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Sammanfattning	

Titel: Vilken roll spelar ekonomen? Redovisningsekonomers och controllers yrkesroller 

givet ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och 

internredovisning 
 

Författare: David Sundström och Axel von Schoultz 

Handledare: Hans Andersson 
 

Bakgrund: Denna studie tar sin utgångspunkt i två kontextuella förutsättningar som i 

akademisk litteratur sägs påverka möjligheterna för hur redovisningsekonomers och 

controllers roller i företag utformas och förändras. Den första förutsättningen grundas i 

utvecklingen av informationssystem, däribland integrerade redovisningssystem, vilket i 

grunden förändrat sätten information kan framställas, användas och omsättas i företag. 

Den andra förutsättningen tar sin utgångspunkt i en pågående akademisk debatt om 

förhållandet mellan extern- och internredovisning. Flera forskare har uppmärksammat 

att dessa forskningsområden särskiljs i akademisk litteratur, medan extern- och 

internredovisning i praktiken, enligt vissa forskare, närmat sig varandra. Vad detta, 

sammantaget med utvecklingen av informationssystem, ger för möjligheter att utforma 

redovisningsekonomers och controllers yrkesroller har i tidigare studier lyfts fram som 

ett intressant forskningsområde. 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller utvecklas och utformas i och med användning av ett integrerat 

redovisningssystem och en harmonisering av extern- och internredovisning.  
 

Metod: I studien tillämpas en kvalitativ metod där det empiriska materialet består av 

intervjuer inom en ekonomifunktion. Studien har genomförts som en fallstudie med 

longitudinella inslag. 
 

Slutsats och diskussion: Studiens resultat visar tecken på en hybridisering av 

redovisningsekonomens och controllerns yrkesroller i och med användning av ett 

integrerat redovisningssystem och en harmonisering av extern- och internredovisning. 

Dessa kontextuella förutsättningarna kan sägas ha möjliggjort denna hybridisering, men 

kan dock inte sägas vara de definitiva orsakerna till denna.  
 

Nyckelord: Redovisningsekonom, controller, externredovisning, internredovisning, 

ekonomistyrning, integrerat redovisningssystem, ERP-system.   



   

	 	



   

Abstract	

Title: What role does the accountant play? Financial and management accountants’ 

professional roles provided the use of an integrated accounting system and 

harmonization of financial and management accounting.  
 

Authors: David Sundström and Axel von Schoultz 

Supervisor: Hans Andersson 
  

Background: This thesis is based on two contextual conditions that in academic 

literature are said to affect the possibilities of how financial and management 

accountants’ roles can be designed and changed. The first condition is based in the 

development of information systems, including integrated accounting systems, which 

are said to have fundamentally changed the ways information is produced, used, and 

treated within organizations. The second condition is based on an ongoing academic 

debate regarding the relation between financial and management accounting. Several 

researchers have noted that these research areas have diverted in academic literature, 

while the relationship in practice, as suggested by some researchers, is the opposite. The 

opportunities in this context to design and change management and financial 

accountants’ roles have, in previous studies, been presented as an interesting research 

area. 
  

Purpose: The purpose of this thesis is to gain a better understanding of how financial 

and management accountants’ roles evolve and are designed provided the use of an 

integrated accounting system and harmonization of financial and management 

accounting.  
  

Research method: The study is based on a qualitative approach where the empirical 

data consists of interviews with employees within an accounting department. The study 

has been conducted as a single case study with longitudinal aspects.  
  

Conclusion:  Results from this study indicate signs of a hybridization of financial and 

management accountants’ roles provided the use of an integrated accounting system and 

harmonization of financial and management accounting. These conditions could 

possibly facilitate this hybridization, but cannot be said to be the definitive cause of it.  
  

Keywords: Financial accountant, management accountant, financial accounting, 

management accounting, management control, integrated accounting system, ERPS.  
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Bakgrund	

Vilka möjligheter för företags utformning av controllers och redovisningsekonomers 

yrkesroller har den tekniska utvecklingen egentligen bidragit med, och vilken betydelse 

kan en harmonisering av extern- och internredovisningen1 ha för yrkesrollernas 

utformande? Dessa är frågor som ligger till grund för denna studie. 

 

Utvecklingen av informationsteknologi har genom informationssystem gett företag 

utökade möjligheter att samla in och använda information vid beslutsfattande 

(O’Donnell & David, 2000). Enligt Shankaranarayan, Ziad & Wang (2003) har 

utvecklingen förändrat sättet information framställs, används och omsätts i företag. 

Utvecklingen av sådana informationssystem har även organisatoriskt påverkat 

ekonomifunktionen i företag. Detta följer inte minst av ökad automatisering av 

standardiserade arbetsuppgifter (Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013) och en ambition att 

från ekonomifunktionens sida fokusera på att i större utsträckning ge råd till, stödja och 

utveckla affärsverksamheten (Järvenpää, 2007; Olve, 1988; Granlund & Malmi, 2002; 

Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013). Under 1980-talet fördes den mycket 

uppmärksammade Relevance Lost-debatten om hur och med vilka verktyg 

ekonomifunktionen skulle stödja affärsverksamheten (Johnson & Kaplan, 1991).  

 

I denna debatt riktades stark kritik mot att ekonomistyrningen genom användning av 

internredovisning dominerades av externredovisningens principer2. Enligt Johnson och 

Kaplan (1991) innebar detta att företagen styrdes av kortsiktighet och förvrängda 

beslutsunderlag, vilket innebar förlorad konkurrenskraft. I akademisk litteratur blev 

konsekvensen att extern- och internredovisning i allt större utsträckning separerades 

som forskningsområden (Hemmer & Labro, 2008; Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2010; 

Nilsson & Stockenstrand, 2015). Huruvida detta varit en önskvärd utveckling är 

däremot inte alla ense om. 

