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Abstract 
In the past, the controller had a more analytical and compiled role, but this has changed over the 
years. Decentralization and company formation have become more common, mainly because of 
changing market conditions. With smaller units, it becomes easier to overview the whole 
company and in turn easier to control, because decisions can be made closer to the market. The 
controller plays an important role here, because his job is to help the management to run the 
company in the right direction by serving them with basic data for decision-making. It is vital 
that he performs his job correctly in order to increase the success of the organization. Whom the 
controller reports to as well as his or her role in the organization has an effect on the work 
assignments. With this information, we thought it would be interesting to write about how 
companies in a particular industry have chosen to place their controllers. We chose the fashion 
industry because only a few studies have been conducted about the controller profession in this 
area. The purpose of this essay is to discover how companies in the fashion industry have chosen 
to place their controllers and the reasoning behind it. Our approach is hermeneutic and therefore 
we have chosen to do a qualitative research with personal interviews, which will include primary 
as well as secondary data using an adductive research approach. To create a better understanding 
of how the companies have chosen to organize the controller function, interviews were held with 
controllers at three fashion companies, where they described the placement of the controller in 
their organization. Our conclusion of this study is that there is no dominant way of organizing the 
controller function. It is an individual decision for each company depending on the surroundings, 
such as company structure, size, innovation, etc. Please observe that this essay is written in 
Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Förr hade controllern en mer analytisk och sammanställande roll, men detta har kommit att 
förändras genom åren. Decentralisering och bolagisering av företag har blivit allt vanligare, 
mycket på grund av förändrade marknadsförhållanden. Genom mindre enheter blir det lättare att 
överblicka företagets alla delar och därmed lättare att styra, eftersom beslut kan fattas närmare 
marknaden. Här fyller controllern en viktig roll då dennes uppgift är att hjälpa företagsledningen 
att styra företaget i rätt riktning genom att ta fram olika typer av beslutsunderlag, för att kunna 
göra det är placeringen viktig. Beroende på vem controllern rapporterar till och vilken roll 
controllern har så ändras styreffekterna av dennes arbete, dessutom varierar arbetsuppgifterna 
med placeringen. Vi tyckte därför att det kunde vara intressant att undersöka hur företag i en 
specifik bransch valt att placera sina controllers. Vi valde klädbranschen då controlleryrket inte 
har studerats så mycket där. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika företag i 
klädbranschen valt att organisera controllerfunktionen och varför de valt att göra på det sättet. Då 
vi har ett hermeneutiskt synsätt har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med djupintervjuer. 
Studien innehåller primärdata såväl som sekundärdata och vi har en abduktiv forskningsansats. 
För att skapa förståelse för hur företagen valt att organisera controllerfunktionen hölls intervjuer 
med controllers på tre klädföretag, där de beskrev placeringen av controllers i deras organisation. 
Det vi kom fram till genom vår analys är att det inte finns något bästa sätt att organisera 
controllerfunktionen. Det är individuellt för varje företag då kringliggande omständigheter 
varierar, så som företagsstruktur, storlek, nytänkande och dylikt.  
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1 Inledning  
  
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår studie, hur 
controllerrollen och dess funktion sett ut historiskt och hur den ser ut idag. Därefter följer den 
problemformulering som kommer att behandlas i studien samt hur denna har avgränsats, vilket 
syfte studien har och vem den vänder sig till. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ursprungligen kommer ”controlleryrket” från USA där det började användas för ungefär 100 år 
sedan, i Sverige började termen figurera först under 1970-talet (Samuelsson 2004, s 59). Förr 
hade controllern en mer analytisk och sammanställande roll, men detta har kommit att förändras 
genom åren. 
 
Sedan slutet av 60- talet har decentralisering och bolagisering av företag blivit allt vanligare. 
Anledningen är att marknaden förändras och blir mättad snabbare, vilket i sin tur beror på en 
ökad konkurrens mellan företagen. Genom mindre enheter blir det lättare att överblicka företagets 
alla delar och därmed blir det lättare att styra eftersom beslut kan fattas närmare marknaden (Olve 
1988, s 18).      
 
Controllerns uppgift är att hjälpa företagsledningen att styra företaget i rätt riktning, för att kunna 
göra det är placeringen viktig. Beroende på vem controllern rapporterar till och vilken roll 
controllern har så ändras styreffekterna av dennes arbete, dessutom varierar arbetsuppgifterna 
med placeringen (Källström 1990, s 121), detta kommer att utvecklas vidare i den teoretiska 
referensramen.      
 
Under hösten 2007 läste vi C- kursen i Ekonomistyrning där vi pratade en del om controllerrollen 
i allmänhet. Vi fick mersmak för ämnet och bestämde oss för att forska vidare. Då tidigare studier 
har gjorts rörande controllerns bakgrund och framtida utmaningar (Wennblom & Westblad 2004) 
samt dennes roll i företaget, tyckte vi att det kunde vara intressant att undersöka hur placeringen 
av controllern kan variera mellan företag. Controllerrollen är ett område som fortfarande inte är 
helt klart och som ständigt kräver mer forskning då det inte finns någon generell teori som gäller 
för alla företag. Vi fick då idén att studera hur det ser ut i en bransch, närmare bestämt 
textilbranschen. Att det blev just den branschen är dels av eget intresse och dels för att 
controllerns roll inte undersökts så mycket inom det området. Vidare har vi hittat tidigare studier 
som har behandlat controllerrollen i industriföretag (Danielsson, Eklund & Du Hane 2004) och 
tyckte att det kunde vara intressant att undersöka företag i en annan bransch.   
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1.2 Problemformulering       
 
I takt med att företag växer och marknaden globaliseras ökar konkurrensen. Med den ökade 
konkurrensen växer även behovet av att styra organisationen i rätt riktning, inte minst i 
klädbranschen som är konjunkturkänslig och där modet ständigt förändras. Härmed ökar behovet 
av controllers, vars uppgift är att hjälpa företaget att utvecklas i rätt riktning.  
 
Controllerns roll ansågs länge vara att analysera historiska data och göra nulägesanalyser. Men 
med omvärldens ständiga förändring kommer även förändringar i rollen som controller. Idag har 
kraven ökat på controllerns förmåga att kunna påverka och engagera andra i organisationen att 
arbeta mot företagets gemensamma mål (Olve 1988, s 12).  
Detta väcker vissa frågor: 
 

• Hur kan controllerfunktionen organiseras i klädföretag?  
 
• Vad påverkar hur företagen väljer att organisera controllerfunktionen och vilka för- och 

nackdelar följer härmed?  
 

1.3 Syfte och målgrupp 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur några olika företag inom samma bransch valt att 
organisera controllerfunktionen och varför de valt att göra på det sättet. Vår uppsats vänder sig 
till controllers i allmänhet och andra personer som är intresserade av hur controllerns situation 
kan se ut inom klädbranschen. Vi tror även att de företag som medverkar kan ha viss nytta av 
studien, då de har möjlighet att jämföra sitt upplägg med de andra medverkande. Andra företag i 
branschen kan också finna ett intresse i att se hur det fungerar hos konkurrenterna. Vi vill även 
själva skapa en djupare förståelse för hur och varför controllerfunktionen kan skilja sig mellan 
företag, samt försöka beskriva det för våra läsare. 

1.4 Avgränsning 
 
I vår uppsats görs en del avgränsningar. Som vi tidigare nämnt undersöks företag från samma 
bransch, nämligen klädbranschen. Företagen vi undersöker är större företag, då vi tror att 
controllerns roll fyller en större funktion där. I mindre företag har de ofta bara en 
ekonomiansvarig eller en mindre ekonomiavdelning. Internationella skillnader i controlleryrket 
och controllerfunktionen ligger även de utanför studiens ram. Vi valde att undersöka tre företag 
då vi anser att två säger för lite och fler företag hade varit för tidskrävande, med tanke på den 
begränsade tid som studien skulle genomföras på. De företag där vi har undersökt organiseringen 
av controllerfunktionen är Kappahl, MQ och Lindex. Vårt intresse har varit att se hur de olika 
företagen har valt att organisera sin/sina, controller/controllers och vilka övergripande 
arbetsuppgifter som följt med placeringen.  
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1:  Inledning, i det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till uppsatsämnet, vår 

problemformulering, vilket syfte vi har med studien och vilka studien vänder sig 
till, här sker även avgränsningen av ämnet. 

 
Kapitel 2:  Metod, i metodkapitlet beskrivs de metoder som lämpat sig bäst efter ämnesvalet. 

Här klargörs det vetenskapliga förhållningssättet och val av angreppsansats, 
forskningsansats och datainsamlingsteknik motiveras. Dessutom görs en 
redogörelse för hur vi ska höja studiens reliabilitet och validitet. 

 
Kapitel 3:  Teoretisk referensram, i teorikapitlet läggs de teorier som ligger till grund för 

studien fram. Här ges en kort beskrivning av begreppet ekonomistyrning och 
sedan kommer en mer ingående beskrivning om controlleryrket och hur det kan 
organiseras i ett företag. 

 
Kapitel 4:  Empiri, i empirikapitlet kommer vi att redogöra för resultatet av vår empiriska 

studie med utgångspunkt ur våra intervjuer. Det som presenteras är de delar av 
våra intervjuer som är mest relevanta för studien.  

 
Kapitel 5:  Analys, i analyskapitlet kommer kopplingen mellan teori och empiri göras, här 

sker bedömningen av överensstämmelsen mellan de två kapitlen. 
 
Kapitel 6:  Diskussion och Slutsatser, i kapitlet håller vi en diskussion och redogör för de 

slutsatser vi dragit av vår studie och ge förslag på framtida forskning inom ämnet. 
 
Kapitel 7: Källförteckning  
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2 Metod 
 
Vi kommer i kapitlet Metod att redogöra för de metodval som ligger till grund för studien. Valen 
har gjorts utifrån det som anses lämpligt med tanke på studiens frågeställning och teoretiska 
bakgrund. I kapitlet behandlas det vetenskapliga förhållningssättet och val av vetenskapligt 
angreppssätt, vetenskaplig forskningsansats, datainsamlingsteknik samt kritisk metoddiskussion. 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Som vi nämnde i det inledande kapitlet är det huvudsakliga syftet med studien att skapa en 
förståelse för hur controllerfunktionen kan organiseras i företag inom samma bransch och hur 
detta ser ut i förhållande till teorin. Därmed måste vi utgå från vår förförståelse och tolka 
verkligheten för att skapa en djupare förståelse. Därför kommer ett hermeneutiskt synsätt att ligga 
till grund för studien.  
  
Då hermeneutiken handlar om att skapa förståelse och att tolka olika situationer (Andersen 1998, 
s 193) står det klart att detta är vårt förhållningssätt. Läran utgår ifrån att alla människor har en 
viss förförståelse såsom värderingar och erfarenheter, och det påverkar hur vi uppfattar 
verkligheten (till exempel en text eller en handling). Vi använder förförståelsen för att tolka en 
situation och pendlar mellan förståelse och teori för att skapa oss en djupare förståelse för 
helheten (Patel & Davidsson 2003, s 28-31). Hermeneutiken kan jämföras med att lägga ett 
pussel, det gäller att hitta de bitar som passar med varandra. Genom att förstå hur bitarna passar 
ihop kan forskaren så småningom också förstå helheten, vi är också beroende av att alla bitar 
finns och sitter på rätt plats (Ödman 1979, s 77). Hermeneutiken präglas av en subjektiv syn och 
använder sig av kvalitativa metoder för att förstå och tolka verkligheten (Patel & Davidsson 
2003, s 28-31).   
    
