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Sammanfattning
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Författare: Jonatan Lennar och Anton Snibb
Handledare: Berit Hartmann
Titel: Controllerns upplevelser av förändrade kompetenskrav och utmaningarna som följer av
det

Problemdiskussion: Tidigare forskning menar att det sker ett skifte där controllern går mot
en roll likt en data scientist som kräver matematiska och statistiska kompetenser. Även om
det är tydligt att det sker ett stort skifte i vilka kompetenser som eftersöks i controllerrollen,
finns det för lite forskning som hjälper till att förklara hur och varför dessa nya arbetsroller
har vuxit fram och hur det påverkar controlleryrket.

Syfte: Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för controllerns upplevelser av
förändrade kompetenskrav, samt vilka förväntningar controllern har på utmaningarna i sin
yrkesroll, till följd av digitaliseringen. Den ämnar även till att ge insikter i hur en eventuella
utmaningar kan hanteras.

Metod: Metoden är kvalitativ i form av intervjuer. Totalt har fyra stycken respondenter
deltagit i intervjuerna. De erhållna svaren har transkriberat och analyserats för att få svar på
studiens frågeställningar.

Resultat: I studiens resultat framkommer det att controllern upplever förändrade
kompetenskrav till följd av en ökad mängd informationssystem och en ökad mängd data. Det
lyfts fram att controllern förväntas ha en övergripande systemförståelse, samt kompetenser i
hantering, analys och visualisering av data. Detta för att säkerställa att validitet och integritet
i data bevaras och för att skapa ett mervärde för mottagaren av informationen. Controllerns
syn på detta överensstämmer med de kompetenser som tidigare forskning lyfter fram som
nödvändiga. I motstridighet till tidigare forskning framkommer det däremot i studien att
programmering inte ses som en nödvändig kompetens ännu och det är tydligt att
respondenterna ser på controllerrollen som en användare, snarare än en utvecklare, av system.

Vidare kan studiens resultat bidra med ett perspektiv av att controllern upplever
utmaningarna, som är till följd av digitaliseringen och nya kompetenskrav, som hanterbara,
och inte lika omfattande som tidigare forskning tyder på. Respondenterna upplever inte att
controllern konfronteras av nya roller i den mån som tidigare forskning hävdar och upplever
inte heller en risk för kompetensbrist. De lyfter snarare fram möjligheterna i att förändrade
kompetenskrav till följd av ny teknik kan underlätta och i större mån stödja deras nuvarande
arbetsuppgifter. Så länge de agerar proaktivt, söker ny kunskap och vill utvecklas.

Nyckelord: Controller, ekonomistyrning, digitalisering, kompetenskrav, informationssystem,
datahantering, dataanalys, visualisering av data, utmaningar, hantering, kompetensutveckling,
intervjustudie.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet introduceras läsaren till en bakgrund i studiens ämne. Därefter följer
en problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Vidare ges en
övergripande bild av studiens disposition.

1.1 Bakgrund
Under senare år har digitaliseringen blivit alltmer påtaglig inom olika industrier och
företagsmiljöer. I takt med den teknologiska utvecklingen har detta skapat ett skifte i
förväntningar och krav på olika yrkesroller inom organisationer (Berger & Frey, 2016).
Berger & Frey (2016) hävdar att förändrade förväntningar har skapat förändrade
kompetenskrav, vilka avspeglar sig i nya arbetsroller, men också i nya yrken. Med anledning
av detta har det väckts en viss oro av att det skulle kunna uppstå en potentiell kompetensbrist.
Vidare menas det medföra ett behov av att uppdatera de anställdas kompetensuppsättningar
för att klara av att hantera omvandlingsprocessen mot en digitaliserad företagsmiljö (Berger
& Frey, 2016; Leopold, Ratcheva & Zahidi, 2016). Ett stort hinder för införandet av ny
teknik, inom ramen för Industry 4.0, anges vara anställdas brist på kompetens och
otillräckliga kvalifikationer (Lichtblau et al, 2015). Controllerrollen i synnerhet förväntas
påverkas kraftigt till följd ökad digitalisering och automatisering av nuvarande
affärsprocesser, likväl som den förväntas ställas inför introduktioner av såväl nya digitala
produkter, men möjligtvis också nya affärsmodeller (Bhimani & Bromwich, 2009; Bhimani
& Willcocks, 2014). I en snar framtid förväntas controllers konfronteras av nya arbetsroller,
där de kan komma att behöva agera i en aktiv och rådgivande roll som affärspartner, business
analyst, eller data scientist, snarare än bara en leverantör av information (Bhimani &
Willcocks, 2014; Brands & Holtzblatt, 2015).

Förändringen av controllerns arbetsroll och vilka utmaningar denna omställning medför har
under senare år lyfts fram i akademisk och praktisk teori inom ekonomistyrningen.
Förändringen beskrivs som en konsekvens av den tekniska utvecklingen (Oesterreich,
Teuteberg, Bensberg, & Buscher, 2019). Färdigheter inom dataanalys lyfts fram som
nödvändiga förmågor i den reformerade controllerrollen (Bhimani & Willcocks, 2014;
Krumwiede, 2016). Företagsmiljöer har under senare år starkt präglats av digitaliseringen och
en fortlöpande utveckling antas vänta under de kommande åren (Dolan, Makarevich &
Kawamura, 2015). Den digitaliserade utvecklingen förväntas avspegla sig i förändringar
inom affärsmodeller, arbetsprocesser, företags organisationer, men också förändringar i
interna relationer bland företagets anställda (Dolan et al., 2015; Spiezia, Koksal-Oudot &
Montagnier, 2016). Vidare menas en mer digitaliserad företagsmiljö påverka kraven på
kompetens hos de anställda, där nya färdigheter kan vara nödvändiga för att hantera ett skifte
i arbetsroller (Spiezia et al., 2016). De främsta teknologiska drivkrafterna för
kompetensförändring inom organisationer är tekniska innovationer som mobilt internet och
molntjänster, big data, Internet of Things och artificiell intelligens (Leopold et al., 2016).
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Konsekvenserna av tekniska innovationer, oberoende av dess art, beskrivs ha likartade
effekter för organisationens arbetskraft, där rutinmässiga uppgifter antas minska och ett
behov av att omdirigera arbetskraft mot nya områden kan uppstå (Leopold et al., 2016).

1.2 Problemdiskussion
I framtiden förväntas det ske stora förändringar på arbetsmarknaden till följd av den löpande
tekniska utvecklingen, vilket kommer avspegla sig i förändrad sysselsättning inom olika
branscher och yrken. I USA förutspås det att den tekniska utvecklingen inom maskininlärning
kan komma att äventyra 47% av den nuvarande totala sysselsättningen inom området (Frey &
Osborne, 2017). Vidare antas samma utveckling komma att skapa nya arbetstillfällen, men
också kompetensbrist till följd av förändringen (Berger & Frey, 2016; Frey & Osborne,
2017). I Europa förväntas det finnas otillräckligt med kvalificerad arbetskraft för att möta den
ökade efterfrågan av digitala färdigheter, där antal arbetsmöjligheter antas öka (Berger &
Frey, 2016). Karenfort (2017) menar att det därför sker ett skifte där controllern går mot en
roll likt en data scientist som kräver matematiska och statistiska kompetenser. Även om det är
tydligt att det sker ett stort skifte i vilka kompetenser som eftersöks i controllerrollen, finns
det för lite forskning som hjälper till att förklara hur och varför dessa nya arbetsroller har
vuxit fram och hur det påverkar controlleryrket (Oesterreich et al., 2019). Oesterreich et al.
(2019) undersökte hur digitaliseringen påverkat controllerns yrkesroll, färdigheter och
kompetenser, betraktat utifrån två perspektiv. Dels det organisatoriska perspektivet, som
förklarades genom eftersökta kompetenser i jobbannonser i Tyskland. Dels affärspressens
perspektiv, som sammanställdes genom en litteraturgenomgång av den senaste forskningen på
området. Studiens slutsats visar på att controllern i sitt dagliga arbete ännu inte behöver
digitala kompetenser till den grad som tidigare litteratur hävdar. Givet spridningen på vilka
implikationer digitalisering tycks ha på controllerrollen, menar Oesterreich et al. (2019) att
fortsatt forskning behövs utifrån de anställdas perspektiv, på den kompetensförändring som
controlleryrket genomgår, inkluderat controllerns förväntningar och upplevelser av de
utmaningar som följer. Genom att identifiera skillnader mellan olika perspektiv kan
kompetensbrister upptäckas och hanteras (Oesterreich et al., 2019). Rikhardsson och
Yigitbasioglu (2018) lyfter frågan om dagens controllers är redo att anta en ny roll och vilka
kompetenser som krävs för att lyckas i dessa roller. De menar att färdigheter i att läsa av data
kommer att värderas högt och lyfter vikten av att utforska hur dessa kompetenser ska uppnås
samt hur det potentiellt kommer att påverka controllerns kompetensprofil. Den här studien
ämnar till att bidra till tidigare forskning genom att ge synen på förändrade kompetenskrav
utifrån den anställdes perspektiv.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för controllerns upplevelser av förändrade
kompetenskrav, samt vilka förväntningar controllern har på utmaningarna i sin yrkesroll, till
följd av digitaliseringen. Den ämnar även till att ge insikter i hur en eventuella utmaningar
kan hanteras.

● Hur upplever controllern förändrade kompetenskrav till följd av digitaliseringen?
● Vilka förväntningar har controllern på de utmaningar som förändrade kompetenskrav

medför och hur ska dessa hanteras?

Begreppet digitaliseringen avgränsas i studien till kategorierna: informationssystem,
datahantering, dataanalys och visualisering av data. En fördjupning i kategorierna presenteras
i referensramen.

1.4 Disposition
Avsnittet syftar till att ge en överblick av hur de olika kapitlen i studien är strukturerade, samt
hur de är kopplade till varandra. I det första kapitlet beskrivs bakgrund och
problemdiskussion för studiens forskningsfenomen, vilket leder in på syfte och frågeställning
där studiens ändamål konkretiseras. I studiens andra kapitel presenteras den teoretiska
referensramen, där förändringen av controllerrollen lyfts fram. Vidare teoretiseras avgränsade
kategorier av digitalisering och hur de påverkar controllerrollen utifrån ett
kompetensperspektiv. De tredje kapitlet beskriver hur författarna gått tillväga för att besvara
studiens frågeställningar. Där ges motiveringar för de forskningsmetoder som använts, samt
vilka avgränsningar som gjorts för studien. Vidare förs en diskussion kring tillförlitligheten i
studien för att belysa vilka olika aspekter som skulle kunna påverka studiens trovärdighet. I
det fjärde kapitlet presenteras och analyseras de upplevelser som framkommit av
respondenterna i studien. I det femte kapitlet diskuteras den empiriska analysen från tidigare
kapitel i relation till tidigare litteratur och forskning som presenterats under den teoretiska
referensramen. I det sjätte kapitlet besvaras studiens syfte och frågeställningar, där slutsatser
utifrån studiens resultat presenteras. Kapitlet lyfter även studiens bidrag och förslag på
framtida forskning.
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2. Referensram
Kapitlet inleds med en presentation av controllerrollen och dess förändring. Därefter
teoretiseras avgränsade kategorier av digitalisering, samt hur dessa påverkar rollen utifrån
ett kompetensperspektiv.

2.1 Förändring av controllerrollen
Controllerrollen har diskuterats flitigt inom akademisk och praktiskt ledningsteori under de
senaste decennierna (Verstegen, Loo, Mol, Slagter & Geerkens, 2007). Historiskt har
controllerns roll definierats vid att stödja eller rådgöra företagsledningen vid planering,
kontroll, och beslutsfattande för att bidra till att ledningen ska förverkliga organisationens
strategiska mål (Verstegen et al., 2007; Loo, Verstegen & Swagerman, 2011). Controllerns
stöd har tolkats i form av utformning och underhåll av ledningssystem och
redovisningssystem, men också genom upphandling och distribution av information
(Verstegen et al., 2007). Under tidigt 1980-tal beskrev Sathe (1983) hur controllerrollen
präglas av två huvudsakliga arbetsuppgifter. Dels att ansvara för att företagets finansiella
styrsystem och finansiella rapporter är i enlighet med företagets policys, dels för att stödja
företagsledning vid beslutsfattning. Sathe förklarar vidare att det finns olika sorters
controllers, vilka lägger olika stor vikt på dessa huvudsakliga uppgifter och att rollen således
kan variera beroende på person, bransch och företag (Sathe, 1983). Den digitala utvecklingen,
där datorer och systemstöd tagit plats i företags verksamheter, beskrivs i stor utsträckning
påverkat utformningen av controllerrollens arbetsuppgifter (Rieg, 2018). Digitaliseringen har
effektiviserat delar av dem rutinbaserade arbetsuppgifter inom controlleryrket, vilket
möjliggör för controllern att i större utsträckning kunna engagera sig i att analysera, stödja,
samt skapa bättre beslutsunderlag för företagsledningen (Rieg, 2018).

I enighet med Reig (2018) indikerar forskning på senare år att det just börjar ske en generell
förändring i controllers arbetsroller, där de i praktiken traditionella arbetsuppgifterna som
omfattar informationshantering eller rutinuppgifter blir mindre framträdande, och där
controllern istället får en allt mer analytisk och rådgivande roll, med större inflytande på
beslutsfattande (Byrne & Pierce, 2007; Verstegen et al., 2007; Zoni & Merchant, 2007).
Utvecklingen mot ett controlleryrke med större inflytande och delaktighet i beslutsfattande
kan vara mer eller mindre framträdande inom olika branscher (Aver, Aaver & Cadez, 2009).
Den generella uppfattningen bland forskare på senare år är dock att controllerrollen är under
en pågående förändringsfas (Graham, Davey-Evans & Toon 2012; Vaivio & Kokko, 2006;
Verstegen et al., 2007). De traditionella controllerrollerna, ”bean counter” (Vaivio & Kokko,
2006) och ”scorekeeper”(Verstegen et al., 2007) , vilka främst präglas av rutinbaserade
arbetsuppgifter, antas vara under förändring och förväntas ha ersatts, eller komma att ersättas
av nya, mer inflytelserika roller som exempelvis ”business partner” (Graham et al., 2012)
eller liknande, vilka präglas av mer analytiska och rådgivande arbetsuppgifter (Bryne &
Pierce, 2007; Graham et al., 2012; Vaivio & Kokko, 2006; Verstegen et al., 2007).

9



Förändrade roller, ställer dock krav på förändrade kompetensprofiler där digitala kompetenser
blir allt mer framträdande till följd av förändringen (Berger & Frey, 2016).