                                                
1  Med harmonisering av extern- och internredovisning avses i denna studie ”consistency of financial  
   language” (enl. Weissenberger & Angelkort, 2011:165), vilket utvecklas i den teoretiska referensramen.    
   I denna studie avses med internredovisning finansiell information till underlag för ekonomistyrningen,    
   vilket motiveras i den teoretiska referensramen. 
2  Med externredovisningens principer avses normeringen genom redovisningsstandarder utifrån  
   vilka företag förbereder sin bokföring. Detta exempelvis i avseende på värderingsfrågor. 
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”It has always struck me as odd that there is such a large distinction made between 

management accounting and financial accounting in academia. […] Yet at the 

conceptual level there is a tremendous amount of overlap between the two.” 

 (Lambert, 2007:265) 
  

Lambert (2007) menar att akademisk litteratur, istället för att fokusera på skillnaderna, 

bör uppmärksamma likheterna mellan extern- och internredovisning. Eftersom både 

extern- och internredovisningsinformation är tänkta att användas som underlag för 

beslut om effektiv resursallokering, externt respektive internt, bör det enligt Lambert 

(2007) finnas skäl att harmonisera utformningen av de två. Internredovisningen är till 

skillnad från externredovisningen inte bunden av lagkrav och god redovisningssed, men 

ska likväl utgöras av information om samma verksamhet (Olve, 1988). Detta gör att det 

rent principiellt inte finns några hinder att utforma internredovisningen efter 

externredovisningens principer. Likt Lambert (2007) kritiserade även Hemmer och 

Labro (2008) att extern- och internredovisningsforskningen blivit allt mer separerade i 

akademisk litteratur. Detta då författarna menar att en harmonisering av extern- och 

internredovisningen blivit allt tydligare i praktiken.  

 

Enligt Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) har denna harmonisering i grunden drivits 

av utvecklingen av integrerade informationssystem, särskilt ERP-system, där det blivit 

möjligt att samla in, sammanställa och bearbeta företagsintern information i större 

utsträckning än tidigare (se även Davenport, 1998). Tidigare samlades intern- och 

externredovisningsinformation ofta in i separata system, vilka nu kan integreras i ett 

system, hädanefter benämnt integrerat redovisningssystem (Weissenberger & 

Angelkort, 2011), vilket är en form av ERP-system3. Det integrerade 

redovisningssystemet kan därför ses som en förutsättning för en harmonisering av 

extern- och internredovisning enligt denna studies definition. 

 

Inledningsvis nämndes att den tekniska utvecklingen, genom exempelvis integrerade 

redovisningssystem, påverkat ekonomifunktionen även organisatoriskt. Denna typ av 

förändringar har uppmärksammats i akademisk litteratur, särskilt gällande vad 

förändringen inneburit för utformningen av controllerns och redovisningsekonomens 
                                                
3    Det integrerade redovisningssystemets koppling till ERP-system redogörs för i den teoretiska referens- 
     ramen. 
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yrkesroller4 efter implementering av ett ERP-system (se De Loo, Verstegen, & 

Swagerman, 2011 för en översikt). Av dessa studier föreslår ett flertal att controllerns 

roll i organisationen gått från att vara en “bean-counter”, inriktad på rutinmässig 

bevakning och utredning av ekonomiskt resultat, till “business partners”, inriktad på en 

rådgivande roll i affärsverksamheten (se Järvenpää, 2007; Granlund & Malmi, 2002). 

Flera studier av ERP-systems påverkan på utformningen av controllerrollen utgår från 

implementeringsfasen av systemet, inte sällan baserade på fallföretagens initiala 

förhoppningar om en viss utveckling (se exempelvis Granlund & Malmi, 2002; Caglio, 

2003). Utformningen av controllerns roll efter längre tids användning av ERP-system, 

såsom integrerade redovisningssystem, har därför efterfrågas av exempelvis Scapens 

och Jazayeri (2003) och Granlund och Malmi (2002), vilket motiverar ytterligare 

studier. 

 

Hur redovisningsekonomers och controllers roller utformas i företag givet en 

harmonisering av extern- och internredovisning och användning av ett integrerat 

redovisningssystem är av intresse att studera av flera anledningar, inte minst till följd av 

att extern- och internredovisningen ofta betraktas som separata forskningsområden. Till 

detta hör att merparten av studierna på detta område huvudsakligen behandlar hur 

controllerns roll utvecklats till följd av den tekniska utvecklingen. Intresset för att 

beakta motsvarande utveckling för redovisningsekonomens roll har inte rönt lika 

mycket uppmärksamhet. Relationen mellan redovisningsekonomens och controllerns 

roller framställs dock av Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) som särskilt intressant att 

studera. Detta särskilt i sammanhanget av en harmonisering av extern- och 

internredovisning. Taipaleenmäki och Ikäheimo argumenterar för att rollerna i ett sådant 

sammanhang kan komma att hybridiseras. Enligt Caglio (2003:143) får en hybridisering 

av utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller långtgående 

konsekvenser: 
 

“This implies, for these 'hybrid' positions, the construction of a broader vision of the 

firm as a whole, as well as of an understanding of all processes and events from a 

double perspective, from a financial accounting view and from a management 

                                                
4   Den idealtypiska controllerrollen innebär enligt Olve (2008) att vara huvudansvarig för ekonomi- 
    styrningen medan den idealtypiska redovisningsekonomrollen enligt Trucco (2015) och Olve (1988)  
    innebär att ansvara för framställning och säkerställning av externredovisningen. 
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accounting point of view. Doing so, they are able to become the custodians of the 

whole organization's information resources, with stronger commitment and 

participation in operational management” 

 (Caglio, 2003:143) 
  

Harmonisering av extern- och internredovisning är en högst aktuell fråga i en studie av 

utformningen av redovisningsekonomers och controllers roller, eftersom flera författare 

menar att allt fler företag går mot en sådan utveckling (Hemmer & Labro, 2008; 

Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013; Nilsson & Stockenstrand, 2015). Det finns än så 

länge enbart en konceptuell uppfattning om vilka organisatoriska följder denna 

utveckling kan innebära för hur redovisningsekonomers och controllers roller utformas i 

företag, varför en empirisk studie kan ge värdefulla insikter i detta (Taipaleenmäki & 

Ikäheimo, 2013).  