Vi tycker inte att positivismen passar oss då den är en mer naturvetenskaplig metod som 
använder sig av statistiska metoder och hypotestestningar. Här observeras verkligheten istället för 
att den tolkas, forskaren försöker att hitta mönster och orsakssamband. Positivismen syftar till att 
förklara varför något förhåller sig på ett visst sätt. Det kan göras genom att ställa en hypotes som 
sedan testas på X antal objekt, skulle resultaten vara likartade kan det anses föreligga ett samband 
mellan variablerna. Positivismen präglas av en mer objektiv syn och använder sig av kvantitativa 
metoder för att förklara verkligheten. Forskarens egna känslor och åsikter skall inte ha någon 
inverkan på resultatet (Patel & Davidsson 2003, s 26-28). Eftersom vi valt att begränsa vår studie 
till tre företag är det svårt att påvisa mönster och orsakssamband, dessutom kommer våra 
respondenters och våra egna åsikter och känslor ha en viss påverkan och därmed blir det inte 
heller objektivt.   
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Då vi ville undersöka och förstå hur och varför organiseringen av controllerfunktionen skiljer sig 
åt mellan företag inom samma bransch, ansåg vi att en kvalitativ metod lämpade sig bäst. Vi ville 
gå på djupet inom ett begränsat område och för att få ut den information vi behövde för att 
studien skulle besvara våra frågeställningar så bra som möjligt, krävdes det att vi kunde ställa 
följdfrågor och få förklaringar till varför företagen valt att göra på visst sätt. Vi ansåg att de svar 
en kvantitativ undersökning kan ge inte räckte, eftersom den inte hade hjälpt oss att svara på 
frågan varför.  
 
Den kvalitativa metoden handlar om att skapa sig en djupare förståelse om ett specifikt problem 
(Holme och Solvang 1997, s 14). Det handlar om att ha mer personliga kontakter, en jag - du 
relation eller subjekt - subjekt relation för att kunna förstå motpartens handlingar och tankar kring 
varför någon gör på visst sätt. Genom djupgående intervjuer, studier av tidigare forskning och 
teori skapas en djupare kunskap om ämnet. Forskarna pendlar mellan empiri och teori, på så vis 
försöker de finna samband och avvikelser i den specifika situationen. Det finns en del problem 
rörande den kvalitativa metoden, nämligen att det är svårt att begränsa sig, man glider gärna in på 
följdfrågor och det kan vara svårt att avsluta forskningen (Jacobsen 2002, s 143). Ytterligare ett 
problem är att det inte är så lämpligt att generalisera utifrån den här ansatsen då undersökningen 
behandlar enskilda subjekt/respondenter. Sammanfattningsvis kan det sägas att det kvalitativa 
angreppssättet har som mål att förstå innebörden av en viss företeelse (Merriam 1994, s 32). 
 
Vi valde att inte använda oss utav den kvantitativa metoden då den är mer strukturerad och 
generaliserande än den kvalitativa. Det är en jag - det relation eller en subjekt - objekt relation. 
Forskaren iakttar ett fenomen genom att observera verkligheten och därmed lämpar sig metoden 
bäst då avsikten är att förklara och beskriva ett visst ämne. Den här typen av angreppssätt gör det 
lättare att finna en start och slutpunkt i forskningen. Här handlar det mer om att skicka ut enkäter 
med fasta svarsalternativ och utifrån svaren man återfår försöka visa på ett samband med hjälp av 
statistiska metoder, det öppnar dörren för generalisering då undersökningsobjekten inte kan 
påverka med sina personliga åsikter. Detta faktum har även en begränsande effekt, nämligen att 
studien inte blir lika djup och det blir svårare för forskaren att avgöra varför företagen gör på ett 
visst sätt (Jacobsen 2002, s 147). Angreppssättet passade alltså inte vår studie då vi var ute efter 
personliga åsikter och att skapa en djupare förståelse för ämnet.  
 

2.3 Vetenskaplig forskningsansats  
 
När slutsatser dras kan det göras utifrån tre olika synsätt. Den deduktiva metoden kan kallas 
bevisföringens väg (Andersen 1998, s 29). Deduktiv metod går ut på att forskaren drar slutsatser 
från generella principer för enskilda händelser. Mer förenklat kan det sägas att metoden syftar till 
att bevisa/motbevisa teorin genom att undersöka empirin. Den här metoden är därmed vanlig vid 
kvantitativa undersökningar och har kommit att beskrivas som den slutna metoden (Jacobsen 
2002, s 43). Metoden passar inte oss helt och hållet då vi gör en kvalitativ undersökning och inte 
försöker bevisa något fenomen.   
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Den induktiva metoden kan kallas upptäcktens väg (Andersen 1998, s 29). Induktiv metod går ut 
på att samla in data från enskilda händelser för att kunna dra generella slutsatser. Forskaren anses 
alltså starta i empirin med begränsad kunskap och samla in all information han/hon kan finna för 
att sedan sammanfatta detta till teori. Metoden har härmed kommit att beskrivas som den öppna 
metoden (Jacobsen 2002, s 35). Det gäller att vara medveten om att den teori man kommit fram 
till genom generalisering av enskilda händelser kan komma att motbevisas i framtiden, satsen 
gäller således bara tills vidare (Andersen 1998, s 30). Den här forskningsansatsen passar inte 
heller vår studie till fullo, då resultatet av vår undersökning inte kommer att vara generaliserbart 
eftersom vi använder oss av så pass få respondenter.   
 
Den abduktiva metoden pendlar mellan induktion och deduktion. Forskaren observerar något som 
inte är allmängiltigt och låter empiri och teori samtala. Det innebär att när forskaren undersöker 
något har han/hon med sig en personlig referensram utifrån tidigare kunskap. När forskaren går ut 
och undersöker en situation kommer denne mötas av andras referensramar och med hjälp av teori 
och ny kunskap kommer hans/hennes förförståelse att revideras. Så småningom kommer 
forskaren ha en helt ny uppfattning om situationen och skapat sig en djupare förståelse med hjälp 
av tolkning (Patel & Davidsson 2003, s 24 f). Den här ansatsen passar således vid ett 
hermeneutiskt synsätt. 
 
Då vår utgångspunkt ligger i det hermeneutiska synsättet är abduktion den forskningsansats vi 
använt oss av, eftersom vi har pendlat mellan teori och empiri. Vi har under uppsatsens gång fått 
utveckla vår teoretiska referensram och finslipa våra frågeställningar. Eftersom vi har utgått från 
teorin som är deduktiv och använt oss av kvalitativa djupintervjuer som är induktiva, är detta 
ytterligare ett argument till att vi har använt oss av det abduktiva tillvägagångssättet. Vidare har 
vi skapat oss en djupare förståelse vilket har påverkat den förförståelse vi hade för ämnet när vi 
gav oss in i forskningsprocessen. 

2.4 Datainsamlingsteknik 
 
Vi startade vårt arbete med att söka intressant information rörande controllerrollen i databaser 
och genom litteratursökning, alltså insamling av så kallad sekundärdata. Ur detta skapade vi vår 
utgångspunkt och formulerade frågor till de tre företagen. Efter att vi formulerat ett antal 
intervjufrågor gav vi oss ut på företagen för att genomföra vår insamling av primärdata.  
 
Ny data kan samlas in genom till exempel intervjuer om forskaren använder sig av kvalitativ 
metod som i vårt fall, eller enkäter om man använder sig av kvantitativ metod. Primärdata kan 
även inskaffas genom observation, det innebär att forskaren själv studerar den specifika 
situationen (Andersen 1998, s 154).  
 
Sekundärdata är befintlig data som blivit insamlad i ett annat syfte (Andersen 1998, s 150). Olika 
typer av sekundärdata är litteratur, databaser, statistik, tidningsartiklar och tidigare 
undersökningar. Vi använder oss främst av litteratur och tidigare uppsatser i vår studie. Nackdelar 
med sekundärdata anses vara att den kan vara gammal och präglad av författarens egna åsikter, 
risken kan dock minimeras genom att använda fler källor. Fördelarna med sekundärdata är att det 
inte är lika tidskrävande som framställandet av primärdata, dessutom är det inte lika kostsamt. Vi 
har använt oss av litteratur som vår handledare har tipsat om och som vi funnit genom vår 
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litteratursökning. Tyvärr finns det inte så mycket skrivet om controllerfunktionen, i alla fall inte 
på senare år. Den litteratur vi presenterar i vårt teorikapitel kommer därför främst från slutet på 
1980-talet, det är även en av anledningarna till att vi valde att ta med studier gjorda av andra 
studenter.  

2.5 Intervjuteknik 
 
Det finns olika typer av intervjutekniker, de vanligaste typerna när en kvalitativ undersökning 
görs, är en öppen intervju eller en delvis strukturerad intervju (Andersen 1998, s 161). Den öppna 
intervjun används när forskaren vill skapa sig en djupare förståelse till varför en person beter sig 
eller handlar på ett visst sätt. För den som intervjuar gäller det att lyssna, tolka och ställa 
fördjupande frågor, det är här vanligt att spela in samtalen och därefter skriva ut intervjun. Den 
delvis strukturerade intervjun skiljer sig genom att forskaren vanligen har viss teoretisk och 
empirisk kunskap om det han/hon undersöker, men är öppen för nya infallsvinklar. Vissa saker 
vill forskaren belysa lite extra och använder då en frågeguide som han/hon utgår ifrån och ser till 
att de frågorna blivit besvarade i slutet av intervjun (Ibid).  
 
Vi har använt oss av en kombination av de båda intervjuteknikerna, då vi har viss förkunskap 
som vi anskaffat oss genom redan en utarbetad teori, samtidigt ville vi skapa oss en djupare 
förståelse för hur våra respondenter har det på sina företag. Vi tyckte därför att det var lämpligt 
att utforma ett frågeformulär för att vara säkra på att få med all den information vi ville, samtidigt 
fungerade formuläret som en checklista under intervjun. För att det skulle bli en avslappnad 
stämning och låta våra respondenter tala så fritt som möjligt tyckte vi att det var en lämplig 
lösning. Vi ansåg även att det var en god idé att spela in intervjuerna för att vi skulle kunna gå 
tillbaka och lyssna flera gånger på vad som sagts.  
 

2.6 Kritisk metoddiskussion 

2.6.1 Studiens validitet 
Med validitet förstås att forskaren mäter det han/hon avser att mäta (Artsberg 2005, s 170). Själva 
begreppet validitet består av två andra begrepp nämligen giltighet och relevans. För att resultatet 
av en studie skall vara meningsfullt och användbart måste informationen vara giltig och gällande. 
Validitet brukar då ”översättas” som giltighet och relevans (Jacobsen 2002, s 21 & s 255). 
 
Intern giltighet eller inre validitet handlar om att vi mäter det vi tror oss mäta. Vi vill se hur väl 
resultatet stämmer överens med verkligheten (Merriam 1994, s 177). För att pröva den interna 
giltigheten kan vi kontrollera undersökning och slutsatser mot andra samt kritiskt granska själva 
resultatet (Jacobsen 2002, s 21 & 147). 
 
När det gäller yttre validitet talar man om möjligheten att generalisera. Detta är svårt i kvalitativa 
undersökningar eftersom de går på djupet inom ett begränsat område (Jacobsen 2002, s 266). 
 
För att studiens validitet skall bli så hög som möjligt tycker vi att det är viktigt att 
intervjufrågorna är väl genom tänkta och att de är relevanta för studien. Vi har därför formulerat 
våra intervjufrågor med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. När vi tog kontakt med våra 
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respondenter förklarade vi vårt syfte med studien och berättade kort om vilken typ av frågor som 
kunde dyka upp och såg till att vi fick intervjua personer med yrkesrollen controller. Eftersom vi 
träffade våra respondenter personligen och hade möjlighet att ställa följdfrågor tycker vi att vi 
lyckats fånga deras verklighet på ett bra sätt. Något som även de ansåg när vi skickade de delar 
av empirin som vi valt att ta med i studien.  
 
Vad det gäller den yttre validiteten är det svårt att generalisera vid användandet av en kvalitativ 
metod. Genom att ge en detaljerad beskrivning av det sammanhang som studien undersökts i, kan 
forskaren öka validiteten (Merriam 1994, s 177). Eftersom det då är lättare att överföra resultatet 
till liknande situationer.  
 

2.6.2  Studiens reliabilitet 
Reliabilitet kan också beskrivas som tillförlitlighet, det innebär hur säkert och exakt vi mäter det 
vi faktiskt mäter (Andersen 1998, s 85). Om en undersökning görs upprepade gånger och ger 
samma resultat innebär det att svaren har en hög reliabilitet. Det är svårt i en kvalitativ 
undersökning att uttala sig om slumpmässiga fel då alla svar forskaren får genomgår en 
tolkningsprocess hos honom/henne. Vid undersökandet om reliabiliteten går att lita på gäller det 
att undersöka om upplägget kan ha påverkat resultatet, i fall den intervjuade kan ha påverkats av 
situationen eller om forskaren har ställt ledande frågor alternativt gjort felnoteringar (Jacobsen 
2002 s 21, s 269 & s 472).  
 
