det är dock få företag 

som verkligen utnyttjar det, vilket gör att de framåtblickande analyserna blir lidande.  
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6. Slutsats 
I och med den digitala revolutionen finns idag informationssystem och analysverktyg som kan 

ersätta en stor del av det transaktionsstyrda arbetet hos företagens controllers. Trots det ger 

denna studie en indikation på att så inte är fallet då studiens intervjuobjekt anser att 

transaktionsarbete fortfarande präglar en stor del av deras arbetsuppgifter. De intervjuade är 

dock överens om att analysarbetet är en viktig del av deras yrkesroll och något de önskar 

prioriterades högre. Samtliga av de intervjuade använder olika typer av analyssätt beroende på 

faktorer så som vilken organisatorisk nivå de befinner sig i och vilken typ av verksamhet de 

arbetar inom. Oberoende av dessa faktorer kan likheter ses inom de horisontella analyssätten 

då samtliga uttrycker att de framåtblickande analyserna är viktigast för verksamheternas 

fortsatta utveckling. Dessa analyser byggs till stor del på historiska analyser vilket ökar vikten 

av korrekta och underbyggda tidsserieanalyser. 

 

Det går att se skillnader i denna studie kring analyssätten beroende på vilken organisatorisk 

nivå den intervjuade befinner sig i. Det är allra tydligast gällande de vertikala analyserna där 

controllers på de högre organisatoriska nivåerna arbetar med konsolideringsanalyser i högre 

utsträckning än de controllers på de lägre organisatoriska nivåerna. Studien visar också att de 

controllers på de lägre nivåerna ägnar sig mer åt detaljanalyser än de på högre nivå. Gällande 

företagens verksamhetsutformning ger denna studie en indikation på att projekt- och 

områdesbaserade verksamheter tenderar att arbeta mer med detaljanalyser oberoende 

organisatorisk nivå. 

 

Denna studie visar att det finns en önskan hos controllers om att arbeta mer analytiskt, vilket 

användandet av informationstekniska system kan bidra till. Samtliga av de intervjuade har 

tillgång till sådana system men på grund av den bristande användarvänligheten och 

integrationen mellan dessa system är det få som används vilket gör att Microsoft Excel 

fortfarande är det dominerade analysverktyget. Om företagen istället satsar på att integrera de 

redan befintliga systemen och faktiskt använda sig av den tekniken finns det många 

utvecklingsmöjligheter. För företagens verksamhetscontroller kan integreringen leda till ett 

större skift i arbetet mellan transaktion och analys vilket kan vara fördelaktigt för en mer 

proaktiv styrning av företagen.   
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur controllers fördelning av transaktionsstyrda och 

analytiska arbetsuppgifter var och hur de använder sig av olika analyssätt i sitt dagliga arbete. 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning intervjuades verksamhetscontroller ifrån 

olika typer av verksamheter samt inom olika organisatoriska nivåer för att få till en bra bredd. 

För att försöka få mer specifika svar kring hur analyssätten används skulle ett förslag till 

vidare forskning kunna vara att göra endast fokusera på en organisatorisk nivå el ler en typ av 

verksamhetsutformning. Genom det skulle man kunna uppnå en djupare förståelse för 

analyssättens användning.  

 

Genom studiens gång framkom det även att det oftast inte är bristen på informationssystem 

som bidrar till att det analytiska arbetet inte är så etablerat. I många fall var det för att de 

system företaget hade inte var tillräckligt användarvänliga vilket bidrog till att de anställda 

inte använde dem så mycket som de kanske borde. Om man istället utvecklar denna studie 

och endast fokuserar på verksamhetscontrollers som använder sig av bevisat användarvänliga 

informationssystem kan man förmodligen se andra mönster gällande analyssätten. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Controllerns roll 

1. Beskriv dina arbetsuppgifter lite kort 

2. Har Du märkt någon förändring i dina arbetsuppgifter under årens gång? 

3. Om du skulle fördela din tid i de tre aktiviteterna, hur skulle fördelningen då se ut? 

Totalt sett blir det 100 %  

1) Produktion av information 

2) Analys av information 

3) Kommunikation av information  

4. Vilka beslut tycker du att du som controller kan bidra till? Exempelvis 

investeringsbeslut, prisbeslut 

Controllers verktyg och analyssätt 

5. Vilket eller vilka är de viktigaste informationsstöden Du arbetar med? 

6. Använder Ni något speciellt analysverktyg och i så fall hur? 

7. Vilka olika typer av analyser använder ni i erat dagliga arbete?  

a) Analys genom att borra ner till detaljnivå? 

b) Analys genom att summera information i kategorier? 

c) Analys genom historisk data? 

d) Analys genom att prognostisera? 

e) Analys av möjliga scenarion i framtiden? 

8. Förklara hur dessa analyser är viktiga för Ditt arbete? 

9. Vilka av dessa analyser känns som de viktigaste när det kommer till beslutsfattande? 
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Bilaga 2 – Intervjuerna 
Namn Företag Titel Datum Intervjulängd 
Anders 
Lindström 

Sodexo Business controller  2015-05-13 40 min 

Anders 
Rönnberg 

Sodexo Business controller samt 
tillförordnad controllerchef 

2015-05-13 40 min 

Charles 
Lindmark 

Ambea Group Business Controller 2015-04-28 35 min 

Claes Alnebo Trafikverket Business Controller - Koncern 2015-04-27 60 min 

Gustaf 
Thörnqvist 

SSAB Business controller 2015-04-24 45 min 

Jonas Mogerud Bombardier Site Controller Sverige 2015-04-23 60 min 

Nils Odén Unibail-Rodamco Business controller, Head of 
Control 

2015-05-12  

Per Sandberg Bombardier Business Controller Region 
North (Norden, Ryssland, CIS, 
England, Sydafrika) 

2015-04-23 45 min 

N.B. Anonymt Business controller 2015-05-13 30 min 

D.A. Anonymt Business controller 2015-05-15 40 min 
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Bilaga 3 – Översikt över de intervjuade 
Namn Titel Företag Verksamhet Erfarenhet 
Anders Lindström Business controller  Sodexo Projekt- och områdesbaserad 10 år 

Anders Rönnberg Business controller 
samt tillförordnad 
controllerchef 

Sodexo Projekt- och områdesbaserad 7 år 

Charles Lindmark Group Business 
Controller 

Ambea Traditionell 4 år 

Claes Alnebo Business Controller 
- Koncern 

Trafikverket Traditionell 16 år 

Gustaf Thörnqvist Business controller SSAB Projekt- och områdesbaserad 6 mån 

Jonas Mogerud Site Controller 
Sverige 

Bombardier Projekt- och områdesbaserad 3 år 

Nils Odén Business controller, 
Head of Control 

Unibail-
Rodamco 

Traditionell 5 år 

Per Sandberg Business Controller 
Region North 
(Norden, Ryssland, 
CIS, England, 
Sydafrika) 

Bombardier Projekt- och områdesbaserad 20 år 

N.B. Business controller Anonymt Traditionell 5 år 

D.A. Business controller Anonymt Traditionell 2 år 

 

 