2.2 Teknologi och analys
Redan under tidigt 2000-tal började forskare se tecken på ett kommande behov av avancerad
kompetens inom informationsteknik (Oesterreich & Teuteberg, 2019). För att hålla jämna
steg med den teknologiska utvecklingen har, Institute of Management Accountants (2019),
analyserat vilka kompetenser som kommer att behövas i controlleryrket framöver och
presenterar dessa i deras ramverk “IMA management Accounting Competency Framework” .
Ramverket identifierar sex domäner innehållandes olika kompetenser som de menar att
yrkespersoner inom ekonomistyrning behöver besitta för att förbli relevanta i en digital tid
och för att utöva sin nuvarande och framtida yrkesroll effektivt. Ramverket som tidigare
bestått av fem domäner, uppdaterades 2018 med den nya domänen “Technology &
Analytics”. För att förstå hur digitaliseringen har påverkat controllerns informationstekniska
kompetenskrav kommer den teoretiska referensramen att fokusera på fyra kategorier under
domänen teknologi och analys. Efterfrågade kompetenser inom kategorierna på området
teknologi och analys sammanfattas nedan: (IMA, 2019)

1. Informationssystem: Förmågan att på ett effektivt sätt använda informationssystem,
informationsteknik, designa systemstruktur och datalagring, samt utvärdera,
rekommendera och implementera lämpliga ERP-system. En ska kunna identifiera
olika typer av data, såsom strukturerad, ostrukturerad, numerisk, text- och sensordata.
Utöver detta ska en visa på en förståelse för användning av framväxande teknik såsom
molnlagring och AI.

2. Datahantering: Förmågan att hantera data, designa och implementera
datahanteringssystem som försäkrar tillgänglighet, nytta, integritet och säkerhet i data.

3. Dataanalys: Förmågan att använda kvantitativa och kvalitativa tekniker såsom
användandet av programmeringsspråk som SQL, Python och R, avancerade
statistikverktyg för utforskande dataanalys eller utveckling av prediktiva modeller. En
ska visa på en förståelse för business intelligence (BI) och data mining samt utföra
enkel linjär regression för att förutspå affärsresultat och tolka resultat.

4. Visualisering av data: Förmågan att visualisera data för att effektivt kunna tolka och
kommunicera resultaten av komplexa analyser.

Vidare presenteras en mer djupgående beskrivning av de fyra kategorierna under kommande
rubriker.
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2.2.1 Informationssystem
Enterprise Resource Planning (ERP) är informationssystem som ger möjligheten att hantera
och koordinera en verksamhets alla resurser, information och funktioner, i en delad databas
(Kallunki, Laitinen & Silvola, 2011). ERP-system kan integrera transaktionsbaserad
information i en central databas som tillåter att informationen kan hämtas till organisationens
olika enheter (Dechow & Mouritsen, 2005). Systemen möjliggör för controllern att stödja
ledningen med relevant och uppdaterad data som kan användas vid beslutsfattande
(Appelbaum, Kogan, Vasarhelyi & Yan, 2017). En anledningen till det är att
implementationen av ERP fokuserar på att effektivisera finansiell rapportering snarare än att
ändra hela processen, även om en förändring hade kunnat möjliggöras genom utformning och
implementering av ett system som integrerar samtliga processer i en hel organisation
(Grabski, Leech & Sangster, 2009). Det vill säga att controllern ofta behandlar ERP-system
som endast ett verktyg för rapportgenerering och försummar då dess potential i kontroll av
processer och resultatanalys (Appelbaum et al., 2017).

Grabski et al. (2009) talar om ett interaktivt förhållande mellan controllern och
ERP-systemet. De menar att controllern har en stor påverkan på huruvida en
systemimplementering blir lyckad eller inte. Vidare påtalar de vikten av att controllern tar
proaktiva steg och agerar rådgivare för att understödja ledning och beslutsfattare i processen.
Grabski et al. (2009) menar att till vilken grad implementeringen blir lyckad sammanfaller
med hur påverkad controllern blir av systemet. Därtill leder en lyckad implementering till en
betydande förändring i controllerns roll, då det innebär att den får helt nya uppgifter och
snarare ses som en företagspartner än en förmedlare av data. Även Rikhardsson och
Yigitbasioglu (2018) lyfter fördelarna med att controllern blir involverad i implementeringen
av affärssystem då controllerns kunskap av om verksamheten kan bättra på systemets
användarvänlighet. En lyckad implementering leder även till en ökad kvalitet och kvantitet av
data i beslutsfattande (Grabski et al. (2009). Avslutningsvis lyfter de fram vikten av att en
controllern, som verkar i en miljö med ERP-system, besitter analytiska och tekniska
kompetenser.

En controller med kompetenser i programmering kan på egen hand optimera deskriptiva och
prediktiva analysverktyg vilket  kan resultera i att de producerar mer relevant prognos och
analys (Appelbaum et al. 2017). En annan term som förknippas med informationssystem är
business intelligence (Trieu, 2016). Författaren menar att det är ett system som presenterar
historisk information till sina användare för analys och rapportering. Det ger även en
möjlighet att underlätta beslutsfattande. Enligt Brands och Holtzblatt (2015) är det kraftfulla
verktyg som kommer fortsätta att växa och som gör att controllern kan ligga steget före om
de lär sig utnyttja dem. För att ett företag ska kunna ta tillvara på det potentiella
värdeskapande som finns att tillgå i den digitala utvecklingen, krävs det att nya system
integreras på ett bra sätt (Kane, 2019). Vidare menar författaren att företag med en låg grad
av teknologi kan uppvisa en tröghet i implementeringen av nya digitala system då de anser
sig har svårt att avsätta tid till implementeringen som kunde använts i den befintliga
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verksamheten. Trots detta är det enligt Kane en nödvändig process och han lyfter vikten av
att anpassa företaget efter tekniken, istället för tvärtom.

Enligt Scapens och Jazayeri (2003) ger ERP-system controllern möjligheten att rapportera
mer prediktiv information än tidigare. För att controllern ska kunna rapportera prediktiva
rapporter, menar Oesterreich och Teuteberg (2019), att det krävs att tillgänglig data för
analysen är både mer varierad och större till volymen sett, alltså big data. Vidare menar de på
att ERP-system och kraftfulla analysverktyg ger företag möjligheten att tolka och analysera
olika typer av data, såsom intern/extern data, strukturerad/ostrukturerad data och
finansiell/icke-finansiell data. Appelbaum et al. (2017) menar att strukturerad data extraheras
från affärssystemens databaser, exempelvis ERP-system, och har tolkningsbara värden som
presenteras i tabellform. Denna data kan komma från antal ordrar, försäljningsvolym,
transporter, lager med mera. Ostrukturerad data kan inte tas tillvara på i samma utsträckning
och måste första bearbetas i via ett analysverktyg (Appelbaum et al., 2017). Denna data kan
inhämtas från meddelanden, bilder, ljud och video (Oesterreich & Teuteberg, 2019).

2.2.2 Datahantering
Datahantering har enligt Neely och Cook (2011) särskild betydelse för organisationer som
använder stora mängder interna och externa datakällor för planering, styrning och
beslutsfattande. De menar att hantering av data och information kräver policys och
procedurer för en försäkran om efterlevnad av lagar och etik. Inkluderat i detta är utbildning
av personal en nödvändigt för att öka medvetenheten om de problem som finns relaterade till
data (Neely & Cook, 2011). Brands & Holtzblatt (2015) menar att företag behöver skydda sin
data och behandla den som en tillgång. De menar att om företaget misslyckas med att skydda
sin data, finns det en risk för man skadar sitt rykte och att det potentiellt kan leda till
rättsprocess. Vidare menar de att ansvaret även inkluderar controllern, som behöver
involveras i implementering och övervakning av datasäkerhet samt integritetskontroll.

Kunskap om hantering av data faller sig naturligt som en av controllerns viktigaste
kompetenser då arbetet till stor del baseras på data (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat,
2017). Företag kan genom insamling och hantering av stora mängder data upptäcka mönster
vilket kan leda till förändrade processer och nya konkurrensfördelar (Oesterreich & Teuteberg
2019). Denna stora mängd data benämns som big data och är till dess karaktär oftast
ostrukturerad, vilket gör den omöjlig att tolka och analysera för en människa, utan kräver
bearbetning i ett datahanteringssystem (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtayba, 2017). Agarwal
och Dhar (2014) menar att big data möjligen är den mest signifikanta och omstörtande
teknikinnovationen sedan begynnelsen av internet och den digitala ekonomin. Således kan
big data benämnas som transformationell informationsteknik. Definitionen av termen big data
har snabbt utvecklats vilket har skapat en del förvirring (Gandomi & Haider, 2015).
Författarna menar att frågan “vad är big data?” naturligt får en att tänka på storlek, men det
finns fler karaktärsdrag som nämnts på senare tid. De lyfter ett ramverk vid namn “three
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V´s”, för en vidare beskrivning av karaktärsdragen i konceptet Big data. Det inkluderar
volym, variation och velocitet.

Termen volym betonar magnituden av data (Gandomi & Haider, 2015). Storleken på big data
beskrivs i antingen multipla terabytes eller petabytes där en terabyte exempelvis kan lagra
upp till 16 miljoner Facebook-foton. Definitionen på volymen av big data är relativ och
varierar på grund av tid och typ av data. Vad som anses som standard idag behöver inte vara
detsamma i framtiden då lagringsutrymmen ökar i storlek, vilket tillåter hantering av ännu
större dataset (Gandomi & Haider, 2015).

Variation förklarar att datastrukturen kan vara av olika karaktär, antingen strukturerad,
semistrukturerad eller ostrukturerad (Gandomi & Haider, 2015). Strukturerad data, som
endast utgör fem procent av all existerande data (Cukier, 2010), extraheras från
affärssystemens databaser, exempelvis ERP-system, och har tolkningsbara värden som
presenteras i tabellform (Oesterreich & Teuteberg, 2019). Denna data kan komma från antal
ordrar, försäljningsvolym, transporter, lager med mera. Ostrukturerad data kan inte tas tillvara
på i samma utsträckning och måste första bearbetas i ett analysverktyg (Appelbaum et al.,
2017). Den kan inhämtas från meddelanden, bilder, ljud och video (Oesterreich & Teuteberg,
2019). I spannet mellan strukturerad och ostrukturerad data finns semi-strukturerad data som
inte omfattas av någon strikt standard (Gandomi & Haider, 2015). Denna går exempelvis att
hitta i det utbyggbara programmeringsspråket XML, ett textbaserat språk som används för
datautbyte på webben.

Velocitet refererar till hastigheten i vilken data produceras, vilket möjliggör analys och
beslutsfattande i realtid som i sin tur ger företag möjligheten att få konkurrensfördelar
(McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil & Barton, 2012). Oesterreich och Teuteberg (2019)
lyfter vikten av kvalitet i data, vilket kännetecknas av relevans och aktualitet. Spridningen i
antalet olika digitala enheter, har lett till ett skapande av data som saknar motstycke vilket
ökar efterfrågan på analyser i realtid (Gandomi & Haider, 2015). Enligt Griffin och Wright
(2015) är insamling och tolkning av big data en resurskrävande process. De menar att
controllern kan effektivisera processen genom att, med god förståelse för verksamheten,
optimera valet av data och tid för extrahering. Payne (2014) menar att rapporter kan
produceras med högre kvalitet om controllern besitter kunskap i vad som är relevant data och
kan bedöma aktualiteten i den data som används.

Enligt Payne (2014) finns det utmaningar med big data. Information i data är ofta komplex
och komplicerad att detektera, separera och ta till vara på. På grund av detta krävs det att
informationssystemen, som ska generera underlag för analyser, tränas med stora mängder
relevant data. För att omvandla big data till relevant information för beslutsfattning, krävs det
ett lämpligt tillvägagångssätt i analysen. Traditionell statistisk analys behöver uppgraderas
med användning av maskininlärning baserad på AI, för att hantera data med hög volym,
velocitet och variation (Roozen, Steens & Spoor 2019). Yigitbasioglu (2015) menar att med
framväxande molnbaserade system, blir säkerhetsriskerna ännu tydligare, eftersom ändrade
lagringsplatser ökar sårbarheten.
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2.2.3 Dataanalys
På grund av magnituden av dataintensiva uppgifterna controllern har vid beslutsstöd i
beslutsprocesser, förväntas kompetensprofilen för yrket att omfattas mer av företagsanalys
och dataanalys framöver (Brands & Holtzblatt, 2015). Holsapple, Lee-Post & Pakath (2014)
lyfter att datadriven beslutsfattning, som baseras på hittade mönster och korrelationer, kan
leda till optimering av verksamhetens styrning. Big data brukar användas för att beskriva
stora och komplexa dataset från olika källor, som kräver avancerad teknik för lagring,
hantering, analys och visualisering (Chen, Chiang & Storey, 2012). Författarna menar vidare
att tekniken och metoderna bakom analysen av big data har kommit att omfattas av en rad
liknande koncept. Koncept såsom dataanalys, företagsanalys, realtidsanalys, prediktiv analys
och business intelligence används ofta som synonymer i sammanhanget (Chen et al., 2012).
Vidare menar författarna att analys av big data baseras på datautvinning och statistiska
metoder. Data Warehouse (DHW) är ett av verktygen som används för att processa
ostrukturerad data, med hjälp av algoritmer i programmeringsspråket Structured Query
Language (SQL) (Oesterreich och Teuteberg, 2019).

Med data extraherad från både interna och externa källor kan dagens controller nyttja flera
analystekniker såsom deskriptiva, prediktiva och preskriptiva analyser (Appelbaum et al.,
2017). Författarna förklarar att deskriptiva analyser baseras på fakta och besvarar vad som
har hänt. Prediktiva analyser kan besvara vad som ska hända. Preskriptiva analyser är den
mest avancerade nivån av företagsanalys och kan besvara vilken som är den med optimala
lösningen (Appelbaum et al., 2017). Insikterna från analyser, kommer från mönster och
korrelationer i data, vilka i sin tur kan förbättra företagets prestation genom förutsägelser och
bättre informationsunderlag i beslutsfattande (McAfee et al., 2012). För att förstå de stora
mängderna data behöver företagen högkvalificerad arbetskraft som klarar av att processa
stora kvantiteter information (McAfee et al., 2012). Stadigt tilltagande datavolymer och nya
former av datakällor, skapar stora utmaningar för controllern, då det medför nya
kompetenskrav i att hantera data (Bhimani & Willcocks, 2014). För att bevara kvaliteten i
data är det viktigt att företag följer strukturerade processer som fokuserar på att säkerställa
integriteten i den data som används (Brands & Holtzblatt, 2015). Författarna menar vidare att
större datamängder inte nödvändigtvis behöver betyda att dataanalysen kommer att addera ett
värde utan det gäller att rätt information analyseras, annars kan ansträningen gå förgäves.