För att studiens reliabilitet ska bli så hög som möjligt, vill vi beskriva hur vi har gått till väga och 
vad vi har utgått från så utförligt som möjligt. Detta så att studien skall kunna genomföras igen, 
längre fram i tiden. Vi utformade frågorna så att det kunde bli en friare form av diskussion under 
intervjuerna, vi ville inte heller påverka respondenterna genom ledande frågor. Intervjuerna hölls 
på respektive respondents företag så att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Vi har även 
valt att spela in intervjuerna för att minska risken för misstolkningar av svaren, dessutom var vi 
båda närvarande vid varje intervju viket gjorde det lättare att diskutera och tolka svaren i 
efterhand. Intervjuerna skrevs sedan ut och skickades till respondenterna för godkännande.  
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3 Teori 
 
I teorikapitlet ger vi först en kortare förklaring till begreppet ekonomistyrning, därefter följer en 
beskrivning av controllerrollens historia för att ge en bakgrund till hur det sett ut tidigare. Vi 
beskriver utvecklingen av controllerrollen och vilka typer av controllers det talas om i 
forskningslitteraturen samt var i en organisation controllern kan placeras. Vi lämnar även en 
redogörelse för tidigare studier gjorda i ämnet, som vi delvis har utgått från i vår undersökning.  
 

3.1 Ekonomistyrning 
 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 
vissa ekonomiska mål” (Ax, Johansson & Kullvén, 2005 s 58). 
 
Ämnet ekonomistyrning är en gren inom redovisning. Redovisningens område är oftast styrt av 
regelverk och lagar, men här skiljer sig dock ekonomistyrningen från det ”traditionella” 
redovisningsområdet då ämnet inte har något regelverk som måste följas utan företaget kan helt 
anpassa arbetet efter företagets egna behov (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s 27).  
 
Ekonomistyrning förknippas ofta med yrket controller. Ekonomistyrning handlar om att planera, 
genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa verksamheten till de uppsatta målen, controllern 
hjälper företagen med detta. De målen man talar om kan vara både finansiella och icke finansiella 
mål (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s 59).   

3.2 Controllerrollen  
 
Nationalencyklopedin beskriver en controller:  
 
”Controller (eng.), befattningshavare inom företag och förvaltningar med uppgift att verka för 
att organisationens ekonomiska möjligheter tillvaratas på ett effektivt sätt vad beträffar resurser, 
kostnader och intäkter. Controllerfunktioner har funnits i USA sedan i början av 1930-talet, i 
Europa blev de vanliga först mot slutet av 1970-talet” 
 

3.2.1 Controllerns historia 
Begreppet controller kommer från USA, de som först introducerade befattningen sägs vara de 
amerikanska järnvägsbolagen under den senare delen av 1800- talet. Deras arbetsuppgifter bestod 
av att ha kontroll över företagets tillgångar och göra rutinmässiga redovisningsärenden (Mattsson 
1987, s 28). 
 
Behovet av en redovisningschef växte sedan mer och det sägs vara en orsak till den fortsatta 
utvecklingen av controllerrollen. 1913 kom bolagsskatten i USA, vilket bidrog till att ett starkare 
intresse för nettovinstens storlek växte fram. Alltså blev det mer och mer populärt med 
redovisning (Mattsson 1987, s 28).  
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Vid 1930-talets börjans sägs det att controllerrollen förändrades avsevärt. Vikten lades inte längre 
vid det ”vanliga” redovisningsarbetet utan arbetet gick över till att bli mer tolkande. Några 
bakomliggande faktorer till det sägs vara att det skedde förändringar i företagsorganisationen, så 
som ökad decentralisering och att budgeteringen utvecklades (Mattsson 1987, s 29).  
 
Dagens controllerroll har några tillägg när det kommer till arbetsuppgifter om man jämför med 
den ”gamla” rollen. Arbetsuppgifterna sägs numera även omfatta analys och tolkning av 
ekonomisk information. Resultatet rapporteras sedan vidare till ledningen i företaget där den ska 
verka som råd och hjälp i deras arbete (Mattsson 1987, s 30).   
 
För Sveriges del började begreppet controller att få fart först i slutet av 1960- talet i samband med 
att företagen började divisionaliseras. Ett missförstånd som ofta gjorts i Sverige är att man gärna 
associerat begreppet controller med ordet kontroll. Controllerrollen kan då mer liknas vid en 
kontrollant, alltså en revisor, vilket är fel. Istället bör den svenska controllerrollen associeras med 
orden påverka, leda och styra. Idag är namnet etablerat i Sverige, men arbetsområdet och rollen 
varierar mellan olika företag (Mattsson 1987, s 30). 

3.3 Controllerns placering i organisationen 
 
Var i organisationen controllern placeras har betydelse för dennes möjlighet att påverka olika 
situationer och kan dessutom säga något om ledningens uppfattning om vilken ställning och vilka 
befogenheter controllern skall ha (Källström 1990, s 121). 
 
Källström redogör för de vanligaste placeringarna av controllern, vilka kommer att återges i det 
här avsnittet. 

3.3.1 Controllern är vice VD och rapporterar till styrelsen 
 

 
Styrelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VD

Vice VD & Controller

Ekonomi        Figur 1: Controllern rapporterar till styrelsen 
Källström 1990, s 121 

                   
Väljer företaget att organisera controllerfunktionen på det här sättet kan det bero på att styrelsen 
vill ha en tjänstemans syn på situationen och inte bara VD:s. På det sättet kan styrelsen få reda på 
saker som VD:n kanske väljer att undanhålla. Nackdelar med den här typen av placering av 
controllern är att förhållandet till VD:n kan bli ansträngt, framförallt när det inte går så bra för 
företaget och då VD har stora krav på lojalitet från medarbetarna. En sådan situation kan försvåra 
för controllern att få tillgång till den information denne behöver för att kunna uppfylla styrelsens 
förväntningar (Källström 1990, s 122). 
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3.3.2 Controllern är vice VD och rapporterar till VD 
 

Styrelse      
 

 VD

Vice VD &Controller 
                   
                            

Ekonomi Figur 2: Controllern rapporterar till VD 
 Källström 1990, s 122 

 
Genom att ge controllern en titel som vice VD kan företaget betona dennes ansvar för helheten 
samtidigt som det ger controllern en starkare ställning gentemot ekonomiskt ansvariga. Eftersom 
ekonomiavdelningen sköter ”markservicen” kan controllern koncentrera sig på de frågor där 
han/hon behövs främst. I den här organiseringen av controllerrollen finns det nackdelar i att 
controllern är en separat funktion i verksamheten, eftersom ekonomiskt ansvariga på lägre nivåer 
kan dra sig för att kontakta ”VD:s controller”. Därför krävs det nästan att ekonomiavdelningen 
eller partiella controllers engagerar sig i ekonomistyrningen på dessa nivåer (Källström 1990, s 
122).  
 

3.3.3 Controllern fungerar som ekonomichef och rapporterar till VD 
 
 
       
 
 
 
 
 

Figur 3: Controller rapporterar till VD 
    Källström 1990, s 123 

Ekonomi/Controller

VD

Finansiering 

 
Den här placeringen av controllerrollen är vanlig i små och medelstora företag. En anledning till 
denna lösning är att en ekonom ansvarar för hela ekonomistyrningen och controllern får ett mer 
direkt inflytande över ekonomistyrningens verktyg, som bland annat redovisning och 
budgetering. Nackdelar med den här modellen kan vara att controllern blir mer av en 
ekonomichef som ansvarar för att lösa administrativa problem ”för stunden”. Risken är då att 
controllern fokuserar mer på frågor som rör finansiering, skatt och dylikt istället för frågor kring 
verksamhetsstyrningen. Genom att inrätta en finansieringsfunktion kan controllern få mer tid till 
ekonomistyrningsarbetet (Källström 1990, s 123). 
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3.3.4 Controllern är underställd ekonomichefen 
 
 

VD  
 
 
 
 
 

Figur 4: Controllern rapporterar till ekonomichefen  

Ekonomi 

Controller Källström 1990, s 123 
 
Den här modellen är den vanligaste i Sverige. Genom att organisera controllerrollen på det här 
sättet ges controllern goda förutsättningar att koncentrera sig på ekonomistyrningsarbetet. Men 
det finns ändå en mängd brister med denna placering av controllern, en brist är att controllern 
saknar direkt kontakt med VD, vilket leder till att ekonomichefen blir mellanhanden som tar upp 
ekonomistyrningsfrågorna med VD:n. Eftersom ekonomichefen har andra uppgifter att sköta 
kanske han/hon inte driver ekonomistyrningsfrågorna lika hårt som controllern själv skulle ha 
gjort. Ett annat problem är att funktions- och divisionschefer rapporterar direkt till VD och 
därmed får ett övertag framför controllern som måste gå via ekonomichefen. Dessa problem 
uppstår främst när företag befinner sig i krissituationen, men det är då controllerarbetet är som 
viktigast (Källström 1990, s 124). 

3.4 Placeringar av controllers i olika företagsstrukturer 
 
Källström talar om Partiella controllers, detta är controllers som ansvarar för och har specialiserat 
sig på en del av organisationen och en del av controllerns ansvarsområde. Controllerrollen är den 
funktion inom ekonomi som decentraliseras mest, vilket inte är så konstigt med tanke på att 
controllers arbetar med styrning av företag och decentralisering av ekonomiskt ansvar blir 
vanligare hela tiden. Då ökar behovet av controllers på lägre nivåer i företaget (Källström 1990, s 
125).  
 
För att förtydliga detta visar vi här två olika företagsstrukturer som är vanliga idag och som har 
betydelse för controllerns placering.  
 

3.4.1 Divisionaliserat företag 
Ett divisionaliserat företag delar in verksamheten i mer eller mindre självständiga divisioner, den 
centrala ledningen styr varje division genom att ställa resultatkrav och bestämma spelregler för 
dem. Detta är en vanlig organisationsform för större företag med olika produkter och olika 
marknader. Genom att divisionalisera kan företagen ta vara på de fördelar som finns i mindre 
organisationer, så som större flexibilitet och ökat resultatmedvetande (Samuelson 2004, s 116).  
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Figur 5: Divisionaliserat företag med resultatansvar 

VD 

Staber Service 
avdelningar 

Resultatenhet 2 Resultatenhet 1 

Styrelse 

Källa: Samuelson 2004, s 74 

3.4.2 Controllern i divisionaliserade företag  
Samuelson diskuterar två slags controllers i divisionaliserade företag, närmare bestämt 
koncerncontrollers och divisionscontrollers (Samuelson 2004, s 132).  
 

3.4.2.1 Koncerncontrollern  
Koncerncontrollern har ett funktionellt ansvar och fungerar ofta som en stabsresurs till 
koncernledningen. Huvuduppgiften för koncerncontrollern är att ansvara för att det finns ett 
styrnings och rapporteringssystem för koncernen, som gör det möjligt att få en överblick av det 
ekonomiska utfallet för koncernens totala verksamhet, men även för dess delar (Samuelson 2004, 
s 132).  
 
Några exempel på de huvudsakliga uppgifterna för koncerncontrollern är att samordna 
koncernens budgetarbete, göra speciella utredningar och analyser till koncernledningen och att 
leda utvecklingen av controllerverksamheten inom koncernen. Ofta kan det också vara så att 
koncerncontrollern ansvarar för redovisning, bokslut och andra närliggande uppgifter (Mattsson 
1987, s 102). 
 

3.4.2.2 Divisionscontrollern 
Divisionscontrollers ansvarar för ekonomistyrningsprocessen som ger väntad styreffekt på den 
division de ansvarar för. Som divisionscontroller befinner man sig närmare den operativa 
verkligheten, men ekonomistyrningen måste också anpassas till den som är övergripande för hela 
företaget. Divisionen kan alltså inte själv välja sina redovisningsmodeller (Källström 1990, s 
126). 
 