 

Problematisering	

Den akademiska litteraturen kring harmonisering av extern- och internredovisning är 

ännu mycket begränsad, men har sedan Hemmer och Labros (2008) artikel fått ökad 

uppmärksamhet. Litteraturen på området visar dock på ett behov av att på flera sätt 

studera hur denna harmonisering tar sig uttryck, inte minst med avseende på 

utformandet av controllers och redovisningsekonomers yrkesroller (se exempelvis 

Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013). En studie av detta bidrar till ökad förståelse för hur 

detta fenomen tar sig uttryck i organisationer, och kan på så sätt nyansera och 

komplettera tidigare akademisk litteratur. 

 

Utöver detta råder delade meningar i den akademiska litteraturen om hur integrerade 

redovisningssystem påverkat hur redovisningsekonomers och controllers roller utformas 

i företag. Dessutom är beskrivningarna av hur dessa yrkesroller kan utformas ofta vaga  

(se exempelvis Caglio, 2003, Scapens & Jazayeri, 2003, Newman & Westrup, 2005). 

Där Caglio (2003) och Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) talar om en långtgående 

rollhybridisering, där rolluppdelningen mellan redovisningsekonomer och controllers är 

närmast obefintlig, menar Granlund och Malmi (2002) snarare att 

redovisningsekonomernas roll blir mer processinriktad och att controllers tagit en mer 

aktiv och styrande roll i den operationella verksamheten. Trucco (2015) visade i sin tur 

på ett ökat samarbete mellan redovisningsekonomer och controllers till följd av ett 
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integrerat redovisningssystem och en harmonisering mellan extern- och 

internredovisningen.  

 

Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) har på teoretisk och konceptuell grund formulerat 

organisatoriska konsekvenser, exempelvis omkring hur redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller bör komma att utformas givet ett integrerat redovisningssystem 

och en harmonisering av extern- och internredovisning. Empiriskt stöd för dessa 

konceptuella konsekvenser saknas, varför Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) lyfter 

fram studieområdet som av särskilt intresse. En studie av hur redovisningsekonomers 

och controllerns roller utformas i detta sammanhang är därför högaktuellt, särskilt 

eftersom liknande studier, i vår kännedom, inte genomförts i varken svensk eller 

internationell kontext tidigare. 

 
Syfte	
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller utvecklas och utformas i och med användning av ett integrerat 

redovisningssystem och en harmonisering av extern- och internredovisning.  

 

Här bör påpekas att studien inte syftar till att ta fram varken generiska rolldefinitioner 

eller förändringar över tid för varken redovisningsekonomer eller controllers 

yrkesroller. Istället ligger intresset i att undersöka möjligheterna för utformningen av 

yrkesrollerna givet de förutsättningar som angetts i syftet.  
  

Frågeställningar	

Utifrån de förutsättningar som definierats i syftet har följande frågeställningar 

formulerats. 

• Hur utformas redovisningsekonomers och controllers yrkesroller? 

o Utifrån detta, vilka likheter och skillnader mellan dessa yrkesroller kan 

identifieras?  

o Hur, om alls, har dessa yrkesroller utvecklats?	



   

 6 

Disposition	

Nedan presenteras uppsatsens disposition och en beskrivning av vad olika delar 

innehåller, i syfte att underlätta läsningen samt ge en ökad förståelse för varför studien 

är disponerad på detta sätt.  

  

Teoretisk	
referensram

• I den teoretiska referensramen presenteras studiens kontextuella 
förutsättningar samt studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter 
presenteras utifrån vilka aspekter redovisningsekonomers och 
controllers yrkesroller kan undersökas. Kapitlet avslutas med en 
teoretisk modell.

Metod

• I metodkapitlet redgörs för de metodologiska utgångspunkterna i 
studien och beskriver hur studien genomförts. De metodologiska 
valen i studien baseras delvis på erfarenheter från tidigare 
akademisk litteratur på studieområdet, varför detta kapitel 
placerats efter den teoretiska referensramen.

Analys

• I den teoretiska referensramen har en analysmodell utifrån 
tidigare akademisk litteratur utarbetats. Av denna anledning har 
vi valt att inte presentera det empiriska materialet i ett eget 
kapitel, utan detta material har analyserats med hjälp av 
analysmodellen och presenteras i detta kapitel.

Slutsats

• I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån analysen och i 
relation till syftet för besvara studiens frågeställningar. 

Diskussion

• Här återkopplar vi till den teoretiska modell som utformades i 
den teoretiska referensramen. Avsnittet syftar till att föra en 
diskussion omkring vilken påverkan de kontextuella
förutsättningarna haft på studiens resultat. Även förslag på 
vidare forskning presenteras. 
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Teoretisk	referensram	

Detta kapitel inleds med att utveckla resonemanget och definitionerna omkring de 

kontextuella förutsättningar som gör denna studie intressant, alltså en harmonisering av 

extern- och internredovisning och ett integrerat redovisningssystem. Till detta kopplas 

de teoretiska utgångspunkter som i denna studie används för att belysa hur 

utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller kan påverkas av 

dessa kontextuella förutsättningar. Därefter behandlas vilka aspekter av 

redovisningsekonomers och controllers yrkesroller som bör undersökas utifrån dels 

tidigare studier, dels rollteori. Utifrån detta presenteras slutligen en teoretisk modell 

vilken illustrerar hur de kontextuella förutsättningarna kan påverka utformandet av 

redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. Utöver detta presenteras även en 

analysmodell för dessa yrkesroller som en del av den teoretiska modellen. 