2.2.4 Visualisering av data
Utöver att kunna hantera och analysera stora mängder data är det viktigt för controllern, i
dess nya roll, att kunna visualisera data (Chen et al., 2012). Med hjälp av informationssystem
såsom ERP, Excel och Power BI kan den analyserade informationen tillhandahållas
ledningsgruppen (Bhimani och Willcocks, 2014; Granlund, 2011; Payne, 2014). Generellt sett
så vill ledningen att rapporten ska presenteras i form av cirkeldiagram, färgdiagram och andra
diagram som snabbt ger en förståelse för presenterad information (Davenport, 2014).
Appelbaum et al. (2017) menar vidare att ledningen helst slipper att gå igenom komplicerades
analyser och rapporter. De menar att det därför finns förväntningar på controllern att kunna
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kommunicera sina analyser med visuellt enkla verktyg. Affärssystemen möjliggör för
controllern att skräddarsy grafiskt tilltalande rapporter som är enkla att tolka, vilket gör att
controllern kan presentera anpassad information till ledningsgruppen som ofta har brist på tid
(Appelbaum et al., 2017).

Quattrone (2016) lyfter fram vissa risker med systemverktyg och menar att ett mer restriktivt
förhållningssätt gentemot dessa kan vara nödvändigt. Han menar att marknadsföringen av
dessa, som kraftfulla maktverktyg, kan skapa en falsk trygghet av verkligheten och att digital
utveckling medför att systemen kan ge oss en ökad tilltro till att vi kan få perfekt information,
men att det således inte är fallet i praktiken. Quattrone (2016) förklarar att människor tar fel
beslut mycket snabbare än tidigare till följd av digital teknologi. Han lyfter fram ett starkt
behov av att ha expertis i den traditionella rollens förmåga att hantera osäkerheter, vilket han
beskriver som kunskap som inte digital teknik kan uppnå. Processen att kunna välja ut rätt
data från allt större dataströmmar, samt förmågan att ställa sig kritiskt till dessa, betonas som
viktiga egenskaper.

2.3 Kompetens
Kompetens beskrivs som en grundläggande förutsättning för individuell eller organisatorisk
prestation och definieras vid att ha tillgång till nödvändiga förmågor, kunskaper, färdigheter,
och motivation för att utföra bestämda uppgifter (Spencer & Spencer, 1993; Kraiger, Ford &
Salas 1993; Keen 2002). Vidare beskrivs kompetens som något som är i förhållande till
kontexten, då den praktiska innebörden av kompetens skiljer sig mellan olika områden och
olika arbetsuppgifter (Wang & Haggerty, 2011). Keen (2002) beskriver att kompetenskrav,
vilka är kopplade till diverse arbetsuppgifter, vanligtvis i praktiken avser krav på såväl
personliga erfarenheter som relevant utbildning. Bogislaus och Andersson (2010) menar dock
att kompetens inte givet är lika med utbildning, utan att utbildning snarare är ett sätt att
erhålla ny kompetens. Vidare hävdar de att kompetens inte är något bestående och statiskt,
utan något som måste underhållas, förnyas och utvecklas i förhållande till arbetet
(Bolagislaus & Andersson, 2010).

Ellström (2001) menar i enighet med Bogislaus och Andersson (2010) att det antas ligga ett
definitionsproblem gällande formell kompetens på individnivå, då en individs formella
kompetens kan skilja från dennes reella kompetens. Författaren menar att formell kompetens,
till följd av utbildning, inte givet är lika med reell kompetens vilken är tillämplig i praktiken.
Stående i motsats kan kraven på reella kompetenser många gånger vara avsevärt högre än vad
som förväntas utifrån individens formella kompetens. Detta då lärandeprocessen som sker
kopplat till arbetet, många gånger är mer avgörande för yrkesutövares kompetens, än den
formella utbildningen (Ellström, 2001).
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2.3.1 Kompetensutveckling
I takt med att företagsmiljöer blivit allt mer präglade av digitaliseringen, har de förväntningar
som ställs på olika yrkesroller förändrats. Förändrade förväntningar återspeglas i förändrade
kompetenskrav, vilket skapat ett behov av att uppdatera de anställdas
kompetensuppsättningar (Berger & Frey, 2016; Leopold et al., 2016). För att möjliggöra
hantering av förändrade arbetsroller och möta förändrade kompetenskrav internt inom ett
företag anges kompetensutveckling som en central process (Bogislaus & Andersson, 2010;
Ellström, 2001). Ellström (1993) menar att man kan definiera termen kompetensutveckling
utifrån dels ett organisatoriskt perspektiv, men också ett individrelaterat perspektiv. Det
organisatoriska perspektivet av kompetensutveckling grundar sig i de initiativ och åtgärder
som en organisation tar för att stärka utbudet av kompetens. Kompetensutveckling utifrån ett
individperspektiv grundar sig däremot snarare i de individuella lärprocesser vilka främjar
kunskapsinlärningen (Ellström, 1993). De i huvudsak två vanligaste formerna av
kompetensutveckling i arbetslivet beskrivs av Olsson (2004) vara dels incidentellt lärande,
vilket beskrivs som ett individuellt vardagslärande beroende av observationer och
kommunikation inom det dagliga arbetet. Dels anges individuellt deltagande i externa kurser
eller konferenser, med förbestämt innehåll, som den andra formen av kompetensutveckling
(Olsson, 2004; Theliander, 2004)

En betydelsefull del för utfallet av en initierad kompetensutveckling anses vara att berörda
individer kan se syftet med kompetensutvecklingen (Olsson, 2004). Olsson (2004) menar att
personal eller arbetskraft, vilka utvecklar sin kompetens, inom rimlig tid bör kunna avläsa
effekter för sina ansträngningar, för att kunna bibehålla motivation för lärandet. Effekter kan
vara i form av nyttiggörande eller användande av de erhållna kompetenserna vilka är till följd
av inlärningen. En annan faktor för att bibehålla motivation för inlärning hos individen är att
denna ska kunna uppfatta kompetensutvecklingen som lönsam för egen del. Detta skulle dels
kunna vara lönsamhet i monetära termer i form av löneförmåner, men det kan likaväl utgöras
av ett utökat ansvarsområde och större befogenheter, mer stimulerande arbetsuppgifter, eller
reducerad stress till följd av minskad osäkerhet kring arbetsuppgifter för individen (Olsson,
2004).

2.4 Sammanfattning av referensram

Referensramen utgår från ett perspektiv om en föränderlig controllerroll. Inom ramen för
controllerrollen har det under de senaste decinernerna gjorts diverse tolkningar kring rollen,
samt dess förändring. Digitaliseringen nämns som ett återkommande fenomen vilket satt sin
prägel på rollen och utgör således grunden för referensramen. Fyra kategorier inom ramen för
digitalisering, vilka anses vara relevanta i anslutning till rollens förändrade kompetenskrav,
teoretiseras vidare. Dessa områden definieras som informationssystem, datahantering,
dataanalys samt visualisering av data. Tidigare forskning ger en beskrivning av vilka krav på
nya kompetenser som kan vara centrala vid en föränderlig controllerroll, likväl som en
teoretisk förklaring till dem utmaningar som kan uppstå, när controllerrollen möter kraven på
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nya kompetenser. Därtill avhandlas områdena kompetens och kompetensutveckling vilket ger
en förståelse kring hur utmaningar, som följer av förändrade kompetenskrav, kan hanteras.
Referensramen tillämpas i studien genom att litteraturen används i diskussionskapitlet för
jämförelse med de erhållna svaren i det empiriska materialet. Figur 1 förtydligar
referensramens olika delar.

Figur 1: Sammanställning av studiens teoretiska referensram (Utvecklad av författarna).
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3. Metod
I följande kapitel beskrivs processen i att besvara studiens frågeställningar. Motiveringar
görs för de olika forskningsmetoder som använts, samt avgränsningar som gjorts för studien.
Kapitlet lyfter etiska och samhälleliga aspekter. Vidare förs en diskussion kring
tillförlitligheten i studien för att belysa olika aspekter vilka skulle kunna påverka arbetets
trovärdighet. Slutligen framförs kritik mot studiens metodval.

3.1 Studiens tillvägagångssätt
För att kunna studera controllerns förändrade roll inom en organisation, samt deras perspektiv
utifrån förändringen, krävs en förståelse för vilken kontext dessa respondenter befinner sig i.
En ansats för tolkning, där vikten av analys, problematisering och totalitet lyfts fram som
relevant för studien. En kvalitativ metod anses vara lämplig när man strävar efter att reda ut
diffusa frågor, då en kvalitativ metod betonar vikten av djupare förståelse för ett
problemområde, vilket anses vara relevant i denna studie (Bryman och Bell 2017).
Inom ramen för en kvalitativ metod har en fallstudie genomförts. Den grundläggande
modellen för fallstudie definieras vid en ingående studie av ett fall som syftar till att
möjliggöra djupgående kunskaper och information om de enskilda fallet. En fallstudie kan
dels vara avgränsat till studie av endast ett fall, dels av multipla fall, vilket beskrivs som
multipla fallstudier, där jämförelser mellan de olika fallen i studien även sker för att få en
djupare förståelse (Bryman & Bell 2017). I studien anses en multipel fallstudie vara mest
lämplig då det ger ett större empiriskt material att utgå ifrån, vilket vidare ger möjlighet för
en djupare förståelse av studiens frågeställning.

3.2 Litteraturstudie
Bryman & Bell (2017) beskriver att litteratursökning i regel är det första stadiet i en
forskningsstudie. Patel & Davidson (2015) menar vidare att det kan ses som fördelaktigt som
forskare att ha tagit del av tidigare forskning inom ämnet, för att få en uppfattning av
teoretisk färgad kunskap. En omfattande litteraturstudie av tidigare forskning och
vetenskapliga artiklar har således genomförts för att skapa en tillämplig och uppdaterad grund
för denna studie med tillhörande problemformulering. Insamlingen av forskning har
genomförts genom sökningar i diverse databaser på internet, där bland Google Scholar,
Elsevier, och Göteborgs Universitetsbibliotek. Nyckelord som låg till grund för
litteratursökningen:
Controller, management accounting, management accountant, digitalization, business
intelligence, information systems, data governance, data analysis, data visualization, skill
gaps, digital economy, controlling profession, competences.

Delar av litteraturen som används i denna studien har funnits under referenslistor i relevant
forskning kopplat till ämnet som uppkommit i samband med litteratursökningen.
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3.3 Intervju
Primärdata har samlats in till studien med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra stycken
controllers. Kvalitativa intervjuer beskrivs skapa goda möjligheter till att finna nya
infallsvinklar, eller nya synsätt av det fenomen som ska studeras (Patel & Davidson, 2015).
Metoden anses vara lämplig att använda för att skapa en förståelse för, och en nyanserad bild
av, den intervjuades uppfattningar om det studerade fenomenet (Patel & Davidson, 2015).
Med anledning av att studien tar sin utgångspunkt i att skapa en bättre förståelse utifrån
controllers upplevelser och förväntningar, ansågs kvalitativ intervju vara mest tillämplig.
Bryman & Bell (2017) beskriver att kvalitativa intervjuer skapar förutsättningar för den som
intervjuar att vara flexibel och att det ger möjligheten till att anpassa följdfrågor till svaren
som ges. På så vis tror vi att vi kan få utförliga och detaljerade svar som kan ligga till grund
för studiens empiriska data. För att uppnå högsta möjliga öppenhet i svaren från
intervjupersonerna förblir både deras identiteter och arbetsgivare anonyma.

3.3.1 Val av företag och intervjupersoner
I valet av vilka företag och intervjupersoner som skulle kontaktas inleddes processen med att
bestämma ett ungefärligt antal respondenter som ansågs rimligt, utifrån nödvändigt empiriskt
material och tidsaspekten, för studien. Utifrån detta bestämdes ett antal kriterier som
respondenterna skulle uppfylla och således bygger studien på ett målstyrt urval.

Bryman & Bell (2017) definierar målstyrt urval som en urvalsmetod med ett strategiskt syfte.
Principen för ett målstyrt urval utgår från en ambition av att göra ett urval av respondenter
som förväntas ha kunskap om, eller på annat sätt bli berörda av de fenomen studien syftar till
att undersöka (Bryman & Bell, 2017). Som kriterier i studien skulle respondenterna verka
under titeln “Business controller” eftersom vår uppfattning var att den definitionen av
controllerrollen verkar spegla en roll, som har en större inblick i digitala processer, än
resterande definitioner av controllerrollen. Valet gjordes att även avgränsa urvalet av till
controllers vilka hade minst tre års erfarenhet inom yrket. Detta för att respondenten skulle
kunnat ha skapat sig en bild av en möjlig förändring av controllerrollen, men också
förväntningar på kommande utmaningar. Ett ytterligare kriterium vi utgick från i vår sökning
var att controllern skulle arbeta på större företag. Ett större företag definierades som ett med
minst 100 anställda. Detta för att ett större företag rimligtvis har mer resurser investerat i
digitala verktyg än ett mindre företag.

Vi valde att inte avgränsa studien till någon specifik bransch med anledningen att vi ville ha
möjligheten till att kunna jämföra branscher och hitta kontraster mellan olika controllers
miljöer. Messner (2016) menar att en bransch inte sällan använder liknande grundläggande
praktiker inom ekonomistyrningen och på så sätt kan hela branschen stå inför samma
utmaningar. Detta menar författare kan vara en anledning till att utforska olika branscher i
forskningen kring controllerrollens förändring och utveckling.
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För att hitta lämpliga respondenter användes sökfunktionen på LinkedIn. Genom sökordet
“Business Controller” fann vi flertalet controllers som uppfyllde våra kriterier. Därefter
skickade vi ut intresseförfrågningar där vi beskrev vilka vi var, syftet med studien, vad vi
skulle undersöka, och tillvägagångssättet för en eventuell intervju. Vid besvarat intresse
bestämdes en tid för genomförande av intervju och respondenten fick ta del av en
intervjuguide, innehållande samtliga frågor. En intervjuguide anses högst relevant och
fördelaktig för att säkerställa att författarna och respondenterna har en gemensam uppfattning
om vad som ska behandlas i intervjun (Bryman & Bell, 2017). I samband med att vi skickade
ut intresseförfrågningar eftersökte vi 50 procent män och 50 procent kvinnor för att nå ett mer
representativt urval, men enbart män visade intresse av att delta i studien. Att så blev utfallet
tror vi är en slumpmässig faktor. Respondenterna visas i tabell 1.

Respondent Titel Bransch År i rollen Datum och
bokad tid Varaktighet

A Business
controller Bank 3 år 11/5

18.00-19.00 60 minuter

B Business
controller

Tillverknings-
industrin 7 år 12/5

12.00-13.00 64 minuter

C Business
controller

Tillverknings-
industrin 3 år 11/5

10.00-11.00 60 minuter

D Business
controller Byggindustrin 4 år 12/5

12.00-13.00 50 minuter

Tabell 1: Sammanställning över respondenter, titel, bransch, år i rollen, datum och bokad tid för intervju,
varaktighet för intervjun.

Nedan följer en presentation av samtliga respondenter. Gemensamt för dem är att alla är män.
Respondent A, B och C kan betraktas som yngre med mindre erfarenhet. Respondent D kan
ses som något äldre med större erfarenhet i en ekonomifunktion. Detta är faktorer som kan
påverka studiens utfall och nämns därför i avsnittet metodkritik.

Respondent A arbetar som business controller på företagssidan hos en bank. Där arbetar han
med företagskrediter, factoring och real estate. Han har varit business controller i tre år.