Divisionscontrollerns agerande styrs till viss del av vem han rapporterar till. Källström talar om 
två huvudmodeller för detta. Antingen rapporterar divisionscontrollern till divisionschefen och 
fungerar då som divisionschefens egen expert på divisionens ekonomistyrning, vilket kan ses 
som positivt då divisionscontrollern får en stark ställning hos divisionsledningen. Men det kan 
uppstå problem för koncerncontrollern att få ut information om det går dåligt på divisionen ifall 
lojaliteten mot divisionschefen är för stor. Den andra huvudmodellen är att divisionscontrollern 
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rapporterar till koncerncontrollern, på så vis stärks koncerncontrollerns ställning och VD får 
information om divisionen från två håll, dels från koncernledningen och dels från 
divisionscheferna. Det kan dock uppstå problem då divisionschefen kanske inte anförtror sig till 
divisionscontrollern som i först nämnda fallet (Källström 1990, s 127). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6a och 6b: Modeller för divisions och funktionscontrollerns relationer till 
företagscontrollern och division/funktionschefen 

VD 

Företags 
controller 

Företags 
controller

Division/funktionschef Division/funktionschef

Div/Funktions 
controller

Div/Funktions 
controller 

VD

Källa: Källström 1990, s 127 
 
Källström talar även om två alternativa modeller, den ena där divisionscontrollerns huvudsakliga 
lojalitet ligger hos divisionschefen, men samtidigt fungerar koncerncontrollern som en 
handledare till divisionscontrollern. Här finns en fördel i den professionella uppbackningen, men 
en nackdel är den delade lojaliteten hos divisionscontrollern. Den delade lojaliteten kan göra att 
divisionscontrollern inte delges all affärsrelevant information av vare sig koncerncontrollern eller 
divisionschefen. Den andra alternativa modellen innebär att divisionscontrollern rapporterar till 
koncerncontrollern, medan relationen till divisionschefen är mer formaliserad. Det blir en form 
av konsultverksamhet, koncerncontrollern har ett antal divisionscontrollers under sig, som lånas 
ut till divisionerna. Fördelen med denna organisering är att controllers kan användas på ett mer 
flexibelt sätt, nackdelen är att divisionscontrollern får dubbla lojaliteter och det finns risk att 
divisionschefen ser controllern som företagets kontrollant (Källström 1990, s 128).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7a och 7b: Alternativa modeller för division och funktionscontrollerns relation till 
företagscontrollern och division/funktionschefen 

VD 

Företags 
controller 

Företags 
controller

Division/funktionschef Division/funktionschef

Div/Funktions 
controller 

Div/Funktions 
controller

VD

Källa: Källström 1990, s 128 
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Att det finns ett väl fungerande ekonomiskt informations-, planerings- och styrsystem inom 
divisionen är en av divisionscontrollerns uppgifter. Med hjälp av systemet skall det bland annat 
kunna gå att utläsa vilka områden som divisionen förlorar och tjänar pengar. Divisionscontrollern 
ansvarar för att divisionschefen på ett bra och smidigt sätt kan följa hur det går för divisionen och 
hur den utvecklas. Samtidigt skall divisionscontrollern också se till att varningar om förändringar 
i det ekonomiska utfallet kommer fram till divisionschefen så att denne med framförhållning kan 
planera divisionens framtida ekonomiska utveckling (Mattsson 1987, s 105).    

3.4.3 Funktionsorganiserat företag 
I en funktionsorganisation gör funktionerna bedömningar och planeringar utifrån sitt område, det 
område de har bäst kunskap om, de sammanslagna bedömningarna ger företagets budget 
(Samuelson 2004, s 38).  
 

 
 

 
 

FoU Ekonomi och 
administration 

VD 

 
 
 
 

TillverkningInköp Markand Försäljning 

Figur 8: Funktionsorganisation 
Källa: Samuelson 2004, s 38 

3.4.4 Funktionella controllers 
I organisationer av funktionell struktur blir divisionscontrollern en funktionscontroller. Det kan i 
en sådan organisation bland annat finnas: 
 

• Marknadscontrollers 
• Tillverkningscontrollers 
• Inköpscontrollers 

 
Problematiken med funktionella controllers är att det kan finnas svårigheter för dem att se till 
helhetens bästa. En division är mer självgående än en funktion, funktioner måste hela tiden 
samverka för att nå företagets mål. Funktionscontrollern måste vara lojal mot funktionschefen om 
det är denne controllern är underställd, vilket kan skapa problem om funktionschefen bara strävar 
efter att visa så bra resultat som möjligt för sin funktion. Controllern skulle även kunna vara 
underställd bolagscontrollern och skall då alltid se till företagets bästa (Källström 1990, s 130). 
 
Alltså vilken modell som än väljs för funktionscontrollers gäller motsvarande som diskuterades i 
avsnittet divisionscontrollers, företag måste se till att hela tiden vara medvetna om vilka effekter 
placeringen av controllern kan ha (Ibid). 
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3.4.5 Accounting och Business controller 
Controllerns arbetsuppgifter och egenskaper delas ibland in i två andra kategorier, nämligen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business controller (BC) 
“Affärsekonom” 

• Använder siffrorna: AC:ns och andras 
• Framtidsorienterad: hjälper formulera 

mål och åtgärdsprogram 
• Anpassad till lokala enheters synsätt 
• En linjechef huvudkund 
• Verksamhets, affärs och 

ekonomikompetens 
 

Accounting controller (AC) 
“Redovisningschef” 

• Ser till att siffror kommer fram 
• Historisk och nulägesorienterad: 

rapporterar resultat och 
måluppfyllnad 

• Sammanhängande system med 
lokala delar 

• Många olika kunder 
• Ekonomi och systemkompetens  

Figur 9: Accounting och Business controller 
Olve 1988, s 26 
 

3.4.5.1 Accounting controllern 
Accounting controllern har mer hand om de traditionella ekonomuppgifterna och jobbar åt både 
interna och externa intressenter. Med andra ord kan AC:ns kund vara en BC likväl som 
skattemyndigheten. Samuelson jämför AC rollen med rollen som traditionell ekonomichef eller 
redovisningschef (Samuelson 2004, s 63). Olve går så långt att han ifrågasätter om AC alls bör 
kallas controller. Men han nämner även att koncerncontrollerns tunga ansvar över redovisningen 
gör att den liknar en AC roll mer än en roll som BC (Olve 1988, s 26). 

3.4.5.2 Business controllern 
Business controllern har ett utvidgat ansvar och hjälper linjechefer att styra mot framtida 
ekonomiska mål. BC:n bör vara pedagogisk och kunna påverka andra i deras arbete för att bidra 
till en styrning mot de ekonomiska målen. Dessutom måste BC ha tillgång till annan information 
än siffror vilket kommer att behandlas utförligare i avsnitt 2.6 (Samuelson 2004, s 67). 

3.5 Tidigare studier inom ämnet 
 
I det inledande kapitlet nämnde vi en studie gjord av Wennblom och Westblad (2004), de 
undersökte controllerns bakgrund och framtida utmaningar genom en kvantitativ studie. Deras 
studie bygger på en enkät utskickad till 82 företag, varav 66 stycken svarade (av dessa var 14 
stycken verksamma inom handelsområdet).   
 
De hade i sin studie en fråga rörande controllerns placering i organisationen där respondenterna 
fick tre alternativ, centraliserad i en stab, decentraliserad i en affärsenhet och annan placering (till 
exempel matrisorganisation). Av dem som svarade hade 83,3 procent en centraliserad placering, 
15,2 procent hade en decentraliserad position och resterade hade någon annan typ.  
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Författarna hade även en annan fråga rörande benämningen på controllerns chef, frågan var 
öppen och inga svarsalternativ gavs. Tanken bakom denna fråga var att de ville komma fram till 
vart i organisationen controllern var placerad. Det visade sig att de valigaste benämningarna på 
controllerns chef var ekonomichef följt av ekonomidirektör och därefter VD. Frågan visade också 
att 4,5 procent rapporterade till en annan controller och 3 procent rapporterade till en 
avdelningschef (Wennblom & Westblad 2004).     
 
Det har även gjorts kvalitativa studier kring controllerns roll och dess förändring. Danielsson, 
Eklund och Du Hane (2004) gjorde en studie bland företag i industribranschen. De konstaterade 
där att controllerns roll har stärkts och därmed har kommit att spela en mer avgörande roll, då 
denne levererar relevant information som beslutsunderlag till ledningen. De konstaterade vidare 
att controllerns yrkesroll främst är att vara informatör inom företaget (Danielsson, Eklund & Du 
Hane 2004).  
        

3.6 Controllerrollens utveckling 
 
Här nedan följer en modell med beskrivning av hur controllerns roll sett ut och hur denna har 
utvecklats genom åren. 
 
 (Antal info källor)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydliggöra strategier  
Utforma måltal och 
rapporter 
Utbilda i ekonomi 

Bevaka, utreda avvikelser 
” konsoliderande ” 
lönsamhetsbedömning 
”traditionell ” värdering av 
lönsamhet 

Katalysator för att 
åtgärder vidtas  
Samtalspartner/ 
ifrågasätta antaganden 

Affärsrådgivning 
Early warning 
Omvärldsbevakning 
Analys av t ex förvärv 
Nyckleltalsjämförelser 

All 
affärsrelevant 
information 

Redovisnings
- information 
(intern) 

(Beaktande 
av grupp-
processer)  Påverka (andras) 

tänkande 
Analysera (själv)  

Figur 10: Controllerns utveckling 
Källa: Olve 1988, s 14 
 
Olve menar att controllerns uppgifter förändras allt mer och att ”ekonomen lämnar sitt trygga 
hörn”. Olve anser alltså att controllern allt mer lämnar sin ursprungliga analyserande karaktär för 
att bli mer styrande, mycket av denna utveckling beror på den ökade decentraliseringen av 
organisationer (Olve 1988, s 14).  
 
Att analysera själv handlar om att bryta ner information för att förstå, i redovisnings/ekonomiskt 
syfte innebär det att ekonomen bryter ner historisk information. Genom att göra det kan 
ekonomen ta reda på vad som avviker från budget och plan och värdera företagets lönsamhet 
utifrån relevanta siffror, alltså från den rena redovisningsinformationen. De vänstra rutorna 
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innebär att controllern själv gör analyser, här sker utvecklingen från den traditionella 
ekonomrollen till att själv införskaffa sig annan affärsrelevant information än redovisningsdata 
och tolka denna utifrån företagets strategi och affärsidé (Olve 1988, s 11).  
 
Styrning går ut på att påverka andra i deras tänkande och handlande. Siffrorna från den interna 
redovisningsinformationen har en styrande verkan, men främst tillsammans med annan viktig 
information. För att kunna påverka andra krävs det att controllern lämnar ekonomikontoret och 
ger sig ut på fältet. Vikten av detta har uppmärksammats då företag växer och blir mer 
decentraliserade, denna utveckling har gjort det nödvändigt för chefer att använda sig av mer än 
traditionell redovisningsinformation. För att kunna påverka andra är det alltså viktigt för 
ekonomen att ta del av annan affärsrelevant information. I den högra delen handlar det mer om att 
controllern verkar genom andra, alltså controllerns medverkan i enhetschefens målstyrning, att få 
alla att arbeta mot samma mål. Denna tanke kan vara skrämmande för den traditionella 
ekonomrollen då det är mer oklart vad som är ”rätt” när det gäller annan affärsrelevant 
information och processer som studeras och därmed talar Olve om att ”lämna sitt trygga hörn” 
(Olve 1988, s 12).  
 
Olve (1988, s 20) redogör för rutorna i figur 10 på följande sätt:  
 

• Om vi ser till det nedre vänstra hörnet handlar det om att analysera den sammanlagda 
lönsamheten men främst i traditionella redovisningstermer. Accounting controllern kan 
påstås ha en mer analyserande roll då denne som beskrevs tidigare i figur 9 är historisk 
och nulägesorienterad samt ser till att siffror kommer fram.  

 
• Det övre vänstra hörnet handlar om att använda sig av annan affärsrelevantinformation 

som konjunkturtrender och nyckeltalsjämförelser för att utifrån detta kunna ge 
affärsrådgivning. 

 
• Det nedre högra hörnet handlar om att tydliggöra företagets strategi, främst genom 

ekonomiska måltal, men även se till att det finns tillräckliga informations- och 
planeringssystem för att enheter skall kunna ta sitt ansvar och arbeta mot företagets mål.  