Kapitelstrukturen illustreras nedan i figur 1.  
 

 
Figur 1 Kapitelstruktur 

I denna studie fyller den teoretiska referensramen en särskilt viktig funktion, eftersom 

studien i grunden motiveras av teoretiska antaganden ur tidigare forskning. Att 

undersöka hur redovisningsekonomers och controllers yrkesroller kan utformas är 

intressant och får förankring i akademisk litteratur eftersom att harmonisering av extern- 

och internredovisning och ett integrerat redovisningssystem tas i beaktning. Detta 

grundas i antaganden ur struktureringsteori och institutionell teori, vilka presenteras i 

avsnittet om teoretiska utgångspunkter. Utifrån dessa teorier antas i denna studie att 

utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller kan påverkas av ett 

integrerat redovisningssystem och en harmonisering av extern- och internredovisning. 	

• Kontextuella förutsättningar

• Teoretiska utgångspunkter

• Redovisningsekonomer och controllers

• Teoretisk modell
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Kontextuella	förutsättningar	

I detta avsnitt utvecklas presentationen av de kontextuella förutsättningarna i studien 

och definitioner av dessa, vilket bygger på resonemang ur bakgrundskapitlet. Avsnittet 

inleds med denna studies definition av internredovisning och fortsätter därefter med 

extern- och internredovisningens respektive syften och huruvida de är förenliga med 

varandra eller ej. Därefter beskrivs kortfattat relationen mellan ERP-system och 

integrerade redovisningssystem. 

 

Definition	av	internredovisning	i	denna	studie	

Vi är väl medvetna om att internredovisning (eng. management accounting) inte har en 

entydig definition i akademisk litteratur, särskilt gällande vilka aspekter av 

ekonomistyrningen (eng. management control) som kan sägas ingå i intern-

redovisningsområdet. Det är därför viktigt att här förtydliga vad som avses i denna 

studie. Vår utgångspunkt är att internredovisningen är en del av den information som 

ligger till grund för ekonomistyrningen (jmf. Nilsson & Stockenstrand, 2015; 

Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013).  

 

Här är det dock viktigt att inte blanda ihop internredovisningsinformation och 

internredovisningsmetoder (eng. management accounting practices). Intern-

redovisningsinformation, vilket är vad vi avser med internredovisning, är ett underlag 

till ekonomistyrningen medan internredovisningsmetoder är hur denna information 

tillämpas. Vad som då avses med internredovisningsinformation är heller inte entydigt i 

litteraturen. Historiskt sett har internredovisningsinformationen varit finansiell (se 

Johnson & Kaplan, 1991), men med nya internredovisningsmetoder såsom till exempel 

Balanced Scorecard framstår även icke-finansiell information blivit en del av 

internredovisningsinformationen (jmf. Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013). Detta gör att 

terminologin blivit mer komplicerad.  

 

I denna studie är en harmonisering av extern- och internredovisning en central 

förutsättning, och med detta avses i enlighet med Weissenberger och Angelkort 

(2011:165) ”consistency of financial language”. Detta innebär att de lagstadgade 

principerna för externredovisningen, exempelvis för värdering av affärshändelser, 

efterlevs även för den företagsinterna användningen av finansiell information. Till följd 
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av detta avses med harmonisering av extern- och internredovisning i denna studie enbart 

information av finansiell karaktär (se exempelvis Weissenberger & Angelkort, 2011; 

Trucco, 2015), trots att de metoder med vilka denna information används kan inkludera 

icke-finansiell information. I enlighet med Nilsson och Stockenstrand (2015) avses med 

internredovisning finansiell information till underlag för ekonomistyrningen, i form av 

intern strategisk planering, budgetering, rapportering och analys av utfall.  

 

Här ska förtydligas att även om extern- och internredovisningen är harmoniserade så är 

ofta internredovisningen mer detaljerad, exempelvis i form av kontostrukturer (se 

Östman, 1975), än vad som krävs i externredovisningen. Detta utgör dock inget hinder 

för en harmonisering av extern- och internredovisningen i denna studie (jmf. 

Weissenberger & Angelkort, 2011).  

 

Syften	med	extern-	och	internredovisning	

För att förstå hur extern- och internredovisning relaterar till varandra är det nödvändigt 

att utgå ifrån områdenas respektive syften och hur de förhåller sig till varandra.  

 

Externredovisning fyller enligt Beyer, Cohen, Lys och Walther (2010) två viktiga syften 

i en marknadsekonomi. Dels genom att erbjuda investerare möjlighet att utvärdera 

avkastningsmöjligheter vid värdering, vilket är relaterat till beslutsfattande, dels rätten 

att som aktieägare kunna hålla ledning och styrelse ansvariga för sitt agerande i relation 

till investerat kapital, vilket är relaterat till styrning (Beyer m.fl., 2010; Hemmer & 

Labro, 2008; Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013).  

 

Enligt Zimmerman (2009) är syftet med internredovisning;  
  

“[…] (1) to provide some of the knowledge necessary for planning and making 

decisions (decision making) and (2) to help motivate and monitor people in 

organizations (control)”  

 (Zimmerman, 2009:3) 
  

Zimmermans syftesformulering går väl ihop med tidigare resonemang om att 

internredovisning är en del av den information som används i ekonomistyrningen, utan 

att hävda att internredovisningen utgör all information i denna. Även här måste 

skillnaden mellan informationens art och hur den tillämpas, alltså dess syfte, beaktas. I 
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Zimmermans syftesformulering finns därför ingen motsättning i att 

internredovisningsinformation i denna studie ses som enbart finansiell.   

 

Extern-	och	internredovisning	–	komplement	eller	fundamentalt	olika?	