Respondent B arbetar som business controller på ett större företag inom bilindustrin. Han
leder arbetet på en avdelning, specifikt inriktat mot utveckling, för att se till att företaget har
rätt verktyg för att tillgodose alla hans kollegor, som jobbar mer i linjen, med leveranser och
controlling. Han jobbar i princip uteslutande med projekt och är en så kallad backlog owner.
Han har arbetat med controlling i sju år.

Respondent C arbetar som business controller på en konsultfirma i västra Sverige, där han
beskriver sina arbetsuppgifter i stort som ett klassiskt controllerarbete med budget, prognos,
scenarioplanering, riskanalyser och uppföljning. Han tog examen 2017 och har erfarenhet av
fyra år vid controlleryrket.
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Respondent D arbetar på ett större företag inom byggindustrin, där han är business controller
inom en region. Han beskriver att hans fokus ligger på projektuppföljning, samt att stötta
avdelningschefer eller andra medarbetare kring ekonomiska frågor gällande projekten. Därtill
förklarar han att det ingår en del bokslutsarbete i hans arbetsroll, där han förväntas leverera
rapporter kring resultat för regionen. Respondent D har arbetat som controller i drygt tre års
tid, men har sedan tidigare tio års erfarenhet som ekonomichef inom tillverkningsindustrin.

3.3.2 Genomförande av intervju
På grund av rådande omständigheter med COVID-19 genomfördes intervjuerna via Microsoft
Teams. Innan intervjuerna informerades intervjupersonerna om bakgrunden till studien, syftet
med studien, samt hur deras bidrag skulle komma att användas för att uppfylla syftet.
Därefter förklarades det att intervjupersonerna skulle få möjlighet till att läsa igenom och
godkänna det empiriska materialet till följd av intervjuerna. Intervjupersonerna tillfrågades
också om de gav samtycke till att intervjuerna spelades in. Detta var något som samtliga
respondenter lämnade sitt samtycke till. Vidare förklarades för respondenterna att både de
och deras arbetsgivare skulle förbli anonyma i studien.

Till genomförandet av intervjuerna i studien utgick vi från en intervjuguide med övergripande
utgångspunkter vi ville få svar på från respondenterna, utan att på något sätt ha en fastställd
frågeföljd på förhand. Intervjufrågorna kan således betraktas vara av semistrukturerad
karaktär. En semistrukturerad intervju bygger i regel på en intervjuguide vilken innehåller
övergripande frågor kopplade till studiens syfte. Vidare kännetecknas semistrukturerade
intervjuer av att respondenten lämnas stort utrymme till att själv utforma sina svar till
frågorna, vilket möjliggör utförliga och utvecklade svar (Bryman & Bell, 2017). Vi lät under
intervjuns gång respondenten tala relativt fritt kring de frågor vi ställde för att få en så
nyanserad bild som möjligt. I och med att vi på förhand inte visste vad för typ av svar vi
skulle få till följd av våra intervjufrågor, var vi flexibla med de följdfrågor vi valde att ställa.
Detta för att lyckas täcka utgångspunkterna på vår intervjuguide, utan att för den sakens skull
ställa för snäva frågor eller lägga orden i munnen på respondenten. Under intervjuns gång
fördes kontinuerligt anteckningar via Google Drive. I anteckningarna lyftes det fram fram
nyckelord, samt viktiga delar kopplat till studien syfte för att enklare kunna återkoppla till
materialet i senare skede.

3.3.3 Bearbetning av intervjumaterial

För att komplettera de anteckningar som fördes löpande under intervjuerna, transkriberades
inspelningen av intervjuerna i efterhand. Bryman & Bell (2017) beskriver att intervjuer, vilka
ligger till grund för insamling av information och data, bör transkriberas för att få med en så
fullständig bild som möjligt av vad som sades under intervjuerna. Det transkriberade
materialet möjliggjorde vidare att vi i större utsträckning kunde ta vara på respondenternas
egna definitioner och val av ord kopplat till sammanhanget. Bryman & Bell (2017) nämner
att transkribering ger förutsättningar att skapa en återgivning av delar som sagts under
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intervjun, vilket stärker validiteten av det empiriska materialet. Delar av respondenternas
ordval har således senare använts som citat för att stärka reliabiliteten i empirin. Det
transkriberade materialet sändes ut till samtliga respondenter för godkännande av innehållet.
Samtliga respondenter gav sitt samtycke till att materialet kunde användas vidare i analys.

Det transkriberade materialet bearbetades och analyserades sedan med hjälp av färgkodning.
Bryman & Bell (2017) menar att kodning är att föredra när man utgår från ett stort
intervjumaterial. Vid kodningen utgick vi från underrubrikerna till området “teknik och
analys”, i studiens teoretiska ramverket, vilket utgjorde olika teman. Detta för att i senare
skede enklare kunna jämföra den teoretiska referensramen mot vårt empiriska material.
Bryman & Bell (2017) beskriver detta som en tematisk analys inom den kvalitativa
forskningen.

Kodning beskrivs i teorin dock inte som problemfritt. Bryman och Bell (2011) talar om att ett
problem som kan uppstå vid användning av kodning är att ord kan tas ur sitt sammanhang,
vilket således ökar risken för feltolkningar. Med anledning av det har vi varit ytterst
noggranna vid vår analys av det empiriska materialet, där citat återges mot
orginaltranskriberingen för att motverka feltolkningar.

3.4 Etiska och samhälleliga aspekter

I vetenskaplig forskning är det viktigt att beakta samhälleliga och etiska aspekter. Vår studie
är genomförd med ambitionen att göra nytta samtidigt som den inte ska göra skada. Studien
bygger på ett teoretiskt underlag som beskriver en roll i förändring till följd av digitalisering.
Studiens resultat ämnar till att göra nytta genom en ökad förståelse för hur controllern
upplever förändringen, detta för att både verksamma controllers samt andra intressenter i
samhället, som berörs av förändringen, ska kunna kunna reflektera över och agera på
förändringens följder. Vad gäller forskningsetiska aspekter har dessa nämnts i föregående
rubriker, där huvudsaken varit respondenternas godkännande till medverkan och användning
av empiriskt material.

3.5 Metodkritik
Bryman & Bell (2017) förespråkar att man som forskare ska sträva efter hög trovärdighet, för
att möta de svårigheter en kvalitativ forskning medför. Trovärdighet beskrivs vid fyra olika
kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering. För att uppnå kriteriet av
tillförlitlighet krävs det att studien har utförts på ett metodiskt vis, utifrån etiska föreskrifter,
där intervjupersonerna ges möjlighet att godkänna dem lämnande informationen (Bryman &
Bell, 2017). Detta har skett genom att studien genomförts metodiskt, med hänsyn till etiska
föreskrifter, där respondenten senare fått lämna sitt godkännande av det empiriska materialet.
Kriteriet om överförbarhet, beskrivs vid att forskarna ska återge en detaljrik bild av den
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kontext de befinner sig i, och vidare möjliggöra att det som upptäcks och presenteras i
forskningen, ska kunna återanvändas i annat, eller samma sammanhang, men vid en senare
tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). För att uppfylla detta kriterium i uppsatsen, har en grundlig
litteraturstudie gjorts och presenterats, samt vidare har en detaljerad bild av
forskningsstudiens lopp och kontext återgetts. Dock kan den mindre urvalsgruppen i
forskningsstudien begränsa i vilken utsträckning kriteriet av överförbarhet går att tillämpa.
Pålitlighet beskrivs av Bryman & Bell (2017) som ett kriterium vilket ses som ett
komplement till kriteriet om tillförlitlighet, vilket framhäver behovet av att
forskningsprocessen följer uttalade riktlinjer. Med anledning av att forskningsprocessen följts
av givna riktlinjer, utifrån en uttalad metodprocess, anser vi att kriteriet av pålitlighet är
uppfyllt. Det fjärde och sista kriteriet för trovärdighet beskrivs vid begreppet konfirmering,
vilket definieras vid att forskningen utförs objektivt, där det inte lämnas plats för värderingar
och åsikter hos forskaren. Objektivitet, till följd av konformitet, beskrivs vidare som en viktig
faktor för reproduktion av ett forskningsarbete (Bryman & Bell, 2017). Då det är en kvalitativ
studie som genomförts, där intervjuer förts över digitala plattformar, har intervjuer spelats in
och transkriberats för att motverka risken för subjektiva tolkningar. Vidare har
respondenterna givits möjlighet att läsa igenom och godkänna det empiriska materialet som
intervjuerna medfört, vilket anses vara något som också kan minska risken för subjektiva
tolkningar.

Bryman & Bell (2017) menar att en svårighet med en kvalitativ undersökning är att få
respondenter att ge resultat som är representativa. Vi är mycket medvetna om att detta är en
svårighet vilket också kan återspegla sig i vår forskningsstudie. Inte minst med anledning av
en mindre urvalsgrupp, men också med anledning av att samtliga respondenter är män.
Ytterligare en faktor som är värd att belysa i anslutning till detta är att det målstyrda urvalet i
studien kan medföra en inbyggd bias hos respondenterna, där de som valde att delta i studien
kan ha ett större intresse eller kunskap för fenomenet jämfört med vad som är representativt
för controllers i allmänhet. Vidare bör det lyftas att controllerns upplevelser utgår från
controllerns egna kontext, där parametrar som erfarenhet, vilket företag de tillhör, samt
graden av digitalisering i deras arbetsmiljö, förmodligen påverkar dess upplevelser. Vilken
direkt påverkan detta har på studiens resultat är dock svårt att dra några slutsatser kring, men
med anledning av en mindre målstyrd urvalsgrupp, inom olika branscher, med enbart män bör
inte allt för stora generaliseringar av studiens resultat göras. Kvale och Brinkmann (2009)
hävdar dock att syftet med kvalitativ forskning snarare är att skapa en djupare förståelse för
ett fenomen, än att kvantifiera och generalisera. De beskriver vidare att det därför kan
diskuteras om generaliserbarhet alltid är relevant i kvalitativ forskning. Vårt motiv, att
genomföra en kvalitativ studie inom ett avgränsat område, bygger således på att bidra med
nya infallsvinklar inom ett föreliggande forskningsområde för att bidra med förståelse om
fenomenet.
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4. Analys
Under kapitlet analyseras respondenternas upplevelser av förändrade kompetenskrav och
förväntningar på utmaningar till följd av digitaliseringen, samt hur respondenterna ser att
dessa ska hanteras. Dispositionen av analysen utgår ifrån den teoretiska referensramens
avgränsning av digitaliseringen.

4.1 Informationssystem
Systemvana är en kompetens som återkommande nämns i flera intervjuer. Respondenterna
menar att i takt med digitaliseringen så ökar antalet system som används i controllerns vardag
och med det, förväntas kraven på praktiskt förståelse för att kunna nyttja systemen, bli allt
större.

“Rent systemmässigt blir det väl andra krav, det blir fler system vi ska kunna hantera,
rapportsystem eller ekonomisystem, så just de kompetenserna måste man ju fånga upp och
kunna hantera för att göra det vi ska göra.”
-Respondent D

Ett större utbud på system, ställer med andra ord större krav på kompetenser för att hantera
nya system. Respondent B påpekar att det finns många olika typer av business intelligence
plattformar, men också programmeringsspråk. Han hävdar dock att många system i grunden
är relativt lika, men att det det finns ett behov eller åtminstone en allt större nytta av att ha en
god förståelse för källsystem. Respondent B menar vidare att programmering inte är en
kompetens som är nödvändig i dagsläget, utan att en övergripande förståelse snarare är det
som förväntas. Respondent C anser att programmering skulle kunna vara en användbar
kompetens, men att det inte är något krav i dagsläget. Han menar dock att en förståelse för
flöden, och att kunna vad som kallas pseudo-programmering blivit allt viktigare över tid.
Respondent A belyser under sin intervju att han tror och förväntar sig att det vore fördelaktigt
för controllers i framtiden att ha kompetens inom programmeringsspråk.

“Jag tror att det vore fördelaktigt för framtida business controllers att ha kunskap i Python.
För att hänga med i utvecklingen, för att förstå vad man kan göra.”
- Respondent A

Gemensamt för flera av respondenterna är deras syn på att controllerns roll inte ligger i att
utforma eller utveckla systemen, utan att de ska kunna använda systemen. Respondent D
nämner att systemen ska ses som ett stöd till arbetet, och att han inte arbetar som controller
för att sitta och utveckla system. Han belyser dock det faktum att i och med att man arbetar i
systemen, får man ändå en roll i att lämna feedback och synpunkter på dess utformning. Även
Respondent A menar att controllern ska vara en användare, snarare än utvecklare. Han
beskriver att controllern ska ha kompetensen att kunna ställa krav på utformningen av system
och ha en god förståelse av hur de fungerar, men inte att utveckla det själv. Respondent A
nämner dock att det ligger i controllerns roll att underhålla systemen, genom att förstå
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begränsningar i systemen och vilka justeringar som kan och bör genomföras för att få mer
ändamålsenliga system.

“Man måste förstå grunderna i databaser och vad som är möjligt för en BI developer att
bygga”
- Respondent A

Respondent B belyser att det förväntas bli viktigare med kompetenser inom affärsförståelse
kopplat till hantering och underhåll av system. Han nämner att det kanske krävs mindre och
mindre kompetens att praktiskt använda systemen, men att de blir allt mer komplext att
utveckla dessa. Detta går att koppla till vad Respondent A syftar till när han nämner att det
gäller för en controller att förstå vad som faktiskt är möjligt för en utvecklare att bygga. Att
controllern behöver ha en övergripande kompetens kring vad som går att genomföra, samt
hur lång tid, eller hur mycket resurser det krävs för att genomföra. Respondent C konstaterar
mer övergripande att ju mer digitaliserad en verksamhet är, desto större krav ställer det på de
anställda inom en organisation att ha en större insyn i hur saker och ting fungerar.

Gällande AI tydliggör Respondent B att det är en utveckling som är oerhört svårt att
spekulera kring och exakt hur det kan komma att påverka oss i framtiden menar han är svårt
att sätta fingret på. Han tror förvisso att AI kommer att effektivisera vissa processer, men
förväntar sig att controllern fortsatt kommer behöva god förståelse för, och goda
kompetenser i att hantera informationssystemen, samt att förstå all den data som behandlas i
de olika informationssystemen. Respondent A tror också att AI kommer möjliggöra mer
automatiserade processer för vissa uppgifter, men att det fortsatt kommer behövas någon som
tolkar och sätter grunder i delar av den data som systemen hanterar. Där förväntar han sig att
controllern får en viktig roll framöver. Respondent B belyser att controllern bör ha
beställarkompetens i samband med hantering av system. Att kunna definiera vilka behov som
finns och avgöra vad som behöver göras i förhållande till olika system och olika dataobjekt,
lyfts i synnerhet fram som en viktig kompetens framöver.