 
• I det övre högra hörnet har controllern rollen att aktivt arbeta som samtalspartner för 

enhetschefen och påverka denne med hjälp av all affärsrelevant information. Detta är 
rollen som är önskas av en business controller, som BC är det alltså viktigt att kunna 
påverka andra och för att påverka i rätt riktning måste BC:n vara väl insatt i företagets 
affärsidé och strategier (Ibid). 

 
 
 
 
 

- 18 - 



 

4 Empiri 
 
I Empirikapitlet ges först en presentation av våra respondenter. Därefter redogör vi för de delar 
av våra intervjuer som vi tycker är relevanta för att besvara frågan, hur företagen har valt att 
organisera controllerfunktionen och varför, samt vad de finner positivt och negativt med detta. 
Våra intervjufrågor redovisas i Bilaga 1 längst bak i uppsatsen.  
 

4.1 Presentation av respondenter 
 
Här följer en kort presentation av våra respondenter som vi träffade på Kappahl, MQ och Lindex.  
 
Jessicka Olsson, Controller, Kappahl 
Jessicka Olsson är 38 år och utbildad Civilekonom, hon har läst på Handelshögskolan i Göteborg 
med inriktning Service Management, hon är även utbildad skräddare i botten. Hon har arbetat på 
Kappahl sedan 1998 och började då som planner, vilket innebär att man arbetar mer som ekonom 
i ett team och arbetar närmare produkterna och mer detaljerat, medan den nuvarande rollen som 
controller innebär att hon istället har hand om en hel avdelning. Hon har även jobbat i olika 
projekt, bland annat var hon projektledare vid introduceringen av Kappahl i Polen.  
 
Jennie Ahlgren och Jörgen Emanuelsson, Controller, MQ 
Jennie Ahlgren är 31 år och har varit business controller på MQ i ett år. När hon utbildade sig 
läste hon kostnads/intäktsinriktning, två år i Kristianstad, ett år utomlands men tog sedan sin 
examen från Handelshögskolan i Göteborg. Hon började som ekonomiassistent på ett mindre 
bolag och blev sedan controller där, varefter hon började på JC där hon var ett år för att sedan 
börja på MQ.  
 
Jörgen Emanuelsson är 44 år och har arbetat på MQ i åtta år. Emanuelsson har läst två år i Borås 
och tog sedan sin examen i ekonomi i Karlstad. Från början var Emanuelsson ensam controller på 
MQ, så han har haft nästan alla controllerroller på företaget, men innan han blev business 
controller på ekonomiavdelningen var han inköpscontroller. 
 
Ida Hördegård, Controller, Lindex 
Ida Hördegård är 31 år gammal och har läst integrerad Civilekonom på Handelshögskolan i 
Göteborg. Hördegård hade tyskspråklig inriktning, hon läste marknadsföring på C-nivå och 
redovisning på D-nivå. Hördegård blev färdig med sin utbildning år 2001. 
  
År 2003 började Hördegård jobba på Lindex och då som controller under Inköp på 
barnavdelningen. Sedan år 2005 gick hon istället över och jobbade som produktchef för 
underklädesavdelningen för att under år 2006 vara mammaledig ett år. Hördegård kom sedan 
tillbaka år 2007 och jobbade då i projekt, samtidigt var Hördegård även ansvarig för en annan 
avdelning som ligger under Inköp och heter Systemsupport den fungerar som en länk mellan IT-
avdelning och användarna. I år blev Hördegård ansvarig för den totala Controller Gruppen på 
Inköp. 
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4.2 Presentation av den empiriska undersökningen 
 
I det här avsnittet tar vi upp de delar av våra intervjuer som är närmast relaterade till våra 
forskningsfrågor. 
  

4.2.1 Beskrivning av controllerns roll i organisationen  
Här nedan följer en redogörelse för hur våra respondenter beskriver sina företag och vilka 
avdelningar som har controllers. Dessutom redogörs det för vilka arbetsuppgifter som följer med 
respektive placering.  
 
På Kappahl finns det en VD och en styrelse. Kappahl fyra inköpsområden vilka är Barn, Herr, 
Dam och Underkläder. Kappahl har också en försäljningsorganisation som arbetar ut mot 
butikerna. De har även en marknads-, en IT - och en ekonomiavdelning som mer fungerar som 
stabsfunktioner i företaget.  
 
All distribution av varor sker via logistikavdelningen på huvudkontoret i Mölndal till de länder 
där Kappahl har butiker, närmare bestämt Sverige, Norge, Finland och Polen.  
 
De avdelningar som har controllers är Inköp, Försäljning och Logistik. De vanligaste 
arbetsuppgifterna som controllern på Inköp har är analyser av den tidigare veckans utfall och 
agera på det som hänt. Budgetprocesser är en annan del som kräver mycket arbete och tid av 
controllern. Olsson gör budget för sin avdelning och under henne finns fyra planners som gör 
budget för varje vara vilket utgör hennes underlag. Sedan görs en övergripande budget för hela 
inköpsavdelningen, som är en sammanställning av alla affärsområdesbudgetar. 
  
Som försäljningscontroller på Kappahl utformar man budget per butik i ”sina” länder. De tittar på 
vad som händer på respektive marknad, hur köpkraften och arbetslösheten ser ut, trender med 
mera. Varustyrningscontrollers arbetar med fördelning av varorna, hur stora kvantiteter som skall 
köpas in och ser till att annonsvaror kommer till rätt butiker.   
  
MQ består av Styrelsen/VD och de olika underliggande avdelningarna Inköp, Försäljning, 
Logistik, Ekonomi, IT och Marknadsavdelningen. Inköp är i sig uppdelat i Herr och Dam, samt 
Externa varumärken.  
 
Företaget har sitt lager i Borås och det är därifrån som all distribution av varor sker, 
Huvudkontoret har dock nyligen flyttats till Göteborg. MQ har endast verksamhet i Sverige.  
 
Ahlgren och Emanuelsson arbetar på ekonomiavdelningen och analyserar den information de får 
av redovisningsekonomerna. På avdelningen är de vanligaste arbetsuppgifterna för controllern 
månatlig rapportering till styrelse, ledning och avdelningar, budgetar och prognoser samt 
uppföljning av dessa, på ekonomiavdelningen görs detta på en mer övergripande nivå för hela 
organisationen (valuta upphandling och avtal arbetar de också med). 
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Som controller på försäljningsavdelningen lägger man budget för varje butik, vilken försäljning, 
vilka kostnader etc. Controllern får helt enkelt en summa av ekonomiavdelningen att fördela på 
butikerna och dessutom planerar han hur många arbetstimmar som krävs per butik, vilka löner 
som skall gälla och så vidare.  
 
Inköpscontrollers arbetar mycket med analyser och prognoser på varumärkesnivå, alltså mer 
detaljerat. Vilka byxor går bäst och så vidare, snabba beslut är viktigt och de läser rapporter ner 
på dagsnivå för att veta var satsningarna skall göras.  
 
När hela verksamhetsbudgeten läggs, görs det med alla avdelningschefer och 
avdelningscontrollers, denna presenteras sedan för VD och styrelse.  
 
Precis som de ovan nämnda har Lindex VD och Styrelse högst upp i företaget. De stora 
avdelningarna på Lindex som allt kretsar kring är Inköp, Marknad, Logistik och 
Försäljningsländer. Stabsfunktionerna är en informations-, en Human Resources- 
(personalavdelning), en IT -, och en ekonomiavdelning. Inköpsavdelningen är indelat i tre olika 
affärsområden vilka är Dam, Underkläder (inklusive kosmetik) och Barn. 
 
De olika försäljningsländerna är Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen (de tre 
sistnämnda samarbetar organisatoriskt med Finland), Tjeckien (får hjälp av Sverige). Lindex är 
ett växande företag och till hösten öppnar de i Ryssland. 
 
På försäljningsavdelningen arbetar landcontrollers som jobbar tätt ihop med landscheferna och 
regioncontrollers som arbetar nära distriktscheferna. Här arbetar controllers mycket med 
budgetering för butiker och måste hela tiden titta på nuet, till exempel hur försäljningen ser ut 
idag. Varje land gör försäljningsprognoser utifrån en allmän marknadsanalys samt en 
expansionsplan framåt. De ser mer generellt på vad de tror att de kan sälja utifrån hur många 
butiker de har och om de planerar att expandera (alltså om det sker några nyöppningar av 
butiker).  
 
Under inköpsavdelningen ligger en funktion med controllers. Där är Hördegård chef, hennes 
ansvarsområde är att optimera inleveranserna utifrån lagersituationen nu och 
försäljningsprognosen framåt. Detta sker i dialog med controllers på respektive affärsområde, 
Inköp har fyra controllers på Dam, tre på Barn och tre på Underkläder. Arbetsprocessen börjar 
med budgetering av försäljning och inleveranser för en säsong ungefär ett halvår innan. Därefter 
sker uppföljning av köpen samt justering av försäljningsbudget och inleveransbudget när 
säsongen närmar sig. Under säsongen fortsätter sedan arbetet med att bromsa inköpen eller köpa 
mer beroende på hur försäljningen går.   
 
Ekonomicontrollers arbetar med att analysera informationen de får från redovisningsekonomerna. 
De rapporterar helt enkelt utfallet för det totala genom analyser. På ekonomiavdelningen finns 
även controllers som analyserar företagets totala intäkter och kostnader samt sköter den externa 
redovisningen.  
 
På logistik arbetar tre controllers med att fördela kläder till försäljningsländer och 
försäljningsställen.  
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Hördegård summerade controllerns roll på Lindex genom att säga att rollen innebär att man har 
ett så kallat ”flaggningsansvar”, som controller tar man inga beslut utan tar fram beslutsunderlag 
och ger tips till beslutsfattarna. Även Ahlgren och Emanuelsson anser sig vara informatörer som 
gör ledningen uppmärksam på den rådande situationen (via ekonomichefen).   
 

4.2.2 Anledningar och motiveringar till controllerns placering 
Nedan följer de motiveringar som våra respondenter har givit till varför controllerrollen är 
organiserad på visst sätt.  Vi tar även upp rapporteringsgången, då den förtydligar och motiverar 
controllerns placering.  
 
På Kappahl har de valt att placera controllers på olika avdelningar för att de på det sättet arbetar 
närmare produkterna och är mer insatta i det som händer på sina respektive avdelningar. Olsson 
skulle inte själv kunna tänka sig att sitta i en controllergrupp och säga vad andra på avdelningarna 
skall göra. Hon menar att en egen controllerfunktion skulle bli väldigt fokuserad på siffror och då 
inte få samma förståelse för de olika affärsområdena och de situationer som kan uppstå där.   
 
På Olssons avdelning är det affärsområdeschefen som är hennes chef och den som hon jobbar tätt 
ihop med. De har även fyra planners på sin avdelning som arbetar närmare de olika 
produktområdena, de ger henne information om produkterna och hon sammanställer sedan detta 
till övergripande information för hela affärsområdet. Detta rapporterar Olsson till sin chef som i 
sin tur rapporterar vidare till inköpsledningen, där alla affärsområdeschefer ingår. Sedan träffas 
även försäljningschef och inköpschef som ansvarar för den totala verksamheten, samt en 
marknadsföringschef, de kallas alla för direktörer, dessa använder sig sedan av informationen till 
verksamhetens bästa, det är även de som rapporterar vidare till VD. Det är alltså 
avdelningsdirektörerna som har kontakten med VD, företagets controllers rapporterar bara till sin 
avdelnings/områdeschef och till varandra under budgetmöten och dylikt.  
 
När det gäller controller mötena som hålls mellan företagets inköpscontrollers så är det ganska 
begränsad information som de tar upp, eftersom mycket tas upp mellan de olika 
affärsområdescheferna, dessutom har introduktionen på börsen gjort att sekretessen på Kappahl 
har höjts och därmed lämnar de inte informationen till lika många. Vid budgetmötena som äger 
rum fyra gånger om året, träffas alla avdelningarnas controllers. Inköp förmedlar vilka trender 
och färger man tror på under kommande säsonger, försäljningscontrollers rapporterar för läget på 
respektive marknad och ekonomi kommer med övrig ekonomisk information. 
 