Med ovanstående resonemang kan argumenteras för att skillnaden mellan extern- och 

internredovisnings syften grundas i beslutsfattandets och styrningens interna respektive 

externa fokus. Det finns därför anledning att uppmärksamma hur externredovisningens 

principer har intern relevans (Beyer m.fl., 2010), särskilt då båda typer av information 

enligt Lambert (2007) syftar till att effektivt allokera resurser. Av denna anledning 

ifrågasätter vissa akademiker huruvida distinktionen externt respektive internt fokus 

ensamt kan utgöra grund för att områdena särskiljs i litteraturen (Lambert, 2007; 

Hemmer & Labro, 2008; Weissenberger & Angelkort, 2011; Taipaleenmäki & 

Ikäheimo, 2013; Nilsson & Stockenstrand, 2015; Trucco, 2015).  

  

Enligt Hemmer och Labro (2008) är distinktionen mellan områdena i akademisk 

litteratur särskilt problematisk eftersom det saknas empiriskt stöd för att sådan 

åtskillnad är positiv för förståelsen av praktiken. Denna förståelse är enligt Hemmer och 

Labro (2008) särskilt betydelsefull om externredovisningen har som huvudsaklig 

uppgift att ligga till grund för effektiv resursallokering, då det enligt författarna finns 

betydande motiv till att extern- och internredovisningen harmoniseras. Taipaleenmäki 

och Ikäheimo (2013) beskriver den akademiska åtskillnaden på följande sätt: 
  

“The concepts of MA [management accounting] and FA [financial accounting] are 

typical examples of differentiation, wherein their meanings have lived separate lives 

in the academic literature. They may not have been intentionally theorized to become 

different; nevertheless, their relationship with each other may have unintentionally 

been forgotten in academia, creating a duality of concepts.”  

(Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013:323) 
  

En ledtråd till varför extern- och internredovisning ofta hålls separerade i akademisk 

litteratur går eventuellt att finna i de skillnader i vilka informationsbehov de adresserar 

(Johnson & Kaplan, 1991; Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013; Nilsson & Stockenstrand, 

2015; Trucco, 2015). Nilsson och Stockenstrand (2015) argumenterar för att 

externredovisningsinformation behöver vara likformig för att uppfylla investerares och 

ägares behov att kunna ta välinformerade beslut, samtidigt som internredovisnings-
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informationen ska ligga till grund för att säkerställa unika konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter. Detta väcker frågan huruvida dessa syften är förenliga eller utgör 

motsättningar. En debatt som betonade och argumenterade för att det handlade om just 

motsättningar är Relevance Lost-debatten. Denna debatt presenteras översiktligt i 

följande avsnitt.  

 

Relevance	Lost-debatten	–	en	debatt	utan	relevans?	

Som tidigare presenterades är internredovisningens syften att ligga till grund för 

beslutsfattande och styrning av verksamheten. Med detta som utgångspunkt 

argumenterade Johnson och Kaplan (1991) för att externredovisningens principer inte är 

passande för internredovisningens syfte. Att tillämpa externredovisningens principer för 

det interna beslutsfattandet orsakade enligt Johnson och Kaplan (1991:15) 

ekonomistyrning ”by the numbers” vilken var ”too late, too aggregated, and too 

distorted” (Johnson & Kaplan, 1991:1).  

 

Relevance Lost-debatten fick stor spridning och blev enligt Nehler (2001) en viktig 

inspirationskälla för utvecklingen av nya internredovisningsmetoder, och därmed även 

för ekonomistyrning som forskningsområde. Ironiskt nog kritiserades även Relevance 

Lost-debatten för bristande relevans. Både Hopper, Kirkham, Scapens och Watts (1992) 

och Joseph, Turley, Burns, Lewis, Scapens, och Southworth (1996) ifrågasatte att 

debattens utgångspunkter grundades på Johnson och Kaplans intuition och undersökte 

därför huruvida externredovisningens principer verkligen dominerade 

internredovisningen och därmed påverkade ledningens beslutsfattande. Studierna visade 

inga tydliga tecken på att externredovisningen dominerade internredovisningen men 

Joseph m.fl. menade dock att respondenterna eventuellt inte reflekterade över vilken 

information som grundades på externredovisningens principer, vilket enligt Joseph m.fl. 

kan tolkas som  
  
 

” […] a reflection of the success with which external requirements have become an 

established part of the routines of information gathering and reporting within 

organizations and an essential part of management thinking on appropriate 

information for decision making”  

 (Joseph m.fl. 1996:91f)  
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En central del i Relevance Lost-debatten är kritiken mot ett integrerat redovisnings-

system (Johnson & Kaplan, 1991), där externredovisningen ligger till grund för 

internredovisningen (Weissenberger & Angelkort, 2011). Det kan därför förefalla 

paradoxalt att tyska företag, som traditionellt behandlat redovisningssystemen separat, 

under 1990-talet i allt större utsträckning började tillämpa integrerade 

redovisningssystem (Weissenberger & Angelkort, 2011).  

 

Senare menade Johnson (1994) att denna debatt inte bidragit till annat än ”an 

accounting solution to an accounting problem” (Johnson 1994:265), alltså att 

redovisningens interna användning, oavsett om den baseras på externredovisningen 

principer eller ej, inte ensamt kan ge företag konkurrensfördelar.  

 

IFRS	–	Relevance	regained?	