“Ju mer beställarkompetens du har, desto bättre kommer det vara och ju mer du kan göra
själv, ja då behöver du inte ens beställa det av någon annan.“
- Respondent B

Vad gäller förändrade kompetenskrav inom informationssystem råder det olika meningar om
det ska ses som utmaningar eller möjligheter. Respondent A uttrycker sig ha en uppförsbacke
när det till Power BI och att han ligger efter gällande programmeringen. I sin nya roll anser
han det vara viktigt att bemästra Power BI och har därför köpt en grundkurs vid sidan om
jobbet. Enligt respondent C skapar större kompetenskrav fler möjligheter. Han tror att
utmaningarna främst kommer att finnas i organisationer som går från gamla till nya system.
Respondent B menar att det krävs tid för att hålla sig uppdaterad i all ny teknik.

“Dels finns mycket ny teknik att hela tiden ta ställning till. Ju mer man flyttar från att ha en
separerad IT-avdelning som kan göra det jobbet åt än, till att säga att nu ska vi göra detta i
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business-organisationen, desto mer förståelse för detta krävs ju av controllern i detta fallet.
Det är en tid som krävs för att hålla sig uppdaterad i det.”
-Respondent B

När man väl jobbar med att uppdatera och implementera ny teknik, anser respondent B, att
man befinner sig ett snabbrörligt landskap. Hans känsla är att man inte kan lära sig en roll en
gång som sedan står sig lik i de närmsta tio åren. Respondent D belyser också en ständig
förändring. Respondent A ser även han att man växer in i nya roller, så länge man anpassar
sig efter utvecklingen, men att det kräver att man lägger tiden för att hänga med i
förändringen.

“Du kommer alltid växa in i en ny roll. Då får man anpassa sig efter utvecklingen. Jag tror
inte på att hämma utvecklingen. Det är lite tröttsamt med de som fortfarande skriver formler i
Excel med plus och siffror. Man vill ju att det ska gå smooth, varje månad, gärna att datan
läser av sig själv via en query och att alla funktioner är bra strukturerade så att man slipper
lägga tid på det varje månad.”
-Respondent A

Användarvänlighet nämner respondent D i samband med utmaningar. Han förväntar sig att
utformningen av verktygen ska utgå från de som arbetar med systemen, för annars blir det lätt
en lätt en produkt för en IT-verksamhet, vilket det i hans mening inte får bli.

I samtalet om AI ser inte respondent A några utmaningar, snarare möjligheter, att de
processerna ska vara stöttande. Även respondent C ser AI som ett kommande komplement.
Han menar att AI generellt är bra på att hitta avvikelser men att tekniken inte riktigt är där att
den på egen hand kan göra alla analyser och ge förslag på åtgärder. Vidare tror respondent C
att, när AI väl blivit bättre genom “deep learning” och “self learning”, kan den agera för att ta
fram ett par scenarion där controllerns uppgift blir att förklara för- och nackdelar med varje
scenario.

För att lära sig i informationssystemen menar respondent A att man måste jobba proaktivt.
Att söka ständig utveckling för annars blir det inte heller kul att gå till jobbet. Han menar att
man lär sig genom att göra saker. Att ställa frågor till BI-teamet. Att han läser en kurs vid
sidan om jobbet handlar för att han vill vara duktig. Det gäller enligt honom att förstå vilket
håll utvecklingen går åt och att inse att det kanske inte går att sitta och knacka i Excel om ett
par år.

4.2 Datahantering
Att en controller konfronteras av en allt större mängd data är något som blir allt vanligare
vilket respondenterna återkommande belyser under sina intervjuer. Vidare nämner
respondenterna att en allt större mängd data i sin tur ställer krav på kompetenser i hur man
ska hantera denna för att säkerställa validitet och integritet, men också skapa förutsättningar
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för god analys av denna data.

“Har man inte validitet i datan blir det dåligt och analysen spelar ingen roll.”
-Respondent A

Vid hantering av data menar respondent B att en viktig kompetens i hantering av data är att
förstå och kunna konvertera data till faktiskt information. Han menar att risken finns att om
man som controller inte har förståelse för data eller inte har förmåga att kunna selektera
dataobjekt utifrån vad som är relevant, så riskerar man att i slutändan att skicka ut rapporter
som ingen har någon nytta utav. Han beskriver vidare att en förutsättning för att kunna ta
sådana beslut är att vara involverad i övriga verksamheten och vara intresserad av
kärnverksamheten.

En annan kompetens, som enligt flera respondenter förväntas finnas hos controllern, är
förmågan att kunna säkerställa att den data man hanterar har hög grad av validitet.
Respondent C nämner att controllern förväntas ha kompetens att klara av att förstå de olika
flödena av data, och genom den förståelsen skapa och säkerställa validiteten i den data som
hanteras. Respondent D är inne på samma spår, där han belyser vikten av att controllern bör
ha kompetenser för att kunna förstå och förklara hur olika typer av data hanteras, då det
många gånger är en förutsättning för att skapa trovärdighet för det material man i ett senare
skede ska presentera. Respondent A menar vidare att man inte kan förlita sig på att BI-teamen
alltid gör rätt, utan att man som controller måste ha förmågan att ställa sig frågan om den data
de hanterar verkligen är korrekt.

“Det viktigaste i jobbet är att se till att allt överensstämmer med varandra. Så att
informationen jag ger, som är information till stora beslut, är korrekt. Det är väldigt känslig
data man har och de underlagen du ger är beslut som är affärsavgörande.”
- Respondent A

Respondent B lyfter i sin intervju fram utmaningen i att just kunna säkerställa validitet i data i
takt med att mängden data blir allt större. Han belyser att processen blir allt svårare i takt med
att datamängden ökar, och att det ställer behov på tekniska hjälpmedel för att säkerställa
validiteten. Genom att välja bra systemstöd, besitta kompetensen att utnyttja dessa, samt ha
förmågan att kunna vara kritisk mot den data man hanterar och resultatet man får fram, anser
han dock att utmaningen kan hanteras. Han förklarar därtill att affärsförståelse är viktig i
bedömningen av siffrornas validitet. Respondent C talar även han om utmaningar för
controllern kopplade till validitet av data, till följd mängden system som används och den
stora mängden data. Han menar i enlighet med övriga respondenter att controllern måste ha
kompetens att förstå och kunna stå till svars för den data som hanteras och i ett senare skede
analyseras och presenteras, då denna många gånger ligger till grund som beslutsunderlag för
ledningen eller andra i organisationen.

“Det finns en sak som är värre än att inte ta beslut och det är att ta beslut på felaktig data.”
- Respondent C
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Flera respondenter nämner att kompetenser i att bevara integritet i data anses vara viktigt i
samband med hantering av data. Respondent C menar att integritetsfrågor är något som blivit
allt större på senare år, där han nämner GDPR som ett tydligt exempel. Han förväntar sig att
kunskap inom cybersäkerhet är något man som controller kan komma att ha stor nytta av
framöver, för att hantera olika typer av processer. Respondent D lyfter fram vissa utmaningar
med dataintegritet vid hantering av data. Han menar att det ställs krav på controllern att
avväga vilken typ av data som är nödvändig att presentera, samt vilka personer som ska ta del
av denna för att rätt information ska hamna i rätt händer. Större utmaningar kopplat till
integritet av data, menar respondent C, kan komma att dyka upp under de kommande åren till
följd av tuffare lagstiftning kopplat till hantering av data. Han belyser problematiken i att
organisationer idag arbetar med extremt stora mängder data och att han inte skulle bli
förvånad över att striktare regler kring detta införs framöver. Han menar vidare att en sådan
förändring kan komma att påverka organisationen som helhet och förväntar sig att controllern
kommer få en viktig roll i att hantera utmaningarna till följd av striktare lagstiftning.

Respondent B nämner bevarandet av integritet i data som en utmaning. Han beskriver att de
jobbar en hel del med molntjänster vid hantering av data, vilket ställer krav på säkerhet och
integritet. Han menar vidare att ju fler system och molnlösningar de arbetar med, desto större
krav ställer det på kompetenser i datahantering hos controllern. För att hantera eventuella
utmaningar förklarar han dock att de inom hans företag har en stor IT-avdelning som arbetar
med säkerhetsfrågor. IT-avdelningen sätter struktur och riktlinjer för hanteringen av data,
vilket ger stöd för och underlättar datahantering.

För controllern tror jag att det handlar om vem man delar saker med, att ha ett mindset man
jobbar med, i alla fall på ett stort bolag som jag jobbar på, att arbeta utefter de rutiner som
är uppsatta av IT-avdelningen och inte gå för långt utanför det.
- Respondent B

Respondent C beskriver i enlighet med respondent B att policys för datahantering är standard
i branschen. Dessutom är diverse internutbildningar vanligt förekommande för att stärka
kompetenser inom området.

4.3 Dataanalys
På området dataanalys, är det likt datorhantering, främst dimensionerna av data och hur
denna data bör användas, som respondenterna menar påverkar deras kompetenskrav.
Respondent A nämner datadrivet arbete, att det en självklarhet att grunda beslut på data
istället för magkänsla, speciellt om man har många datapunkter och vet hur det ska mätas.
Respondent B berättar att datainsamling tidigare har handlat om att i förväg förstå och
definiera vilka frågor det är man vill kunna besvara det närmsta året eller åren. Nu arbetar
man mer och mer mot att data ska finnas på plats när något oväntat händer, såsom
coronakrisen eller halvledarkrisen, vilket möjliggörs av verktyg.
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“Vi hamnar mer och mer i en situation där verktyg kan göra det möjligt att vi med faktisk
data slipper göra så mycket gissningar, eller estimat om hur något ser ut.”
-Respondent B

Respondent B ser ett skifte i vilka system som används vid dataanalys. Han menar att det
gamla sättet är att flytta data från ERP-systemet till Excel eller Powerpoint. Nu vill man
istället stoppa in informationen i ett BI-system, där möjligheterna är större till mer avancerad
analys.

“[...] i någon typ av BI-system, där man kan göra mer eller mindre avancerade script i
bakgrunden för att få fram den analysen man är intresserad av, också med betoning på att
man kan göra det väldigt väldigt avancerat om man jobbar med prediktiva metoder eller
olika typer av simulering.”
-Respondent B

Respondent B ser en förändring i tidsaspekten kring insamlandet av data. Han hävdar att
IT-avdelningen och företagssidan tidigare arbetade mer separat i en relation likt en leverantör
gentemot en kund. Då behövde data beställas, men det arbetssättet var för långsamt. Nu
menar han att man istället arbetar för att tillgängliggöra data i form av en buffé, så att
controllern har tillgång till data som redan är mer tvättad och förbered. Den ska vara så pass
kontrollerad att den direkt kan väljas för att användas i analyser. Även respondent C lyfter
tidsaspekten där han menar att de intressenter som controllern arbetar mot ställer ökade krav
på realtidsdata och färsk data, vilket kräver strukturerad data eller vad han menar är ännu
bättre, big data. Vidare menar respondent B att uppdateringar i data åtminstone bör ske på
daglig basis, eftersom att det nu börjar bli en fråga om hur man ska nyttja tillgänglig data.

“Nu börjar det mer handla om hur man ska använda redan tillgänglig data för att svara på,
inte mer avancerade frågeställningar, men man kan ge mer precisa och avancerade
beräkningar som svar på egentligen samma frågeställningar. Man kan även svara på
frågeställningar som man inte kunde göra på ett vettigt sätt tidigare.”
-Respondent B

Till följd av kraven på realtidsdata upplever respondent C en efterfrågan på att controllern ska
kunna förklara varifrån den data som hanteras kommer, varför den ser ut som den gör och hur
det kommer sig att den gör det. Han tror generellt att man vill se en hög transparens.

“I Sverige finns det en enorm mängd offentliga uppgifter, det kan handla om lön, förmåner
och liknande och jag tror att vi håller på att gå mot ett håll där det blir alltmer transparent,
där man vill veta varför det ser ut som det gör.”
-Respondent C

Respondent D menar att i takt med ett ökat dataunderlag, upplever han möjligheten att plocka
information på ett helt annat sätt, vilket resulterar i ökade krav på att redovisa fler saker.
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Den uppfattningen har även respondent C, som upplever att kunden vill kunna se
informationen nedbruten i detalj, för att förstå precis vad de betalar för. Vilket leder till vikten
av att controllern har en förståelse för vad som hänt.

“För mig är det viktiga som business controller, som förmedlar information från ett ställe till
ett annat, att förstå allt i informationen. Du måste förstå innebörden av vad som hänt, inte
bara att det hänt.”
-Respondent A

För att få så mycket så kraft bakom en analys som möjligt lyfter respondent B vikten av att
kunna besvara frågor om vad exakt man baserar analysen på. Ofta är man tvungen att besvara
vad värdet kommer ifrån och då gäller det att kunna förklara rationalen bakom varför man
valt ett visst objekt från en viss tabell. Alla respondenter nämner att det oavsett teknisk
förmåga krävs en god analytisk kompetens. Respondent D nämner vikten av att kunna se
sammanhang i siffror som viktig kompetens i dataanalys. Enligt respondent A krävs det
kompetenser i att veta vad analysen ska styras på. Respondent B betonar vikten av att vara
nyfiken, intresserad och ha möjligheten att fortsätta lära sig, eftersom oavsett ens kunskaper
idag, kommer det krävas andra kunskaper framåt i tiden.

Respondenterna ser en del utmaningar på området dataanalys. Tidsaspekten lyfts av
respondent D, som menar att svårigheter uppstår när det efterfrågas en rapport, med kort
varsel, utanför hans rutinmässiga rapportering. Han menar att det innebär risker att man inte
hinner ställa de kritiska frågorna, om vad rapporten verkligen ger för värde till mottagaren.
Respondent C ser det inte som en utmaning, men menar att ansvaret ändå ligger på
controllern att leverera på efterfrågan på snabbare justeringar och analyserar. Han menar att
man kan hantera situationen genom att fråga ledningsgruppen hur precis rapporten behöver
vara.

“Allt handlar som sagt om vilken träffsäkerhet på prognosen ett bolag önskar”
-Respondent C

Respondent B menar det finns utmaningar i att den starka viljan inom controllerskrået och
organisationer, att göra mycket med data, kan begränsas på grund av tillgången till källdata.
Han ser dock ett större problem på kort sikt än på lång sikt..

“Kortsiktigt har vi mer praktiska utmaningar som att datan ska finnas tillgänglig, att den ska
vara korrekt. Vi behöver förstå att det tar tid att komma till vissa nivåer.”
-Respondent B

För att vidareutveckla menar respondent B att det skiljer sig mellan företag som är nystartade
och företag som funnits en lång tid vilka har en större mängd system byggda på gammal
teknik. System som inte går att ersätta rakt av med ett nytt helt harmoniserat tekniskt
landskap. Att behöva förhålla sig till något gammalt är en aspekt att ta hänsyn till i
utmaningen med att säkerställa tillgängligheten i data. En annna aspekt är hur komplex

30



organisationen är. Respondent B menar att ju enklare det är för controllern att förstå affären
och utmaningar, desto mer tid kan den lägga på datahantering.