MQ har även de placerat sina controllers avdelningsvis, anledningen är att det känns som ett 
måste menar Ahlgren, hon tror inte det hade fungerat om de hade gjort på ett annat sätt. 
Controllers på Inköp arbetar väldigt nära, de sitter till och med jämte varandra, vilket bidrar till 
att de lätt kan diskutera olika frågor. Det är viktigt då det hela tiden händer mycket på detaljnivå. 
De behöver flera controllers på Inköp för att klara av alla uppgifter då det är omfattande med 
många inköpsområden. Då är det lämpligt att dela upp dessa affärsområdesvis på så vis blir de 
mer specialiserade.  
 
På Inköp finns det en controller för Dam, en för Herr och en för Externa varumärken samt en 
övergripande som samlar in information från olika områdescontrollers, denne rapporterar sedan 
till inköpschefen. Försäljningscontrollern arbetar ihop med försäljningschefen och rapporterar till 
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honom. Som försäljningscontroller är man på MQ lite spindeln i nätet och får information från 
alla håll, det vill säga Inköp, Ekonomi, markandsföringsavdelningen och Logistik.  
 
Chefen på ekonomiavdelningen är den som Ahlgren och Emanuelsson rapporterar till, denne 
rapporterar sedan vidare till VD och styrelse. Informationen som Ahlgren och Emanuelsson 
arbetar med får de i sin tur av redovisningsekonomerna. De analyserar med andra ord den 
information som övriga controllers har lämnat till redovisningsavdelningen. 
 
Ahlgren och Emanuelsson har däremot inte många organiserade möten med controllers på Inköp 
utan kommunikation sker ständigt, eftersom de springer på varandra i korridorerna hela tiden. De 
har dock ett tätt samarbete med försäljningscontrollern, något som även den övergripande 
inköpscontrollern har. Försäljningscontrollern får alltså som vi nämnde tidigare information från 
alla håll.  
 
Lindex har provat att organisera sin controllerfunktion på olika sätt genom åren och hade tidigare 
organiserat rollen så att den låg under en affärsområdeschef, likt Kappahl och MQ. Men i 
dagsläget så fungerar det så att alla controllers på Inköp är en egen lite mer separat grupp, och nu 
så rapporterar alla controllers direkt till Hördegård istället, alltså inte via någon 
affärsområdeschef. Inköpscontrollers på avdelningarna fungerar numera som ett stöd för de olika 
cheferna men rapporterar som sagt till Hördegård. Det har även varit tider då det inte funnits 
någon inköpschef utan affärsområdeschefen har legat organisatoriskt direkt under VD. Ett annat 
alternativ som de har testat på är att ha controlling för till exempel Inköp direkt under 
ekonomichefen, men Hördegård tycker att det fungerar bättre när rollen ligger under den 
avdelning som den tillhör. 
 
Hördegård har två personer att rapportera till, dels inköpschefen, dels Lindex VD. Detta då hon 
har ansvaret för alla controllers på inköpsavdelningen, det är hennes uppgift att samordna de tio 
controllers hon har under sig på de olika inköpsområdena. Hördegård arbetar på en funktion 
kallad Group Controlling Purchase som organisatoriskt ligger under inköpsavdelningen. 
Inköpsavdelningen är indelad i tre olika affärsområden men de controllers som finns på 
respektive affärsområde rapporterar bara till Hördegård och inte till sina affärsområdeschefer, 
dock finns de till hands som samarbetspartner och ekonomiskt bollplank för sina respektive 
affärsområdeschefer.  
 
Landcontrollers rapporterar direkt till sina respektive landschefer (som jämförs med en 
ekonomichef och VD för ”sitt land”) om hur läget ser ut. Regioncontrollers rapporterar till 
landscontrollern medan regionchefer rapporterar till landschefen.  
 
4.2.3 För- och nackdelar med vald placering 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de för- och nackdelar våra respondenter ser med 
deras nuvarande placering av controllern.  
 
En nackdel på Kappahl är den nuvarande rapporteringsgången enligt Jessicka, att det kan kännas 
som lite dubbelarbete ibland, då hon först får rapportera till sin områdeschef och sedan till 
controllergruppen. Hon menar att det hade blivit mer effektivt om hon inte hade behövt berätta 
samma sak flera gånger. Det ligger för tillfället under omarbetning. 
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Olsson medger att det kan bli lite ”vi och dom” känsla mellan avdelningarna, men att mycket 
beror på att det är ett så stort företag och att det kan bli luckor i kommunikationen. Hon tycker 
ändå att de har god kontakt mellan olika controllers på de olika avdelningarna. Hon tror att en 
närmare kontakt/arbetsgrupp mellan controllers nog skulle ske på bekostnad av 
kommunikationen till avdelningarna. Hon menar att controllers inte får samma förståelse för 
avdelningarnas behov om de sitter i en grupp och kollar på en avdelnings siffror.  
 
MQ har nyligen flyttat sitt huvudkontor från Borås till Göteborg detta har underlättat 
kommunikationen då alla sitter under samma tak. Men som vi tidigare nämnt har de inte många 
organiserade möten utan det samtalas mest vid skrivborden. Ibland kan informationsflödet gå lite 
trögt på MQ och Ahlgren och Emanuelsson tvingas tjata sig till de underlag de behöver. Vissa är 
väldigt bra på att rapportera in i tid, medan andra är sämre förklarar de.   
 
Lindex har som sagt sina inköpscontrollers i en grupp kallad Group Controlling Purchase, vilket 
Hördegård tycker fungerar bra. Det som de vinner på att ha sina controllers i en mer separat 
grupp är att gruppen kan diskutera och utveckla sin metod för att sedan sprida den vidare till de 
andra affärsområdena. De kan alltså centralt bestämma vilken metod inom controlling alla ska 
arbeta efter. Detta betyder att de nu jobbar på liknande sätt på de olika områdena. Risken blir 
annars att de olika affärsområdena jobbar efter deras egen chefs vilja, beroende på om han är 
siffermänniska eller mer sortimentsdriven kan controllern få för stor eller för liten inverkan på 
affärsområdet. Hördegård säger att det gäller att ha en viss balansgång på ett företag som Lindex 
där siffror inte säger allt, utan de måste även ta hänsyn till trender, mode och så vidare. Det är 
viktigt att ekonomerna har ett intresse för mode och en förståelse för det. Tanken är att det ska 
vara jämvikt mellan controlling och de som köper in.  
 
Hördegård tycker att det är positivt när rollen ligger under den avdelning som den tillhör då 
controllern kommer närmare avdelningen. Det är viktigt för att de jobbar mycket parallellt på 
olika projekt och kan fokusera på inköpsavdelningens syfte, vilket är att köpa in rätt produkt i rätt 
tid, till rätt pris och med rätt volym. För att fokusera på sin avdelnings egentliga uppdrag och inte 
kontrollera varandra tror Hördegård att det här är det bästa sättet att organisera rollen, i alla fall i 
dagsläget. Då det kommer till kommunikationen tror Hördegård att det alltid kommer att vara ett 
visst glapp mellan de olika enheterna. Anledningen är att de har olika syn på utveckling, men 
Hördegård tror även att detta driver företaget framåt. Inköp tittar på vad de gjorde fel och blickar 
framåt, Försäljning måste däremot leva i nuet och se till att göra det bästa av situationen. Det är 
en utmaning att se till att kommunikationen mellan försäljningsländer och Inköp fungerar. För att 
det ska kunna fungera finns det en gemensam vision för hela företaget och gemensamma 
värderingar som alla kan känna sig trygga i när de fattar beslut, oavsett vilken avdelning de 
arbetar för.  
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5 Analys 
 
Avsikten med detta kapitel är att analysera empirin med hjälp av teorin. Vi väver samman 
tidigare teorier med den förståelse som vi har skapat med vår empiriska undersökning. Vi utgår 
från våra forskningsfrågor när vi analyserar för att underlätta för läsaren. Vi startar kapitlet 
med att ta upp våra forskningsfrågor igen för att därefter analysera varje fråga i turordning. Vi 
tar även upp rapporteringsgången som en egen punkt då vi anser att den förtydligar var i 
organisationen controllern befinner sig.  
 
 
I det inledande kapitlet fördes en problemdiskussion som ledde fram till några forskningsfrågor, 
vilka var följande: 
 

• Hur kan controllerfunktionen organiseras i klädföretag?  
 

• Vad påverkar hur företagen väljer att organisera controllerfunktionen och vilka för- och 
nackdelar följer härmed?  

 

5.1 Beskrivning av controllerns plats i organisationen 
 
I litteraturen talas det om olika sätt att organisera controllerfunktionen, mycket av detta behandlar 
vem controllern är underställd och till vem denne skall rapportera. Vi angav i teorikapitlet några 
olika sätt att organisera rollen med hjälp av tillhörande figurer, några av dessa tänker vi nu 
försöka koppla till våra respondenters företag.  
 
Figur 11: Kappahl 
Källa: Egen konstruktion 
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Styrelse 

Ekonomi 

Inköp Distribution Försäljning IT Marknad 

SV NR FIN POL

Varje försäljningsland har en 
försäljningscontroller, även här 
finns en övergripande controller 
för hela försäljningsavdelningen

UKL Barn Dam 

Här finns 
varu -
styrnings 
controllers

Varje affärsområde har en 
controller och tre till fyra 
planners, det finns även en 
övergripande controller för 
hela inköpsavdelningen

Herr 

VD och Ledning 



 

På Kappahl består ledningen av företagets VD, en inköpsdirektör, en försäljningsdirektör, en IT 
direktör, en marknadsdirektör, en ekonomidirektör och slutligen en personaldirektör. På 
inköpsavdelningen sitter det även affärsområdeschefer och på försäljning finns det chefer för 
respektive försäljningsland. Dessa har alla controllers till sin hjälp.  
 
Som controller på Kappahls inköpsområden rapporterar man i första hand till sin 
affärsområdeschef, vilket kan liknas med modell 6a i teorikapitlet. Avdelningen blir lite som en 
egen funktion så att säga. Affärsområdeschefen rapporterar sedan till inköpsdirektören som för 
vidare informationen till VD. På försäljning rapporterar försäljningscontrollern till 
försäljningsdirektören som i sin tur rapporterar till VD, likadant fungerar det på 
distributionsavdelningen. Men det är även så att försäljningsavdelningen och inköpsavdelningen 
har varsin övergripande controller som alla affärsområdescontrollers och landscontrollers 
rapporterar till, likt figur 7a i teorikapitlet. Alltså alla underliggande avdelningars controllers 
rapporterar i första hand till sina affärsområdeschefer/försäljningschefer, men de delger även en 
del information till enheternas övergripande controllers.     
        
Figur 12: MQ 
Källa: Egen konstruktion       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Styrelse/VD 

 
 

Inköp Logistik 

Herr, en 
controller 

Dam, en 
controller 

Externa 
märken, en 
controller 

En logistik 
controller 

En övergripande 
inköpscontroller 

Försäljning Ekonomi IT Marknad 

En försäljnings 
controller

Två stycken 
Business controllers 

 
På MQ finns det chefer för alla de olika funktionerna, controllers sitter på de avdelningar där det 
behövs, Inköp har fler då det är en komplex funktion med snabba förändringar. Här rapporterar 
controllers till sina respektive avdelningschefer. Det är sedan avdelningscheferna som för vidare 
informationen till VD. Organiseringen av controllerfunktionen på MQ kan alltså liknas med figur 
6a i teorikapitlet. 
 
På MQ finns även business controllers, till skillnad från Kappahl som endast har 
finansieringsekonomer och redovisningsekonomer på sin ekonomiavdelning. MQ har valt det 
vanligaste sättet att organisera controllerfunktionen i Sverige, nämligen som figur 4 i 
teorikapitlet. Business controllern rapporterar alltså först till ekonomichefen som sedan för vidare 
informationen till VD och styrelse.  Här sker ingen rapportering controllers emellan, men givetvis 
kommunicerar controllers på avdelningarna med varandra. Controllern på Försäljning får ta del 
av mycket information från Inköp och ekonomiavdelningen.  
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Figur 13: Lindex    
Källa: Egen konstruktion 
 
 
 
 
 

       
        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 

Styrelse/VD 

Inköp Marknad InfoHR IT Försäljnings 
länder 

Group 
Controlling 
Purchase 

UKL Dam Barn 

Tre st tilldelnings 
controllers arbetar 
tillsammans med en 
övergripande chef  

SV NR FIN

Est

Varje försäljningsland har en så 
kallad landscontroller (de baltiska 
länderna får hjälp av Finland och 
Tjeckien av Sverige), sedan finns 
det även regioncontrollers. 