IFRS är en redovisningsstandard som tagits fram för att harmonisera upprättandet av 

redovisning globalt, även antaget av EU som gällande redovisningsstandard för 

noterade bolag. Harmonisering syftar i detta fall främst till att öka jämförbarheten av 

externredovisningsinformation mellan företag för investerare och ägare (Choi & Meek, 

2011). Införandet av IFRS inom EU 2005 var enligt Nilsson och Stockenstrand (2015) 

det som åter uppmärksammande akademiker på relationen mellan extern- och 

internredovisning. I en studie av Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) över 

hur 112 europeiska företag implementerat IFRS beskriver författarna resultaten enligt 

följande: 
  

“A large percent of our respondents indicated that IFRS-based financial statements 

have been or will be used not only for external reporting but also for internal 

decision-making and performance measurement processes in the parent and 

subsidiaries. This approach to adopting IFRS may prompt an integration of financial 

accounting and management accounting practice in European companies or even 

lead to an external reporting/financial accounting domination of internal 

reporting/management accounting” 

 (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006:190) 
  

Till detta hör att en majoritet av företagen även uttryckte den ultimata målsättningen 

med en implementation av IFRS med ”achieving harmonization of internal and external 

reporting” (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006:190).  
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Till följd av tillkomsten av IFRS frågar sig Nilsson och Stockenstrand (2015) om det 

finns anledning att se externredovisningens principer som ett hot mot 

internredovisningens relevans. Det finns istället enligt Taipaleenmäki och Ikäheimo 

(2013) ett stort intresse att studera vilka organisatoriska följder en harmonisering av 

extern- och internredovisning kan få för företag och särskilt för utformningen av 

controllers och redovisningsekonomers yrkesroller inom ekonomifunktionen. 

 

ERP-system	–	en	del	av	den	teknologiska	utvecklingen	

Under 1990-talet började företag i allt större utsträckning att använda sig av Enterprise 

Resource Planning-system (ERP). Enligt Davenport (1998) var utvecklingen av ERP-

system en av de viktigaste händelserna inom affärsvärldens IT-användning under 

perioden. ERP-system har som syfte att integrera information från olika källor inom 

organisationer, och därmed förbättra beslutsunderlagen (Davenport, 1998; Maas, van 

Fenema & Soeters 2014). Implementationer av ERP-system har fått stor 

uppmärksamhet inom akademisk litteratur. Detta gäller inte minst vilken påverkan 

sådana implementationer haft på utformningen av redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller (se Scapens & Jazayeri, 2003; Granlund & Malmi, 2002). 

 

Integrerat	redovisningssystem	–	ett	sätt	att	organisera	ERP-system	

För att i denna studie förtydliga vilken typ av ERP-system vi åsyftar använder vi oss, i 

enlighet med Weissenberger och Angelkorts (2011) terminologi, av benämningen 

integrerat redovisningssystem. Redovisningssystem kan enligt Weissenberger och 

Angelkort (2011) organiseras på två sätt inom ett ERP-system med olika implikationer: 

integrerat med extern- och internredovisning, eller där intern- och externredovisningen 

separeras, alltså upprättas var för sig. Det senare är enligt Granlund och Malmi (2002) 

vanligt vid internredovisningsmetoder såsom vid ABC-kalkyl.  

 

Vanligen separeras inte dessa två typer av system i akademisk litteratur, utan båda 

benämns ERP-system. I denna studie är dock detta förtydligande på sin plats, eftersom 

det är en förutsättning för att harmonisera extern- och internredovisningen. I det 

integrerade systemet används nämligen externredovisningsinformation som 

utgångspunkt för framställningen av internredovisningsinformation (Weissenberger & 

Angelkort, 2011).  
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Teoretiska	utgångspunkter	

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna till att de kontextuella 

förutsättningarna i form av ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av 

extern- och internredovisning kan påverka utformandet av redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller. 

 

Struktureringsteori	–	ett	teoretiskt	sätt	att	betrakta	IT-system	

Struktureringsteori (eng. Structuration Theory) förklarar sociala fenomen i samhället 

genom att beakta förhållandet mellan individer och samhället där sociala fenomen ses 

som en produkt av struktur och individers agerande över tid (Jones & Karsten 2008). 

Struktureringsteorin har fått stor genomslagskraft inom samhällsteori då den förenar 

både en objektiv och en subjektiv dimension av social verklighet, något som tidigare 

hållits uppdelat (Jones & Karsten, 2008; Giddens 1984; Orlikowski 1992). Enligt 

struktureringsteori skapas sociala strukturer kontinuerligt genom vardagliga sociala 

interaktioner och är mer en process än mönster och statiska egenskaper (Jones & 

Karsten 2008).  

 

Struktureringsteorins tankar har genom tillämpning i olika sammanhang utvecklats 

vidare. Detta inte minst inom forskning kring informationsteknologi och 

informationssystem (se Orlikowski, 1991; Orlikowski, 1992; Jones & Karsten 2008). 

Särskilt uppmärksammad är Orlikowski (1991; 1992) för sina undersökningar om hur 

IT-system kan möjliggöra organisatoriska förändringar genom att skapa en struktur som 

tillåter överföring och ökad tillgänglighet av information. Effekterna av denna struktur 

sägs i sin tur vara beroende av att individer genom sina handlingar arbetar med 

systemen. Oavsett effekter har informationsteknologin enligt Orlikowski (1991) skapat 

ökade möjligheter till bättre kommunikation och interaktion mellan anställda inom 

organisationer.  

 

Genom att ta utgångspunkt i struktureringsteori skapade Orlikowski (1992) en 

struktureringsmodell för teknologi som illustrerade interaktionen mellan individer och 

teknologi genom att se användningen av IT i organisationer som ett socialt fenomen. 

Orlikowskis (1992) modell var tänkt att ge större insikter i möjligheterna och 

begränsningarna av mänskliga val, organisationsdesign och teknisk utveckling. 
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Modellen i figur 2 illustrerar hur teknologi, individer och institutionella egenskaper 

påverkar och influerar varandra. Modellen är generell och specificerar därför inte vilken 

typ av teknologi, individer eller institutionella egenskaper som avses (se Orlikowski, 

1992). Dock är de institutionella egenskaperna i modellen kopplade till användandet av 

teknologi. 

 

• Pil (a) illustrerar hur teknologi är en produkt av mänskligt agerande. Orlikowski 

(1992) menar att teknologi är ett resultat av mänskligt agerande som till exempel 

utveckling och design, men även användning. Utveckling och design sker oftast 

tidsmässigt separerat från användningen. Teknologin får enligt Orlikowski effekt 

och mening först när den används av individer.  