Respondent A lyfter utmaningen med jobba med stora datamängder om man inte har koll på
kärnproblemet. Han menar att det kan hanteras genom att börja smått, för att sedan breda ut
sig i datafältet. Men det gäller då att grundfunktionerna sitter. Han menar att om grunderna i
dataanalys blir för komplexa, kan han vara i behov av en kurs i data science.

4.4 Visualisering av data
Flera respondenter menar att området visualisering av data vuxit och blivit allt mer intressant
senaste åren. Respondent C talar om att kunder och intressenter önskar en bättre visualisering
av data och nyckeltal, vilket kan resultera i skapandet av antingen en dashboard i Power-BI
eller enklare justeringar av axlarna i grafer. Respondent B ser visualiseringen som den absolut
lättaste delen i yrket, men att det även är en rolig del. Han menar att det tillkommit fler
verktyg, som genom att komponera ihop grafer, hjälper en att förstå hur man kan göra
visualiseringen mer intuitiv för mottagaren. Själv jobbar han ofta i verktyget Qlik Sense med
storytelling. Excel är också ett vanligt förekommande verktyg i respondenternas vardag.
Respondent A har byggt en ganska avancerad modell i Excel för att visualisera närvaro,
vilken lästes via en query till en databas i programmeringsspråk SQL. Även respondent D
använder sig av Excel för skapandet av diagram, som han sedan presenterar i PowerPoint.
Han menar att den grundläggande tekniken lär man sig rätt fort, men det är mer komplicerat
att få fram vad det är man vill visa. Respondent C menar att kraven ökar på att visualisera
med bättre grafisk design och ger exempel på kompetenser som kan vara fördelaktiga.

“Rent konkret finns det en fördel om man har kompetens inom marknadsföring, Power-BI,
PowerPoint, Photoshop, Illustrator, grafisk design och copywriting.”
-Respondent C

Vilken form av presentation som respondenterna föredrar skiljer sig åt. Respondent A menar
att den svåra biten är att bestämma vad som ska mätas, då man vill få ut så mycket
information som möjligt, utan att mottagaren ska behöva titta på för mycket olika objekt.
Kombo-diagram är något han använder sig mycket av, för få ett förhållande mellan två olika
ratios. Respondent C lyfter att man ska vara uppmärksam på vad som betonas eller nedtonas i
grafen. Beroende på rapporten och intressenten kan axlarna justeras för att lyfta fram eller
gömma en viss information. Enligt respondent B är det lätt att inspireras av de alla olika
graferna som man kan presentera data i, men lyfter vikten av att tänka vad den data som
presenteras faktiskt ska användas till.

“När man börjar samla data är det inte fel att också fundera på hur det ska presenteras,
framförallt att tänka ett steg längre, inte bara att det ska se snyggt ut, utan vad ska
mottagaren göra med den här datan, vilken typ av beslut kan den här datan ligga till grund
för.”
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-Respondent B
Respondent B nämner den gamla sanningen om att det är lätt att ljuga med data och statistik.
Han har därför jobbat mycket med att det ska gå snabbt att gå från att stora siffror, väldigt
aggregerat, till att gå ner på unika exempel. På så vis är det enligt honom lätt att vägleda
mottagaren, exempelvis någon i ledningsgruppen, i information. Att presentera en förenklad
bild för ledningen menar flera respondenter är en viktig kompetens i controllerrollen.
Respondent A ger sin syn på vad som efterfrågas i ledningen.

“Det viktiga i visualiseringen av data är förhållanden mellan information. En VD vill i
princip bara se topline och bottom line. Sedan ligger problemet hos CFO.”
-Respondent A

Kompetensen att sätta sig in i mottagarens värld nämns ett par gånger. Respondent D menar
att man måste ställa sig frågan vad diagrammet faktiskt visar och om det ger ett mervärde för
mottagaren. Han lyfter då vikten av att identifiera hur mottagaren på bästa sätt får en
förståelse för presenterat material. Respondent A menar att det är viktigt att ifrågasätta
informationen som visas i exempelvis en dashboard. Det som visualiseras kanske är relevant
för en själv, men inte för ledningen.

Huruvida systemen inspirerar är respondenterna något oense om. Respondent D menar att
rapportgeneratorerna i affärssystemen är relativt fyrkantiga. Enligt respondent B hjälper
företagen bakom systemen mycket med inspirationen, genom att tillhandahålla olika typer av
BI-system som ger förslag på hur oliker typer av data kan presenteras. Respondent D tillägger
att han gärna ser att BI-verktyg, såsom Qlik Sense och QlikView, får ta lite större plats på
hans arbetsplats. Han ser dock i nuläget lite utmaningar då han anser att de verktygen främst
erbjuder standarduppsättningar av rapporter. Han efterlyser möjligheten att laborera på
samma sätt som är möjligt i Excel.

Angående utmaningar på området visualisering av data lyfter alla respondenter vikten av att
förstå vilket värde det man visualiserar ger mottagaren. Att skapa mervärde kontra siffrorna,
menar respondent C är nödvändigt för att vara en effektiv controller. Respondent D menar att
det är viktigt att sålla ut vad som är relevant eftersom du kan få siffror på allt. Det svåraste i
hela arbetet är enligt respondent A att bestämma vad som är relevant att mäta eftersom att
absoluta tal inte säger någonting om man inte har en anledning bakom valet av dem.
Respondent A lyfter vikten av att ha en förståelse för vad man gör i systemen. Det viktiga är
inte att visa något, utan att förstå varför, eftersom man alltid får frågan hur något hände.

“Det är viktigt att tänka kritiskt och konstruktivt. Man måste vara ifrågasättande och förstå
varför saker och ting sker för att veta om det relevant att ta med i en analys eller inte.”
-Respondent A

Respondent B menar vidare att det krävs en affärsförståelse för att förstå varför man kan,
eller inte kan, kombinera olika typer av objekt på olika sätt. Utan en förståelse kan man lätt
lura sig själv.
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“När man får ut datan ser det ofta väldigt snyggt och cleant ut i apparna men det handlar om
att inte ljuga för sig själv och tro att man fått fram ett resultat som egentligen inte går lita på
eller uttrycka på det sättet.”
-Respondent B

Respondent D återkommer till förståelsen för hur siffrorna tagits fram. Han menar att det ofta
efterfrågas bakgrundsfakta till hur data tagits fram och vilken källa som den grundar sig i. Det
är då viktigt för trovärdigheten i det som presenteras, att man har en vetskap om hur data
bearbetas i systemen och hur siffrorna kommer till. Respondent B menar att det finns
utmaningar i vad man kan och inte kan kommunicera men en ledningsgrupp. Om man ska
presentera ett underlag för en viss typ av beslut räcker det inte att presentera en snyggt
sammanställd graf, utan det viktigt med transparens.

“Kanske vet man med sig att på vissa områden har vi väldigt bra datakvalitet och på andra
områden sämre datakvalitet. Att då kunna försöka vara transparent med de utmaningar som
finns med den och varför av olika anledningar den inte skulle stämma.”
-Respondent B

För att hantera utmaningen med att kunna ge mottagaren hela bilden bakom finns det ett par
sätt att gå tillväga menar respondent B. Istället för att visualisera data i en klassisk graf utan
kartbild, kan man använda träd- eller radardiagram. I dessa kan man lätt bryta ner data och
säga hur den fördelar sig, just för att mottagaren inte ska få en övertro på dennes
tillförlitlighet.

Slutligen nämner respondent C förmågan att framställa snygga och effektiva visualiseringar
som en utmaning i controllerrollen till följd av digitaliseringen. Han tror att arbetsgivare
gärna ser att man arbetar för att generera mersälj. Därav tror han att kompetenser i
marknadsföringen kan vara fördelaktigt som en hantering av denna utmaning.
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4.5 Sammanfattning av analys
I tabell 2 visas en sammanfattning av analysen. Det framgår vilka kompetenskrav och
utmaningar som respondenterna upplever i deras controllerroll.

Kategori Sammanfattning av respondenternas svar

Informationssystem

Kompetenskrav:
● Allt fler informationssystem innebär att kraven på praktiskt förståelse i systemen blir allt större.
● Programmering inte är en nödvändig kompetens i dagsläget men att det kan vara
● fördelaktigt framöver.
● Ej controllerns ansvar att utveckla system, däremot kravställning vid dess utformning. Viktigt

med kompetens i att förstå systemet begränsningar och vad som är möjligt för en utvecklare att
bygga.

● AI förväntas kunna automatisera och effektivisera processer men controllern kommer behöva
tolka och sätta grunden i data.

Utmaningar
● Controllerrollen befinner sig i ett snabbrörligt landskap och att det ligger utmaningar i att
● anpassa sig efter ständiga förändringar.
● Utmaningar i att hantera och praktiskt nyttja nya typer av informationssystem, såsom BI-verktyg.
● En utmaning i att verktygen behöver utformas efter controllern och inte bli en produkt för en

IT-verksamhet.
● Tidskrävande att hålla sig uppdaterad i systemen.

Datahantering

Kompetenskrav
● Anser att det är nödvändigt att ha kompetenser för att hantera systemstöd som möjliggör

datahantering.
● Viktigt med förståelse för data och kunna selektera vad som är relevant data.
● Anser det viktigt att ställa sig kritisk till data för att säkerställa validitet.
● Lyfter kompetenser i datasäkerhet, cybersäkerhet och i att bevara integriteten i data.

Utmaningar
● Utmaningar i att säkerställa validitet i data.
● Utmaningar i att säkerställa integritet i data.

Dataanalys

Kompetenskrav
● God analytisk kompetens.
● Förstå källan till data, varför den ser ut som den gör och hur det kommer sig.
● Förmågan att kunna använda realtidsdata för mer avancerade och precisa analyser.

Utmaningar
● Säkerställa validitet i data samtidigt som efterfrågan på rapporter med allt kortare tidsspann blir

allt större.
● Allt arbete med större datamängder, selektera vad som är relevant data utan att förstå

kärnproblemet.
● Utmaningar uppkommer om grunderna i dataanalys blir för komplexa.
● Utmaningar i att dataanalysen kan begränsas av tillgången på korrekt källdata. Anser att

utmaningarna med tillgänglighet av data är större i äldre organisationer med system byggda på
gammal teknik.

Visualisering av
data

Kompetenskrav
● Kompetens för att hantera system vilka möjliggör visualisering, Excel, Power-BI, Qlik Sense etc.
● Förmågan att avgöra vad som skall visualiseras, hur det skall visualiseras, och vilket mervärde

det ger till mottagaren.
● Förmågan att förstå hur använd data tagits fram och varför den ser ut som den gör.

Affärsförståelse.

Utmaningar
● Större datamängder skapar utmaningar om vad som är relevant att visualisera, vad som ger

mervärde.
● Utmaningar i att förklara hur datan som presenterats tagits fram och varför den ser ut som den

gör.
● Utmaningar i ökade krav på grafiskt snygga och effektiva visualiseringar.

Tabell 2: Sammanfattar respondenternas upplevelser inom vardera kategori.
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5. Diskussion
Under kapitlet diskuteras den empiriska analysen i relation till tidigare litteratur och
forskning som presenterats under den teoretiska referensramen. Detta för att belysa likheter
och skillnader, samt komma fram till svar på forskningsstudiens frågeställningar.

5.1 Upplevelser av förändrade kompetenskrav
Digitaliseringen beskrivs ha effektiviserat delar av de rutinbaserade arbetsuppgifterna inom
controlleryrket, vilket möjliggör för controllern att i större utsträckning kunna engagera sig i
att analysera, stödja, samt skapa bättre beslutsunderlag för företagsledning (Rieg, 2018).
Förändrade roller, ställer krav på förändrade kompetensprofiler där digitala kompetenser blir
allt mer framträdande till följd av förändringen (Berger & Frey, 2016). En rad situationer har
identifierats, där controllern upplever förändrade kompetenskrav. Samtliga respondenter är
överens om att digitaliseringen ställer krav på nya kompetenser. Vad som skiljer sig åt mellan
respondenterna är vilka kompetenser de anser efterfrågas samt till vilken grad controllern
behöver vara tekniskt kunnig.

Grabski et al. (2009) lyfter vikten av att controllern besitter tekniska kompetenser, när den
verkar i en miljö med ERP-system. Det knyter ann till att samtliga respondenter i studien
upplever att de förväntas ha en allt större praktiskt förståelse för informationssystemen som
blir allt fler. Systemen beskrivs vidare i teorin möjliggöra för controllern att i större
utsträckning kunna stödja ledningen med uppdaterad och relevant data som kan användas till
beslutsunderlag (Appelbaum et al., 2017). Respondenterna lyfter fram fördelarna med
informationssystem i enlighet med teorin och menar att det krävs att controllern fångar upp
systemkompetens för att kunna utföra sitt arbete.

Appelbaum et al. (2017) lyfter fram programmering som en nyttig kompetens för controllern,
då det möjliggör att controllern på egen hand kan optimera deskriptiva och prediktiva
analysverktyg, vilket kan resultera i relevanta och mer träffsäkra analyser och prognoser.
Respondenterna menar att programmering skulle kunna vara en användbar, och i vissa fall en
fördelaktig kompetens, men att det inte är något de behärskar eller upplever som nödvändigt i
dagsläget. Däremot upplever de att det blir allt viktigare att ha en förståelse för källsystem
och förstå flöden av data. De tror däremot kompetens inom programmeringsspråk kan
komma att bli allt viktigare i framtiden för controllern.

I teorin talas det om ett interaktivt förhållande mellan controllern och ERP-system, där
controllern antas ha en stor påverkan på huruvida en systemimplementering blir lyckad eller
inte (Grabski et al., 2009). Vidare påtalas vikten av att controllern agerar proaktivt och
rådgivande för att stödja beslutsfattare i processen av implementering av system.
Respondenterna är överens om att controllerns roll inte ligger i att utveckla nya system, utan
att systemen ses som ett stöd till arbetet och att de ska ha förmågan att kunna hantera
systemen. De menar dock, överensstämmande med teorin, att de får en viktig roll i
implementeringen av system i form av att ge feedback, synpunkter och ställa krav på dess
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utformning, för att systemen i större utsträckning ska kunna stödja deras arbete. Således
beskriver de att det ligger i controllerns roll att ha förmågan att kunna se begränsningar och
möjligheter med systemen och förstå vad som faktiskt är möjligt att göra.

Neely och Cook (2011) menar att datahantering har en särskild betydelse för organisationer
som använder ökade mängder datakällor. Brands och Holtzblatt (2015) menar att företag
behöver skydda sin data och behandla den som en tillgång. I intervjuerna förklarar samtliga
respondenter att de behöver hantera ökade mängder data. De menar att krav på kompetenser
som följer av det är att kunna säkerställa validitet och integritet i data. Två av respondenterna
belyser vikten av att kunna förstå olika flöden av data, samt ha kompetensen att förklara hur
data hanteras, vilket anses vara en förutsättning för att skapa trovärdighet i informationen de
presenterar. Detta överensstämmer med det Brands och Holtzblatt (2015) säger om att
controllern har ett ansvar i att involveras i implementering och övervakning av datasäkerhet
samt integritetskontroll.