LitLett

Tjeck

Under inköp ligger en controller grupp där 
tre arbetar på Barn, tre på Underkläder och 
fyra på Dam. Dessutom är det en som leder 
gruppen tillsammans med en assistent. 

Ekonomi 

Business controllers som 
analyserar redovisnings- 
informationen, samt 
accounting controllers  

Logistik 

 
På Lindex finns det avdelningschefer för alla avdelningar. När det gäller försäljningsländerna 
arbetar respektive landschef nära en så kallad landscontroller, det finns även regioncontrollers 
som arbetar ihop med en distriktschef. På inköp finns en egen ”controllerfunktion”, det innebär 
att de controllers som jobbar på de olika affärsområdena hjälper sina respektive avdelningschefer 
men rapporterar till en övergripande controller på Inköp som i sin tur rapporterar till 
inköpschefen men även direkt till Lindex VD. Lindex har både business controllers som 
analyserar redovisningsinformationen men de har även accounting controllers som sköter den 
externa redovisningen, alltså mer en typ av redovisningsekonomer.  
 
Den här typen av organisering av controllerfunktionen kan liknas med figur 7b i teorikapitlet, 
controllers fungerar här mer som ett stöd till affärsområdeschefer, regionchefer och landschefer, 
men de har en controller över sig som de rapporterar till. Denne har sedan direkt kontakt med 
både VD och chefen för hela funktionen. Om vi tar Inköp som ett exempel så hjälper controllers 
på barnavdelningen affärsområdeschefen på det området, men rapporterar läget på avdelningen 
till controlleransvarig för Inköp, som i sin tur för en kommunikation dels med VD, dels med 
inköpschefen.   
 
Om vi ska jämföra dessa företagsstrukturer med de strukturer som vi gick igenom i teorikapitlet 
kan alla tre liknas vid en funktionsorganisation. Då de är indelade efter sina funktioner, Inköp, 
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Försäljning, Logistik/Distribution, Ekonomi och så vidare. Men eftersom företagen är så pass 
stora och komplexa blir även en del av funktionerna indelade i avdelningar/affärsområden. 
 
Om vi jämför våra respondenters placering med det som konstaterades i Wennblom och 
Westblads studie (2004) kan vi se att våra respondenters placering skiljer sig från den vanligaste 
placeringen som deras studie visar. Istället för att ha en centraliserad placering har de en mer 
decentraliserad placering av sina controllers till avdelningar och affärsområden.   

5.2 Orsaker till controllerns placering i organisationen samt dess för- 
och nackdelar 
 
Var i organisationen controllern placeras har betydelse för dennes handlingskraft, som vi nämnde 
tidigare måste företag se till att hela tiden vara medvetna om vilka effekter placeringen av 
controllern kan ha (Källström, 1990). Alla våra respondenter tycker att närheten till det område 
de jobbar som controller för är en viktig faktor när det gäller placering. De menar att närheten är 
viktig för styreffekten. I klädbranschen är det extra viktigt på inköpsavdelningen där man måste 
kunna agera snabbt på marknadsförändringar, trender kan vända snabbt och det är viktigt att ligga 
steget före.  
 
Att decentralisera ansvar sägs ofta vara ett nödvändigt svar för företag då marknadsförhållandena 
ändras. Marknader som är snabbrörliga och mättade gör att företag behöver ha en mer 
reaktionssnabb och beslutspotent personal längre ner i företaget. Det genererar i sin tur mer 
motivation och skapar en starkare ansvarskänsla, till mindre och mer överblickbara enheter (Olve 
1988, s 18). Behovet av olika controllers brukar mestadels komma i decentraliserade strukturer 
(Olve 1988, s 10).  
 
Av de tre företag som vi har intervjuat har alla valt att decentralisera controllerfunktionen. Främst 
på Inköp och Försäljning där närheten till produkterna och marknaderna är viktig för snabba 
beslut som ger önskad styreffekt. Olsson på Kappahl menar att man inte får samma förståelse för 
avdelningarnas olika behov om man inte har närheten till avdelningen. Även våra respondenter 
på MQ tryckte på vikten av controllers på olika inköpsområden då uppgifterna är omfattande och 
det därmed är lämpligt att dela upp controllers affärsområdesvis så att de blir mer specialiserade. 
En annan sak som gör decentralisering viktig har med budgetprocessen att göra, som även utgör 
en stor del av controllerns arbetsuppgifter. Under våra intervjuer har vi förstått att 
decentraliseringen bidrar till att den detaljkunskap som företagets anställda har kommer till 
användning i budgetprocessen. Till exempel på Kappahl har affärsområdescontrollern hjälp av 
sina planners att lägga budget på produktnivå som hjälper controllern att göra en total budget för 
sitt affärsområde.  
 
Enligt Källström är ett vanligt problem i funktionsorganisationer att det kan finnas svårigheter att 
se till helhetens bästa, eftersom det krävs att funktioner hela tiden måste samverka för att nå 
företagets mål. Olsson talade om att det kunde bli glapp i kommunikationen mellan funktionerna 
eftersom Kappahl är ett så stort företag. Hon medgav också att det kan bli lite ”vi och dem” 
känsla när de arbetar affärsområdesvis, det blir mycket fokus på den egna avdelningens behov.  
Även Hördegård på Lindex nämnde att det kan bli glapp i kommunikationen avdelningarna 
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emellan då de har olika syn på utveckling, men hon tror att det är något som driver företaget 
framåt.  
 
Både Hördegård och Olsson menar att man måste lita på att de andra avdelningarna gör sin del 
och som Hördegård sa ”våga lämna över stafettpinnen”. MQ som är ett mindre företag än de 
andra två, har även de haft svårigheter när det kommer till kommunikationen, men de har kommit 
någorlunda tillrätta med problemet sedan de flyttade sitt huvudkontor till Göteborg, där alla 
medarbetare idag jobbar under samma tak. Men informationsflödet kan trots det gå lite trögt och 
en del underlag måste Ahlgren och Emanuelsson be om flera gånger innan avdelningarna 
levererar.  
 
På Försäljning blir det viktigt att ha försäljningscontrollers på de olika marknaderna i alla fall på 
de större företagen Kappahl och Lindex som är verksamma på ett mer internationellt plan än MQ. 
Efterfrågan på de olika varorna kan variera mellan de olika försäljningsländerna och då ökar 
behovet av att snabbt få reda på det. Genom att ha controllers på de olika marknaderna kan de 
sammanställa informationen från de olika lands- och regioncheferna och ha koll på vad som sker 
på respektive marknad, det är en omöjlighet för en person att organisera allt detta på så stora 
företag som Lindex och Kappahl faktiskt är.      
 
Genom att decentralisera controllerfunktionen skapas en större förståelse för avdelningarna och 
vad de behöver, dessutom ökar styrbarheten. När controllern arbetar närmare de olika 
affärsområdena får han/hon en större möjlighet att påverka avdelningarna och verka som 
katalysator för att åtgärder vidtas. Hördegård på Lindex talade om ett flaggningsansvar, hur man 
som controller ser till av att höja varningsflaggan och göra ledningen uppmärksam på avvikelser 
och problem i så god tid som möjligt, detta kan jämföras med figur 10 i teoridelen, sidan 17. Då 
Lindex har controllerfunktionen som en separat del under inköp kan controllers för 
affärsområdena aktivt arbeta som samtalspartners för affärsområdeschefen och påverka denne 
med affärsrelevant information likt det övre högra hörnet i figur 10 (i teorikapitlet). Även på 
Kappahl och MQ har affärsområdes- och avdelningscontrollers en bra möjlighet att aktivt arbeta 
som samtalspartner och bollplank åt avdelningscheferna för att se till att mål uppnås.        

5.2.1 För- och nackdelar med controllerns olika rapporteringskanaler  
Vi beskrev tidigare hur företagen valt att organisera sin controllerfunktion och kopplade detta till 
de modeller som vi redogjort för i teorikapitlet. För att ge en närmare förklaring kommer vi att 
nämna en del för- och nackdelar med de olika sätten genom en koppling av det våra respondenter 
själva tycker och vad teorin säger. 
 
På Kappahl rapporterar som sagt controllern i första hand till sin affärsområdeschef eller 
avdelningsdirektör. Men de rapporterar även till sin controllergrupp, eller då främst 
avdelningscontrollern, det finns en övergripande controller på Inköp som 
affärsområdescontrollers rapporterar till och en övergripande controller på försäljning som 
landscontrollers rapporterar till. De nackdelar som Olsson funnit i den här rapporteringsgången är 
att hon får berätta samma sak flera gånger och det är tidskrävande, först till sin affärsområdeschef 
som sedan vidarebefordrar informationen till inköpsdirektören, sen så ska Olsson även lämna 
informationen till inköpscontrollern som i sin tur lämnar den vidare till inköpsdirektören. 
Dessutom är det bara begränsat med information som tas upp med inköpscontrollern på 
controllermöten, eftersom mycket tas upp mellan affärsområdeschefer och inköpsdirektören. 
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Enligt Källström är fördelarna med att controllern rapporterar till funktionschefen (i det här fallet 
affärsområdeschefen), att controllern får en stark ställning och kan vara med att påverka mycket 
av det som sker på området. Det finns även en fördel i att affärsområdescontrollern har en kontakt 
med inköpscontrollern då det kan ge en form av professionell uppbackning. En negativ aspekt är 
dock att affärsområdescontrollerns lojalitet kan uppfattas som delad och controllern då inte får all 
behövlig information. 
 
På MQ rapporterar controllern till ekonomichefen, eller business controllern rapporterar till 
ekonomichefen, övriga controllers rapporterar till sina respektive avdelningschefer. Fördelarna 
med att business controllern rapporterar till ekonomichefen är att denne kan fokusera mer på 
ekonomistyrningsarbetet enligt Källström. Det finns dock en del brister som till exempel att 
controllern inte har direktkontakt med VD och ekonomichefen därmed blir mellanhand, i och 
med detta kanske inte informationen kommer fram lika tydligt som den hade gjort om controllern 
själv utfört rapporteringen. Om controllern själv hade utfört rapporteringen minimeras dessutom 
risken för att information ”försvinner” på vägen. Övriga controllers på företaget rapporterar till 
sina avdelningschefer och ger dem sin fulla lojalitet, vilket Källström menar är positivt då 
controllern får en stark ställning på sin avdelning, men att det kan finnas problem för 
övergripande controller att få ut den information denne behöver. Något som Ahlgren och 
Emanuelsson nämnde var att de fick fråga flera gånger för att få all information de behöver.  
 
Lindex är lite speciella eftersom de har valt att organisera controllerfunktionen så de har direkt 
kontakt med både VD och avdelningschefen. De har valt detta efter att ha provat olika sätt genom 
åren. Att Lindex valt att göra så här har att göra med styreffekt, genom att controllern har två 
vägar att gå riskerar inte avdelningarna att jobba lika mycket efter sina egna mål, de blir inte egna 
enheter på samma sätt som det annars gärna blir i ett funktionsorganiserat företag (se sida 15). 
Genom att ha controllers i en separat grupp kan controllern hjälpa affärsområdescheferna att styra 
avdelningarna mot företagets gemensamma mål på ett bättre sätt, eftersom alla controllers på 
Inköp jobbar efter samma metod. På Lindex anser de att det finns en konflikt i att ha controllern 
underställd affärsområdeschefen då det finns en risk för att affärsområdena jobbar efter sin egen 
chefs vilja och kan då antingen bli för sortiments- eller sifferdriven. Genom att ha 
controllergruppen som en egen enhet under Inköp undviker de det problemet. Enligt Källström 
finns det fördelar i det då VD får information från både avdelningschefer och controllers. Risken 
att något undgår ledningen minskar. Källström nämner även vissa problem med denna typ av 
organisering eftersom affärsområdescontrollern får dubbla lojaliteter och det finns en risk att 
affärsområdeschefen ser controllern som en kontrollör.   
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6 Diskussion och Slutsatser 
 
I diskussionskapitlet kommer vi att dra slutsatser utifrån det som har diskuterats i de tidigare 
kapitlen teori, empiri och analys. Vi ska med andra ord försöka besvara vår frågeställning, men 
vi vill samtidigt lämna öppet för läsaren att göra egna tolkningar. 
     