 

• Pil (b) illustrerar teknologin som ett medel för att uttrycka mänskligt agerande. 

Teknologin fungerar både möjliggörande och begränsande genom 

tillhandahållande av normer och tolkande system. Teknologin kan dock inte 

enligt Orlikowski (1992) bestämma det mänskliga agerandet eftersom 

teknologin inte är fysiskt tvingande. Istället kan teknologin enligt Orlikowski 

endast villkora det mänskliga agerandet till vad som är tekniskt möjligt. 

 

• Pil (c) illustrerar institutionella villkor för interaktion med teknologi. Med 

institutioner menas konstruerade och etablerade regler att agera utifrån. 

Institutionerna bör dock inte ses som stabila enheter, utan de är resultatet av ett 

Institutionella egenskaper 

Teknologi 

Individer 

a 

b 

c 

d 

Figur 2 Structurational Model of Technology [Egen bearbetning utifrån Orlikowski (1992:410)] 
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samspel mellan individer (jmf. Ericsson-Zetterquist, 2009). Detta synsätt 

grundas i institutionell teori, vilken introducerades i avsnittet nedan. 

Institutionerna utgör alltså normer och resurser som påverkar individer och hur 

de använder sig av teknologi (Orlikowski, 1992).  

 

• Pil (d) illustrerar institutionella konsekvenser av mänsklig interaktion med 

teknologi. Institutioner kan alltså formas och förändras vid användning av 

teknologi (Orlikowski 1992).  

 

Syftet med att lyfta fram Orlikowskis struktureringsmodell är att visa på hur teknologi, i 

denna studie ett integrerat redovisningssystem, och institutionella egenskaper, i denna 

studie harmonisering av extern- och internredovisning, kan sägas påverka och påverkas 

av utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. I och med att 

modellen är generell kan yrkesrollerna ses som individer i modellen. Orlikowskis 

struktureringsmodell tar sin utgångspunkt i teknologins påverkan på individer, varför de 

institutionella egenskaperna och hur harmonisering av extern- och internredovisning 

kan påverka utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller 

presenteras närmare i följande avsnitt. 

 

Institutionell	teori	och	kopplingen	till	redovisningsekonomers	och	controllers	roller	

Extern- och internredovisning som etablerade rutiner och regler i organisationer kan 

sägas utgöra det som inom sociologin kallas institutioner. Med institutioner avses 

konstruerade och etablerade regler som strukturerar mänskligt agerande till bestående 

eller återkommande beteendemönster (jmf. Ericsson-Zetterquist, 2009). Institutioner 

kan vara både formella och informella. I denna studie ses extern- och internredovisning 

som formella institutioner, varför informella institutioner inte kommer behandlas. Enligt 

Ericsson-Zetterquist (2009) är institutioner ett resultat av samspel mellan människor för 

att tillgodose olika behov. För att tillgodose behov uppstår enligt Burns och Scapens 

(2000) ett dualt samspel mellan handling och de institutioner som strukturerar 

handlingarna, vilka dock kan förändras över tid. Sådana förändringar påverkar och 

förändrar således beteendemönster och mänskligt agerande. En harmonisering av 

extern- och internredovisning bör med samma logik skapat ett särskilt beteendemönster 

bland redovisningsekonomer och controllers, vilket tidigare inte studerats i akademisk 
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litteratur. Institutionell teori kan i detta fall fungera som ett ramverk genom vilket denna 

typ av företeelser kan förklaras (Ericsson-Zetterquist, 2009).  

Att tillämpa institutionell teori på detta sätt är väl etablerat inom akademisk litteratur. 

Bland de mer uppmärksammade författarna finns Burns och Scapens (2000), vilka 

skapade ett ramverk (se figur 3) för att analysera och skapa förståelse för hur 

förändringar i internredovisningen påverkar handlingar genom organisatoriska rutiner 

och regler. I ramverket finns en direkt länk mellan regler och handlingar, vilket 

betraktas som snabba processer. Länken mellan rutiner, regler och institutioner är något 

mer abstrakt då förändringar av institutioner är långsammare och uppvisar inte samma 

direkta effekt som mellan handlingar och regler (Burns & Scapens, 2000).   

 

Harmonisering av extern- och internredovisning kan enligt den institutionella teorins 

logik i förlängningen ha organisatorisk påverkan på hur redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller utformas för att anpassas till de rutiner och regler som följer av 

harmoniseringen. Denna insikt är av central betydelse för denna studie. Eftersom 

förändringar av institutionella rutiner och regler enligt Burns och Scapens (2000) har 

viss fördröjning i påverkan på handlingar är det av intresse att undersöka 

redovisningsekonomers och controllers roller där intern- och externredovisningen varit 

harmoniserad över tid. Detta eftersom det är först då rollerna påverkats, givet logiken i 

Burns och Scapens (2000) ramverk.  

 

Figur 3 The Burns & Scapens Framework [Egen bearbetning utifrån Burns & Scapens (2009:9)] 
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Redovisningsekonomer	och	controllers	

Detta avsnitt har en central funktion i studien då den behandlar studiens empiriska 

undersökningsområde, alltså redovisningsekonomers och controllers yrkesroller.  

 

Detta avsnitt fokuseras kring att definiera vad som kan sägas utgöra 

redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. Detta är av yttersta vikt för att i 

empiriinsamlingen och följande analys strukturera de aspekter av rollerna som krävs för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. I den litteraturgenomgång vi genomfört 

har vi uppmärksammat att flera studier uttalar sig om rollförändring och -utformning 

dels i förhållande till teknologisk förändring, dels i förhållande till harmonisering av 

extern- och internredovisning. Ingen av dessa studier har dock utformat en analysmodell 

för att strukturera och analysera sådana rollförändringar och -utformningar, varken för 

redovisningsekonomer eller controllers. Detta avsnitt syftar därför till att ur tidigare 

akademisk litteratur utforma ett teoretiskt väl underbyggt verktyg för att analysera dessa 

yrkesroller.  