Oesterreich och Teuteberg (2019) lyfter vikten av kvalitet i data, vilket kännetecknas av
relevans och aktualitet. Flera respondenter berättar att det krävs kompetenser i att kunna göra
bedömningen vad som är relevant data och vad som inte är relevant data. De menar att det
viktigaste i jobbet är att förstå att information man lämnar vidare verkligen är korrekt.
Eftersom att informationen ofta är underlag till stora beslut är den väldigt känslig, vilket
betyder att relevansen och kvaliteten i denna data kan vara affärsavgörande. De menar att om
man inte har förmågan att selektera i vilka dataobjekt som är relevanta riskerar man att skicka
ut rapporter som ingen har nytta av. En respondent menar att en förutsättning för att veta vad
som är relevant är att vara involverad i övriga verksamheten och att vara intresserad av
kärnverksamheten. Brands och Holtzblatt (2015) uttrycker att större datamängder inte
nödvändigtvis behöver betyda att dataanalysen kommer att addera ett värde utan det gäller att
rätt information analyseras, annars kan ansträningen vara förgäves.

Företag kan genom insamling och hantering av stora mängder data upptäcka mönster vilket
kan leda till förändrade processer och nya konkurrensfördelar (Oesterreich & Teuteberg
2019). En av respondenterna betonar vikten av att inte lita blint på BI-teamets bearbetning av
data. Han menar att man på egen hand måste kunna avgöra om den data man hanterar är
korrekt. Detta kan knytas an till att ostrukturerad data inte kan tas tillvara på i samma
utsträckning som strukturerad data och den måste första bearbetas i ett analysverktyg
(Appelbaum et al., 2017).

Flera respondenter lyfter vikten av att kunna bevara integritet i data. Frågan har vuxit sig allt
starkare på senare år i och med GDPR. Kunskap om hantering av data faller sig naturligt som
en av controllerns viktigaste kompetenser då arbetet till stor del baseras på data (Al-Htaybat
& von Alberti-Alhtaybat, 2017). Flera av respondenterna ser att de förväntas ha kunskap
inom cybersäkerhet framöver, där de kommer behöva hantera olika typer av processer. Detta
går i linje med vad Brands och Holtzblatt (2015) hävdar om att företag behöver följa
strukturerade processer som fokuserar på integriteten i data, för att vidare bevara kvaliteten i
denna.
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På grund av magnituden av dem dataintensiva uppgifter controllern har vid beslutsstöd i
beslutsprocesser, förväntas kompetensprofilen för yrket att omfattas mer av företagsanalys
och dataanalys framöver (Brands & Holtzblatt, 2015). Respondenterna känner igen sig i mer
dataintensiva uppgifter där det främst är dimensionerna på data som ställer nya
kompetenskrav. En av respondenterna ser det som naturligt att verksamheten styrs av
datadrivna beslut istället för magkänsla. Holsapple et al. (2014) lyfter att datadriven
beslutsfattning, som baseras på hittade mönster och korrelationer, kan leda till optimering av
verksamhetens styrning. Respondenterna nämner även att det ställs nya krav på att data ska
finnas på plats när det oväntade inträffar, istället för som tidigare, då datainsamling handlade
om att i förväg förstå och definiera vilka frågor som skulle besvaras framöver. Det möjliggörs
genom nya typer av verktyg, som resulterar i att man slipper göra så mycket estimat om hur
något ska se ut. Detta kan kopplas till användandet av databaser där relevant data lagras för
att med kort varsel kunna användas. Data Warehouse är ett av verktygen som kan används för
att processa ostrukturerad data, med hjälp av algoritmer i SQL (Oesterreich och Teuteberg,
2019).

Flera respondenter nämner att de har BI-team eller IT-avdelningar som arbetar med de största
dataseten. Begreppet big data nämns av en respondent som menar att det kan göra nytta.
Majoriteten av respondenterna vill dock inte benämna den data de använder utifrån begreppet
big data, utan som stora datamängder. Flera respondenter ser en skillnad i tidsaspekten kring
dataanalys. En av respondenterna nämner att IT-avdelningen tidigare arbetade separat från
företagssidan, vilket var ett för långsamt arbetssätt. Nu arbetar man för att controllern ska ha
tillgång till data som redan är tvättad och förberedd att den direkt kan användas i analys.
Respondenterna menar att tillgängligheten för data gör att intressenter ställer krav på
rapportering med kortare tidsspann. Två av respondenterna nämner realtidsanalys. Chen et al.
(2012) menar vidare att tekniken och metoderna bakom analysen av big data har kommit att
omfattas av en rad liknande koncept. Koncept såsom dataanalys, företagsanalys,
realtidsanalys, prediktiv analys och business intelligence används ofta som synonymer i
sammanhanget. Realtidsdata ställer enligt respondenterna krav på att den data som finns ska
vara färsk och att kompetenserna numera handlar om hur man ska nyttja redan tillgäng data.
Med data extraherad från både interna och externa källor kan dagens controller nyttja flera
analystekniker såsom deskriptiva, prediktiva och preskriptiva analyser (Appelbaum et al.,
2017).

Enligt Scapens och Jazayeri (2003) ger ERP-system controllern möjligheten att rapportera
mer prediktiv information än tidigare. En respondent ser ett skifte vid dataanalys, att det
gamla sättet var att hämta data från ERP-systemen till Excel eller Powerpoint. Numera vill
man istället bearbeta data i BI-system eftersom det möjliggör mer avancerad analys,
exempelvis prediktiva modeller. För att controllern ska kunna rapportera prediktiva rapporter,
menar Oesterreich och Teuteberg (2019), att det krävs att den data som är tillgängliga för
analysen är både mer varierad och större till volymen sett, alltså big data. Det skiljer dock åt
vilka verktyg respondenterna använder. För vissa är det fortfarande till största del Excel som
används vid bearbetning av data i samband med analyser.
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Angående ökat dataunderlag och realtidsdata finns det ytterligare krav på kompetenser vilka
respondenterna gärna återkommer till. De lyfter vikten av att kunna bryta ner data och
förklara källan till denna, hur den ser ut och varför den gör det. En av respondenterna
upplever att intressenterna eftersöker transparens i den data de hanterar. En annan respondent
är inne på samma spår och menar att de som är mottagare av olika typer av data vill veta i
detalj vad de betalar för. För att klara av det menar respondenterna att det krävs att man som
controller måste ha en fullständig förståelse för informationen men lämnar ifrån sig. På så sätt
behöver controllern dels ha en analytisk kunskap om vad det är analysen ska styras på, men
även en förståelse för hur själva systemen bearbetar data. Flera respondenter betonar vikten
av att deras roll är i ständig förändring och att det därför kräver av dem att vara nyfikna,
intresserade och besitta möjligheten att anta nya kompetenser. Kanske kan det sammanfattas i
att controllerrollen behöver, som McAfee et al. (2012) menar, ingå i högkvalificerad
arbetskraft, för att kunna behärska stora kvantiteter information.

Chen et al. (2012) lyfter fram att utöver att kunna hantera och analysera data, har
visualiseringen av data blivit allt viktigare och tagit en allt större del av controllerns roll. Det
är något respondenterna instämmer i då de menar att området av visualisering av data vuxit
och att de idag förväntas ha allt större kompetenser inom det området. Respondenterna menar
vidare att intressenter och ledning idag önskar en allt bättre visualisering av data och
nyckeltal, vilket ställer krav på controllern att kunna hantera systemverktyg som hjälp för
visualisering, där de ger Power BI och Excel som exempel. I teorin beskrivs det att ledningen
vill att rapporten ska presenteras i form av olika diagram som snabbt ger en förståelse för
presenterad information (Davenport, 2014). Vidare nämns det i teorin att informationssystem,
som just Power BI och Excel kan underlätta arbetet för controllern att tillhandahålla
ledningsgruppen analyserad data (Bhimani och Willcocks, 2014; Granlund, 2011; Payne,
2014). Detta verkar enligt respondenterna vara tillämpligt i praktiken då de lyfter
kompetenser inom de områdena som fördelaktiga, om inte nödvändiga för visualisering.

Appelbaum et al. (2017) belyser det faktum att det finns förväntningar på controllern från
ledningen att kommunicera ut sina analyser med enkla visuella verktyg. Något som
affärssystem möjliggör genom att erbjuda controllern en möjlighet att skräddarsy grafiskt
tilltalande rapporter, med anpassad information beroende på mottagare (Appelbaum et al.,
2017). Respondenterna menar dock att, även om systemen i större utsträckning möjliggör en
bättre visualisering av data och att en viss systemkunskap behövs för att tillgodogöra fullt
utnyttjande av systemen, så ställs det allt större krav på controllerns affärsförståelse. Det för
att controllern förväntas kunna avgöra vad som faktiskt är relevant information, vilken typ av
beslut det kan ligga till grund för och vad given data faktiskt ger för mervärde för mottagaren.

5.2 Förväntade utmaningar och hantering av dessa
Det uppkommer utmaningar till följd av digitaliseringen där förändringen av controllerrollen
antas ställa krav på förändrade kompetensprofiler (Rieg, 2018; Berger & Frey, 2016). För att
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möjliggöra hantering av förändrade arbetsroller och möta förändrade kompetenskrav internt
inom ett företag anges kompetensutveckling som en central process (Bogislaus & Andersson,
2010; Ellström, 2001). Huruvida förändrade eller ökade kompetenskrav inom
informationssystem ska ses som utmaningar eller möjligheter råder det dock lite olika
meningar om. En av respondenterna menar att större kompetenskrav i förlängningen skapar
större möjligheter att utnyttja systemen till fullo. En annan respondent belyser utmaningarna i
att han i dagsläget inte anser sig inte ha tillräcklig kunskap för business intelligence
systemen, vilket han anser kan komma att bli viktigt. Just business intelligence är
informationssystem som i teorin beskrivs som kraftfulla verktyg som kan ge controllern
möjlighet att ligga steget före om de lär sig att hantera och utnyttja systemet (Trieu, 2016;
Brands & Holzbratt, 2015). För att anskaffa sig kompetens och tackla utmaningen berättar
respondenten vidare att han köpt kurser i business intelligence vid sidan av jobbet. Olsson
(2004) menar att individuellt deltagande i externa kurser är en form av kompetensutveckling.
Vidare beskrivs en betydelsefull del, för utfallet av en initierad kompetensutveckling, vara att
individen kan se ett syfte med kompetensutvecklingen och uppfatta den som lönsam för egen
del (Olsson, 2004). Vilket ses som tillämpligt i fallet med respondenten då han ser ett värde i
att vara duktig.

Respondenterna i övrigt menar att utmaningar i anslutning till informationssystem ligger i att
det är en tidskrävande process att hålla sig uppdaterad i all ny teknik. Detta är i enlighet med
Bolagislaus & Andersson (2010) som hävdar att kompetens inte är något bestående, utan
något som hela tiden måste underhållas och förnyas i förhållande till arbete. Respondenterna
beskriver utmaningarna i synnerhet vara som störst i organisationer som ligger lite efter i
utvecklingen och går från äldre, till nyare mer avancerade system. Även teorin tyder på att
organisationer med en låg grad av teknologi kan uppvisa tröghet i implementering av nya
digitala system. Detta då de anser sig ha svårigheter avsätta tid, som vanligtvis kunde använts
i den befintliga verksamheten, för att hantera implementeringen (Kane, 2019). Vidare
beskriver respondenterna utmaningar i att controllern befinner sig i ett snabbrörligt landskap,
där rollen ständigt förändras till följd av att man kontinuerligt uppdaterar och implementerar
ny teknik. De menar därav att man måste vara proaktiv och ha förmågan att anpassa sig efter
utvecklingen för att hantera den föränderliga rollen. Grabski et al. (2009) beskriver hur en
lyckad implementering av ett nytt system många gånger får en betydande förändring av
controllerns roll, vilket är i enlighet med respondenternas bild av att rollen ständigt förändras
till följd av implementeringar. För att klara av att anpassa sig efter utvecklingen och jobba
proaktivt förklarar respondenterna vidare att man som controller ständigt måste söka ny
kunskap och faktiskt vilja utvecklas. Att ställa frågor till BI-team eller annan kompetent
personal anges som en del i att utveckla sin egen kompetens. En annan del som lyfts fram är
att läsa olika kurser för att erhålla ny kompetens. Olsson (2004) nämner externa kurser, men
också just incidentellt lärande som de två vanligaste formerna för kompetensutveckling,
vilket är de två delar respondenterna nämner.

När det gäller utmaningar i datahantering lyfter respondenterna främst kunskaper i hantering
av integriteten i data. De menar att det ställs krav på att controllern måste gör avvägningar

39



om vilken data som är nödvändig att presentera och vem som ska ta del av den. En av
respondenterna ser ännu större utmaningar då han tror att det kan följa en betydligt tuffare
lagstiftning på området. Brands och Holtzblatt (2015) beskriver att företag behöver skydda
sin data och behandla den som en tillgång och menar vidare att om företaget misslyckas med
att skydda sin data, finns det en risk för man skadar sitt rykte och att det potentiellt kan leda
till rättsliga ärenden. Respondenterna ser problematik i mängden data och vem den är
tillgänglig för. En respondent tror sig se att controllern får en viktigt roll i att hantera
utmaningarna som följer. Neely och Cook (2011) menar att internutbildning av personalen är
nödvändigt för att öka medvetenheten om problemen med datahantering. Internutbildning är
vidare något en av respondenterna lyfter för att stärka kompetenser inom området. En
respondent menar dessutom att molntjänster, som blir allt vanliga, kommer att ställa
ytterligare krav på säkerhet och integritet. Vidare menar han att ju fler system och
molnlösningar, desto större krav blir det på controllerns kompetenser i datahantering. Detta
stöds av Yigitbasioglu (2015) som hävdar att med framväxande molnbaserade system, blir
säkerhetsriskerna ännu tydligare, eftersom ändrade lagringsplatser ökar sårbarheten. I
hanteringen av eventuella utmaningar nämner en respondent att de större företaget har
särskilda IT-avdelningar som arbetar med säkerhetsfrågor. Han tror att controllerns roll blir
att följa de strukturer och riktlinjer som ges. Neely och Cook (2011) menar att datahantering
kräver policys och procedurer för efterlevnad av lagar och etik.