6.1 Diskussion och egna slutsatser 
 
Var controllern placeras beror på vilken företagsstruktur ett företag har, den slutsatsen är lätt att 
dra enbart utifrån teorin. De tre företag som vi har besökt är alla funktionsorganisationer, som har 
valt att placera controllers på en del av sina funktioner, närmare bestämt Inköp, Försäljning och 
Logistik, två av företagen har även controllers på ekonomiavdelningen. Decentralisering av 
controllerfunktionen verkar alltså vara ett vinnande koncept. För att företag ska kunna agera 
snabbare på förändringar på marknaden och bli mer insatta i sina affärsområden är 
decentralisering nödvändig, det säger både litteraturen och våra respondenter. Wennblom och 
Westblad (2004) visar i sin studie att en centraliserad form av controllerfunktionen är den 
vanligaste, men vi tror att det har att göra med vilken controller på företaget som svarat på 
enkäten. På våra respondenters företag och inom den bransch som de är verksamma i, har alla tre 
sagt att en decentraliserad form av rollen är nödvändig då närheten till marknaden är viktig för 
önskad styreffekt. De ansåg även att en mer centraliserad placering av controllern skulle minska 
närheten till avdelningar och affärsområden, vilket anses som negativt då de inte blir lika 
reaktionssnabba.        
 
När det gäller frågan om hur företagen valt att organisera sin controllerfunktion så kan vi alltså 
konstatera att det varierar något mellan företagen, samtidigt som det finns många likheter 
eftersom alla har samma företagsstruktur.  
 
I klädbranschen möts man ständigt av förändringar på marknaden, genom att ha controllers långt 
ner i organisationen återfår företagen en snabbare kontroll över situationen vid eventuella 
problem. Inköp är en speciellt komplex funktion i klädbranschen där controllerfunktionen verkar 
decentraliseras extra mycket (i alla fall på de företag vi har besökt), detta tror vi företagen vinner 
på då arbetet kräver mycket detaljkunskap och förståelse för området. Våra respondenter har alla 
nämnt vikten av att ha ett intresse för mode utöver den ekonomiska biten.  
 
Av de tre företagen som vi har intervjuat är MQ det mindre, de är enbart verksamma på den 
nationella marknaden. Controllerrollen är därmed inte lika utbredd där som på Lindex och 
Kappahl. 
 
MQ har, som vi tidigare nämnt, nyss flyttat sitt huvudkontor och bytt VD, detta är ett tecken på 
att det kommer ske förändringar i framtiden och att företaget vill utvecklas än mer. Allteftersom 
företaget växer tror vi att de även kommer att utveckla sin controllerroll, så den mer liknar 
Lindex och Kappahl. MQ har redan sett förändringar i organiseringen av rollen, vår respondent 
Emanuelsson var från början ensam controller på företaget och detta är bara åtta år sedan. Idag 
har MQ controllers på samma avdelningar som de övriga två företagen, dock inte lika många. Det 
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tycker vi tyder på att controllerns roll blir allt viktigare och att behovet av controllers ökar i takt 
med att företagen växer. 
 
Kappahl har en mer komplext organiserad controllerfunktion än MQ, eftersom företaget är större 
och finns på fler marknader är det i behov av fler controllers på de olika avdelningarna. Under 
intervjun nämnde vår respondent Olsson att rapporteringssystemet för controllers på Kappahl 
ligger under omorganisering. Även här märker vi en utveckling och förändring av organiseringen 
av controllerfunktionen.   
 
Lindex är det företag som har vågat prova på lite olika lösningar och sätt att placera controllern. 
De har testat att ha controllers som rapporterar till affärsområdes ansvarig likt Kappahl, de har 
även haft alla controllers organisatoriskt under ekonomichefen, men det sätt som fungerar bäst 
och som de använder sig av idag är att ha tvåvägs rapportering. Controllern har i nuläget 
direktkontakt med både VD och funktionschefen, dessutom sitter controllers på 
inköpsavdelningen i en grupp tillsammans där de kommer överens om och utvecklar de system 
som skall användas av controllers på alla affärsområden. På så sätt blir det en enhetlighet över 
företaget och affärsområdena får lättare att sträva mot företagets gemensamma mål.  
 
Som både teori och Wennblom och Westblads studie (2004) visar så rapporterar controllern oftast 
till ekonomichefen. Vi skulle vilja påstå att det beror på var i organisationen controllern befinner 
sig. Har man valt att decentralisera controllerfunktionen till olika avdelningar, kanske inte 
rapportering till ekonomichefen är det bästa alternativet. Vår respondent Hördegård på Lindex sa 
under vår intervju, att det är bättre att låta controllerfunktionen ligga organisatoriskt under den 
avdelning den tillhör, än att placera alla controllers under ekonomichefen och hon talar av egen 
erfarenhet då Lindex haft denna placering av controllern tidigare. Vi håller med och anser att det i 
en del fall kan det vara bättre att ha direktkontakt med VD:n eller sin affärsområdes-
/avdelningschef, detta för att förkorta kommunikationsleden och minimera risken för att 
information försvinner på vägen, samtidigt som förståelsen för affärsområdena och avdelningarna 
blir större och controllers kan reagera snabbare. Vi har under vår studie fått uppfattning om att 
controllers på ekonomiavdelningen rapporterar till ekonomichefen, men att controllers på andra 
avdelningar rapporterar till sina respektive avdelningschefer, men även till andra controllers och i 
vissa fall (som på Lindex) direkt till VD. Danielsson, Eklund och Du Hanes studie visade att 
controllerns roll främst är i form av informatör och att controllerns roll har stärkts i 
organisationen, vi anser att vår studie förstärker deras slutsatser, med tanke på alla de nivåer i 
våra respondenters företag som controllern är placerad på. 
 
Vi tycker att vår studie visar att det finns för- och nackdelar i alla ovan nämnda sätt att placera 
controllers. Genom att göra som Lindex och pröva sig fram tror vi att företagen på bästa sätt kan 
hitta den typ av organisering av rollen som är bäst lämpad för dem. Det visar även att man står 
för nytänkande och kreativitet vilket är vikigt i dagens föränderliga värld.  
 
Kontakten med VD tror vi är en annan viktig faktor, då denne får informationen direkt från 
controllern, vilket minimerar riskerna att ”tappa” viktig information på vägen, dessutom tror vi 
att budskapet blir tydligare om det kommer från controllern själv.  
 
Källström (1990, s 121) har i sin bok tagit med ett citat ur boken Controllership in Modern 
Management (1950, s 12) som lyder: 
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”… det finns fortfarande inte någon erkänd plats i organisationen där controllern passar in.” 
 
Vi håller delvis med om detta citat då vi anser att vår studie visar att det är individuellt för varje 
företag vilken organisering av rollen som passar bäst, det beror bland annat på storlek och 
företagsstruktur. I teorin finns det många olika typer och ingen är definitiv, de kan varieras i 
oändlighet och det är upp till företagen att själva finna den typ av organisering som passar dem 
bäst. Vi tror att det är viktigt att företagen är beredda att ändra organiseringen av 
controllerfunktionen i takt med att omvärlden och företagen förändras och växer, så att 
controllern får den placering han/hon behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa 
sätt till förmån för företaget.    
 
Vi anser att vi genom vår studie har bidragit med att förtydliga hur controllerfunktionen kan 
organiseras i företag inom klädbranschen och att vi på så vis har utvecklat studien gjord av 
Wennblom och Westblad (2004). De påstod i sin studie att ekonomichefen och VD var 
controllerns närmsta chef, vi har i vår studie visat att det beror på var i organisationen controllern 
befinner sig. Vidare tycker vi att vår studie har stärkt Danielsson, Eklund och Du Hanes studie 
(2004) som visade att controllerrollen har blivit viktigare bland företagen, detta då vår studie 
visar att controllern finns på flera nivåer och avdelningar på företagen. Det är controllerns allt 
viktigare roll som gör att företagen väljer att decentralisera rollen och även placera controllers 
längre ner i organisationen. För att kunna uppfylla sin roll som informatör och för att kunna höja 
varningsflaggan i tid, krävs en närhet till avdelningar och affärsområden.  
 

6.2 Egen reflektion 
 
Under uppsatsens gång har vi stött på en del problem. Till att börja med var det svårt att få tag på 
företag som var villiga att ställa upp och som hade huvudkontor i närheten. Att vi hade valt en 
och samma bransch gjorde inte heller saken lättare då det begränsade vårt utbud. Hur som helst 
fick vi efter lite tjat tag på tre företag som var villiga att ställa upp och lyckades boka in alla våra 
intervjuer under en och samma vecka.  
 
Med facit i hand är vi nöjda med att vi bara hade tre företag då det hade blivit för omfattande och 
tidskrävande att ha med fler företag i studien, framförallt när vi märkte vilken tid det tog att 
sammanställa intervjuerna och sålla ut relevanta delar till empirin. En positiv aspekt med att ha 
med fler företag i en studie är att det ger mer jämförelsematerial och det hade i sin tur kunnat leda 
till fler slutsatser och kopplingar. Men en kvalitativ studie är till för att skapa en djupare 
förståelse och vi anser att vi genom vår begränsning till tre företag har kunnat skapa oss en bättre 
förståelse kring hur det fungerar på just Kappahl, MQ och Lindex och hur controllerfunktionen 
kan organiseras.   
 
Efter detta kom vi till den riktiga svårigheten som bestod i att göra kopplingar mellan teori och 
empiri. Att det var svårt berodde på att vi lätt gled bort från ämnet och vi kom på oss själva sitta 
och analysera annat än det som var relevant för vår frågeställning. Efter många timmars arbete 
känner vi dock att vi har kommit fram till bra slutsatser i vår studie.  Samt att vi har fått en 
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djupare förståelse av hur controllerfunktionen kan organiseras i klädbranschen och vilka för- och 
nackdelar som följer med detta.  
 
Vi hoppas att vår uppsats kommer till användning för vår målgrupp och att den kan verka som en 
hjälp på vägen i deras utveckling av controllerrollen när de ser hur andra företag i branschen valt 
att organisera sin controllerfunktion. Vi hoppas också att våra respondenter får ut något av 
studien och att de finner ett intresse av att se alternativa lösningar på controllerns placering. 
Vidare hoppas vi även att andra personer som är intresserade av hur controllerfunktionen kan se 
ut, kan dra nytta av vår studie. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

• Något som skulle ge en mer komplett bild av hur organiseringen av controllerfunktionen 
ser ut i klädbranschen skulle kunna göras genom en kvantitativ undersökning. Även om 
den typen av undersökning inte svarar på frågan varför så kan den ge en bild av var 
företagen generellt placerar controllern. 

 
• En annan idé är att undersöka ett divisions- och ett funktionsorganiserat företag och se om 

och i så fall hur placeringen av rollen skiljer sig.  
 

• Alternativt skulle man kunna vara en längre tid på ett företag och göra en studie över hur 
deras organisering av controllerfunktionen har förändrats genom åren och hur den kan 
komma att se ut i framtiden. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till C- Uppsats 
 
Namn: 
Ålder: 
Din utbildning:  
 

1. Hur länge har du arbetat på företaget, har du haft olika positioner inom företaget? 
2. Kan du beskriva hur företaget är uppbyggt? 
3. Vilken är din position på företaget, titel? 
4. Vem är du underställd på företaget? 
5. Vem/vilka rapporterar du till? 
6. Känner du att det ibland blir komplikationer i frågan om vem du rapporterar till? 

 
7. Vilka är dina vanligaste arbetsuppgifter? 
8. Har du andra som arbetar under dig? 

 
9. Hur har ni valt att placera era controllers, på avdelningar, enheter eller divisioner etc? 
10. Hur många controllers arbetar på företaget?  
11. Vilka olika typer av controllers har ni på företaget? 

 
12. Finns det några speciella anledningar till att ni valt att placera era controllers på detta 

sätt?/Vad ligger bakom valet av att placera era controllers så som ni gjort? 
13. Hur fungerar det? Är det något som skulle kunna förändras till det bättre? 
14. Finns det några fördelar/nackdelar med placeringen? Är det något som kunde ha fungerat 

bättre?   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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