Utifrån ett perspektiv av dataanalys lyfter respondenterna fram en del utmaningar. De menar
att tidsaspekten blir allt mer påtaglig då rapporter efterfrågas med allt kortare tidsspann. Detta
ställer större krav på controllern att allt mer effektivt hantera de risker som uppstår vid analys
av data, där bland att säkerställa validitet och relevans i data, men också vad det ger för värde
för mottagaren. En annan utmaning som respondenterna nämner är allt större datamängder.
Det i samband med kortare tidsspann och större efterfrågan på rapporter, ställer nya krav på
controllern. Teorin belyser att stadigt tilltagande datavolymer och nya former av datakällor
skapar stora utmaningar för controllern, då det medför nya kompetenskrav för att hantera data
(Bhimani & Willcocks, 2014). Detta är något respondenterna belyser, men där de ser
tidsaspekten som en än större utmaning. För att hantera utmaningen belyser de att en dialog
med ledningsgruppen är oerhört viktig. Detta för att få en samsyn på hur rapporten bör vara
och vilken tillförlitlighet som efterfrågas. En respondent menar att om grunderna i dataanalys
blir för komplexa, finns det ett behov för kompetensutveckling genom kurser i data science.

Gällande utmaningar för visualisering av data framhäver samtliga respondenter vikten av att
förstå vilket värde det man visualiserar faktiskt ger mottagaren. I takt med att datamängden
blir allt större menar de att förmågan att kunna sålla ut information utifrån vad som är
relevant blir allt viktigare. Respondenterna belyser värdet i att vara kritisk mot data och att ha
en förståelse för vad man gör och varför saker och ting ser ut som det gör, snarare än att bara
visa hur det faktiskt ser ut. Där lyfts affärsförståelse som en fundamental kompetens.
Quattrone (2016) hävdar att det finns vissa risker med systemverktyg, exempelvis att
marknadsföringen av dessa som kraftfulla maktverktyg kan ge en falsk trygghet av
verkligheten. Det beskrivs att människor tar fel beslut allt snabbare än tidigare till följd av
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digital teknologi, och författaren lyfter fram ett starkt behov av att ha expertis i den
traditionella rollens förmåga att hantera osäkerheter. Respondenternas syn på det hela ser
således ut att överensstämma med teorin, där de lyfter fram utmaningarna i frågan och
belyser vikten av affärsförståelse som en central del i att kunna hantera utmaningar i system
och data.

6. Slutsatser
I uppsatsens avslutande kapitel kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras och
slutsatser utifrån studiens resultat kommer att presenteras. Kapitlet kommer vidare att
innehålla de bidrag som vår studie resulterat, etiska och samhälleliga implikationer samt
förslag på framtida forskning.

6.1 Förändrade kompetenskrav, förväntade utmaningar och
hantering av dessa
Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för controllerns upplevelser av förändrade
kompetenskrav, samt vilka förväntningar controllern har på utmaningarna i sin yrkesroll, till
följd av digitaliseringen. Den ämnar även till att ge insikter i hur en eventuella utmaningar
kan hanteras.

Studiens frågeställningar har varit:

● Hur upplever controllern förändrade kompetenskrav till följd av digitaliseringen?
● Vilka förväntningar har controllern på de utmaningar som förändrade kompetenskrav

medför och hur ska dessa hanteras?

6.1.1 Hur upplever controllern förändrade kompetenskrav till följd av
digitaliseringen?

Resultatet visar hur respondenterna upplever att controllern ställs inför allt fler
kompetenskrav. De lyfter kraven på praktiskt förståelse för ett ökat antal informationssystem,
men framför allt kraven kring hanteringen av en allt större datamängd. Få respondenter menar
sig använda big data, men flera upplever en ökad efterfrågan på realtidsdata och lyfter
kompetenser att kunna välja ut relevant data som skapar mervärde i dataanalysen.
Gemensamt framhåller de vikten av att leverera korrekt information då den används som
underlag för affärsavgörande beslut. Korrekt data ställer i sin tur krav på kompetenser inom
datahantering för att dels säkerställa validiteten i den data som hanteras, dels för att bevara
integriteten i denna data. Gällande integritet krävs kunskaper i datasäkerhet, vilket ställer
krav på att ständigt vara medveten om vem som tar del av använd data. En god
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affärsförståelse behövs för att avgöra vem som använd data är relevant för. Gällande
validiteten menar flera respondenter att controllern har ett ansvar i ifrågasätta den data de
använder. Det går inte att lita blint på den data de blir serverad av BI-teamen eller genom
systemen. De menar att det krävs en systemförståelse för att kunna härleda använd data till
dess källa och förstå hur den hanterats på vägen. Däremot anser de inte att det ligger
controllerns uppgifter att utveckla system utan snarare kravställa vid implementering.
Kompetenser i programmering anses inte nödvändigt i dagsläget men flera respondenter ser
det som fördelaktigt framöver. Flera menar att beställarkompetens är viktigt och således är
det nödvändigt att förstå begränsningar i systemen och vilken möjlighet BI-teamen har i att
bygga appar. Flertalet använder i hög grad fortfarande Excel, även om andra menar att
BI-verktyg, såsom Power BI och Qlik Sense, blir allt mer användbara. Vid visualisering av
data upplever respondenterna att intressenter kräver en allt större detaljrikedom i rapporten.
Beroende på mottagaren behöver de vara flexibla i hur avancerad presentationen är. Nya
sorters grafer samt Power BI kan hjälpa till att bryta ner informationen för en djupgående
förklaring om vägen från källan till slutprodukt, vilket efterfrågas i större utsträckning än
tidigare. Vid visualisering av data, menar respondenterna återigen att det snarare krävs
affärsförståelse än systemförståelse, då dagens verktyg inspirerar till effektiv användning.

6.1.2 Vilka förväntningar har controllern på de utmaningar som förändrade
kompetenskrav medför och hur ska dessa hanteras?

Respondenterna i studien beskriver vissa förväntade utmaningar till följd av förändrade
kompetenskrav. De belyser att controllerrollen befinner sig i ett snabbrörligt landskap, där
utmaningar anses ligga i att anpassa sig efter de ständiga förändringar som sker inom ramen
för yrket. Att hålla sig uppdaterad till nya system beskrivs som en tidskrävande process, inte
minst inom företag som går från äldre till nyare och mer avancerade system, vilket ett par av
respondenterna lyfter fram som en utmaning. För att hantera dessa utmaningar menar
respondenterna att man som controller måste vara proaktiv, ständigt söka ny kunskap och
faktiskt vilja utvecklas, vilket går hand i hand med teorier om kompetensutveckling. Flera av
respondenterna undviker gärna att prata om utmaningar, utan ser i större mån möjligheter till
följd av nya kompetenskrav och ny teknologi, där de menar att nya informationssystem
kommer stödja deras arbete i allt större mån. En utmaning respondenterna dock nämner är
arbetet med att bevara integritet i data. De upplever där att kompetenskraven blivit allt större,
och där en av respondenterna lyfter förväntningar på att det kan komma bli än större krav i
framtiden. De tycks dock tro att utmaningen kan hanteras genom att följa de policys och
riktlinjer som ställs av IT-avdelningen, men också genom att uppdatera kompetenserna inom
området med hjälp av internutbildningar. Respondenterna beskriver även vissa utmaningar till
följd av att förfrågningar för rapporter sker med allt kortare tidsspann, samtidigt som
datamängden växer sig allt större. De betonar i anslutning till detta, utmaningen i att
säkerställa validitet och relevans i den data som analyseras och senare visualiseras, för att
kunna skapa ett mervärde för mottagaren. Detta menar de dock kan hanteras genom att ha en
dialog och transparens om datakvalitet och tillsammans med mottagaren ha en samsyn på
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tillförlitligheten i den rapporten som visualiseras. Vidare lyfter de affärsförståelse som en
fundamental kompetens för säkerställa validitet.

6.2 Studiens bidrag
Studien ämnar till att bidra med en förståelse för hur controllern upplever förändrade
kompetenskrav, dess utmaningar och hur de kan hanteras. En stor del av tidigare forskning
menar att controllern förväntas konfronteras av nya arbetsroller, såsom data scientists eller
business analysts. Med stadigt ökande datavolymer och nya typer av datakällor, beskrivs det
som nödvändigt för controllern att besitta matematiska och statistiska kompetenser för att
kunna utföra rollens nya arbetsuppgifter. Även färdigheter inom programmering och
avancerad dataanalys ses som nödvändiga (Bhimani & Willcocks, 2014; Brands & Holtzblatt,
2015; Karenfort, 2017; Krumwiede, 2016). Berger och Frey (2016) menar vidare att
förändrade arbetsroller kan komma att leda till kompetensbrist.

I studiens resultat framkommer det att controllern upplever förändrade kompetenskrav till
följd av en ökad mängd informationssystem och en ökad mängd data. Det lyfts fram att
controllern förväntas ha en övergripande systemförståelse, samt kompetenser i hantering,
analys och visualisering av data. Detta för att säkerställa att validitet och integritet i data
bevaras och för att skapa ett mervärde för mottagaren av informationen. Controllerns syn på
detta överensstämmer med de kompetenser som tidigare forskning lyfter fram som
nödvändiga. I motstridighet till tidigare forskning framkommer det däremot i studien att
programmering inte ses som en nödvändig kompetens ännu och det är tydligt att
respondenterna ser på controllerrollen som en användare, snarare än en utvecklare, av system.
Inte heller upplevs användningen av big data vara särskilt utbredd, även om tidigare
forskning påtalat att det kan leda till konkurrensfördelar.

Vidare kan studiens resultat bidra med ett perspektiv av att controllern upplever
utmaningarna, som är till följd av digitaliseringen och nya kompetenskrav, som hanterbara,
och inte lika omfattande som tidigare forskning tyder på. Respondenterna upplever inte att
controllern konfronteras av nya roller i den mån som tidigare forskning hävdar och upplever
inte heller någon större risk för kompetensbrist. De lyfter snarare fram möjligheterna i att
förändrade kompetenskrav till följd av ny teknik kan underlätta och i större mån stödja deras
nuvarande arbetsuppgifter. Så länge de agerar proaktivt, söker ny kunskap och vill utvecklas.

Urvalet i studien är dock för litet för att göra generella tolkningar av hur controllers i
allmänhet upplever förändrade kompetenskrav men resultatet stärker, i enlighet med
Oesterreich et al. (2019), den bild av att controllerrollen i praktiken ännu inte förändrats i den
mån tidigare forskning hävdar. Studien har således bidragit till tidigare litteratur genom att
öka förståelsen för hur fyra controllers upplever förändrade kompetenskrav, dess utmaningar
och hur de kan hanteras.
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6.3 Etiska och samhälleliga implikationer

Studiens resultat bidrar till en ökad förståelse för controllerns upplevelser av förändring. Den
ökade förståelsen kan dels användas av studiens respondenter, som fått reflektera över sin
egen situation, dels av andra intressenter i samhället såsom arbetsgivare, utbildningsansvariga
och IT-personal som arbetar i anslutning till controllern. Resultatet kan vidare leda till att
dessa intressenter agerar på informationen som ges i studien. Kanske överväger controllern
att vidareutbilda sig för att tillförskaffa sig nya kompetenser. Möjligtvis ändrar arbetsgivaren
organisationsstrukturen och låter controllern arbeta närmre alternativt längre ifrån renodlad
IT-personal. Utbildningsansvariga för dem företagsekonomiska utbildningarna ute i landet
adderar kanske digitala kompetenser i utbildningsplanen. En ökad förståelse kring vilka
kompetenser och utmaningar controllern upplever kan påverka samhället genom att olika
intressenter agerar på studiens resultat. Studiens resultat visar på att controllerrollens
förändring inte är lika påtaglig som en stor del av tidigare forskning visar, men resultatet
visar alltjämt att det sker en förändring. Detta kan medföra negativa implikationer för de
intressenter som inte väljer att arbeta proaktivt, inte söker ny kunskap och inte har en vilja att
utvecklas. De kan potentiellt, som tidigare forskning hävdar, ersättas av nya roller.

6.4 Förslag till vidare forskning
Oesterreich et al. (2019) bidrog till debatten, om en förändrad controllerroll, genom att
undersöka efterfrågade kompetenser i jobbannonser utifrån det organisatoriska perspektivet.
Den här studien har givit insikter i controllerns perspektiv på kompetensbrist och hur det kan
hanteras. Ett förslag till vidare forskning är bidra med förståelse för hur företag, utifrån det
organisatoriska perspektivet, ser på en förändrad controllerroll och hur förändrade
kompetenskrav kan hanteras.

I studien har det framkommit att respondenterna främst lär sig nya kompetenser genom
kollegor, internutbildning eller kurser de tagit vid sidan om sitt arbete. För att ge ytterligare
ett perspektiv på debatten, om en föränderlig controllerroll, hade det varit givande att
framtida forskning bidrar med förståelse för hur ansvariga till företagsekonomiska
utbildningar ställer sig till förändrade kompetenskrav i controlleryrket. Vilken roll har
universiteten, genom sina utbildningar, i att bidra till framtida controllers digitala
kompetenser?
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8. Bilagor

8.1 Intervjuguide 1
Bakgrund
Kan du berätta om din nuvarande tjänst?
Hur länge har du jobbat som controller?
Kan du berätta övergripande om dina arbetsuppgifter?

Förändring av controllerrollen
Hur upplever du att controllerrollen håller på att förändras?
Hur ställer en förändring av controllerrollen krav på nya kompetenser?

Informationssystem
Kan du berätta om vilka digitala system du använder i ditt dagliga arbete? Hur?
Vilka kompetenser krävs av dig för att hantera systemen?
Hur har du lärt sig systemen?
Har du varit delaktig i processen vid implementering av system?
Vad har du för förväntningar på de system och teknik ännu inte implementerats?
Ställer nya informationssystem krav på nya kompetenser?
Vilka utmaningar ser du för din egen del med informationssystem framöver?
Hur ska utmaningarna hanteras?

Datahantering
Vad har du för erfarenhet av datahantering/data governance?
Vilka typer av data arbetar du med? Strukturerad, ostrukturerad, big data?
Vilka kompetenser krävs av dig för att hantera data?
Hur har du lärt dig att hantera data?
Hur arbetar du med att bevara integritet och säkerhet i data?
Arbetar du med big data och i så fall hur?
Vad ser du för behov eller utvecklingsmöjligheter i den datahantering du utövar?
Ställer nya sätt att hantera data krav på nya kompetenser?
Vilka utmaningar ser du för din egen del med datahantering framöver?

Dataanalys
Vad har du för erfarenhet av dataanalys?
Vilka kompetenser krävs av dig för att analysera stora mängder data/big data?
Har du kunskaper och förståelse för programmeringsspråk som Python eller SQL?
Hur har du lärt dig att hantera data?
Vad ser du för behov eller utvecklingsmöjligheter i den dataanalys du utövar?
Ställer nya sätt att analysera data krav på nya kompetenser?
Vilka utmaningar ser du för din egen del med dataanalys framöver?
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Visualisering av data
Vad har du för erfarenhet av visualisering av data/presentation av data?
Vilka typer av data arbetar du med? Strukturerad, ostrukturerad, big data?
Vilka kompetenser krävs av dig för visualisera data för effektiv tolkning och analys?
Hur har du lärt dig att visualisera data?
Vad ser du för behov eller utvecklingsmöjligheter i visualisering av data du utövar?
Ställer nya sätt att visualisera data krav på nya kompetenser?
Vilka utmaningar ser du för din egen del med visualisering av data framöver?
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