 

Avsnittet inleds med en beskrivning av rollteori, och därmed vad som på ett 

övergripande och teoretiskt plan utgör en roll. Denna beskrivning är obunden till 

redovisningsekonomens och controllerns kontext. Därefter följer en beskrivning av de 

traditionella rollerna för redovisningsekonomer, och controllers följt av en 

litteraturgenomgång av studier rörande rollförändring och integrerade redovisnings-

system respektive harmonisering av extern- och internredovisning. Utifrån detta följer 

en kategorisering av de aspekter som ur akademisk litteratur bedömts som centrala för 

att i denna studie analysera redovisningsekonomers och controllers roller. 

 

Rollteori	–	vad	består	en	yrkesroll	av	

Enligt Biddle (1986) behandlar rollteori hur människor agerar på olika sätt beroende på 

deras sociala identitet och situation, vilket ses som ett av de viktigaste karaktärsdragen i 

socialt beteende. Biddle menar att rollteori kan delas in i olika perspektiv, till exempel 

funktionell, strukturell eller organisatorisk. I denna studie är främst det organisatoriska 

perspektivet tillämpligt, då det enligt Biddle behandlar yrkesroller inom organisationer. 

Inom rollteorins organisatoriska perspektivet fokuseras rollerna huvudsakligen till 
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sociala system som är förbestämda, uppgiftsorienterade och hierarkiskt förankrade 

(Biddle, 1986).  

 

Det finns viss tvetydighet i litteraturen kring vad som menas med begreppet roll. Biddle 

använder begreppet roll för att hänvisa till karaktärsmässigt beteende. Katz och Kahn 

(1978) menar istället att rollbeteende skapas genom förväntade och återupprepade 

handlingar, både individuellt och kopplat till andras handlande. Källström (1990) 

förklarar att rollbegreppet kan delas upp på en makro- och mikronivå. På mikronivån 

avses arbetsuppgifter, ansvar och beteenden medan makronivån består av de 

kunskapsområden som krävs för att utföra arbetsuppgifterna på mikronivån. I det 

följande avsnittet presenteras rolldefinition på mikronivå, för att i ett senare avsnitt 

återkomma till makronivån. 

 

Rolldefinition	på	mikronivå	

Av ovanstående översiktliga resonemang utifrån rollteori förstås att roller ur ett 

organisatoriskt mikroperspektiv vanligen ses som förankrade i upprepade handlingar 

och uppgifter. Sådana handlingar och uppgifter kan i sin tur sägas vara nära 

sammankopplade till de arbetsuppgifter och –moment som utförs inom en organisation 

(Källström, 1990). Utifrån aggregering av sådana arbetsuppgifter och –moment kan 

processer urskiljas och identifieras. Enligt Källström (1990) kan ekonomistyrningen ses 

som en sådan process. Sedan tidigare har vi definierat ekonomistyrningen som 

användningsområdet för internredovisningen, varför de delprocesser som Källström 

definierat inom ekonomistyrningsprocessen fungerar som utgångspunkt för att definiera 

de processer som berör redovisningsekonomer och controllers. Dessa presenteras nedan. 

 

Planering	

Planeringsprocessen utgörs enligt Källström (1990) av strategisk planering och 

budgetering, och är enligt Granlund och Malmi (2002) traditionella 

internredovisningsprocesser som controllers vanligen deltar i. Även enligt Trucco 

(2015) och Weissenberger och Angelkorts (2011) ligger planeringsprocessen 

traditionellt inom controllerns arbetsuppgifter. Enligt Granlund och Lukka (1998) är 

budgetering, och därmed planering, en central process inom en ekonomifunktion. 

Budgetering ingår i det som Malmi och Brown (2008) benämner cybernetisk styrning, 
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vilket innebär att en standard, i detta fall budgeten, jämförs mot utfall vilket ger 

information om avvikelser som kan användas för att justera standarden. Att planering är 

en process som berör ekonomifunktionen råder det knappast tvivel om, även om 

processen i litteraturen huvudsakligen förknippas med controllerrollen, inte minst i 

svensk kontext (se exempelvis Olve, 2008; Källström, 1990). Av denna anledning tas 

planering upp som en process i analysmodellen. 

 

Framställning	

I nära anslutning till ekonomistyrningsprocessen sker enligt Källström (1990) 

registrering av information från verksamheten, särskilt genom framställning av extern- 

och internredovisningsinformation, vilket i ett integrerat redovisningssystem sker 

simultant (jmf. Weissenberger & Angelkort, 2011). Precis som med planering menar 

Granlund och Lukka (1998) att framställning av redovisningsinformation är en central 

process inom en ekonomifunktion. Framställning av redovisning kallas ofta löpande 

bokföring, och är en process som i litteraturen är förankrad till redovisningsekonomens 

roll (se Olve, 2008). Det är inom framställningsprocessen som redovisningsekonomen 

enligt Trucco (2015) har sina traditionella arbetsuppgifter.  

  

Uppföljning	

Enligt Källström (1990) och Malmi och Brown (2008) innefattar uppföljningsprocessen 

inom cybernetisk styrning den prestationsmätning som görs ex post gentemot det som 

planerades. Den cybernetiska styrningen är som tidigare redogjorts för den 

huvudsakliga tillämpningen av internredovisningsinformationen, såsom den definieras i 

denna studie. Likt Malmi och Brown (2008) är även Weissenberger och Angelkorts 

(2011) uppfattning att uppföljning är en central process i den cybernetiska styrningen, 

och därmed även för den traditionella controllerrollen. Uppföljningen inbegriper här den 

analys som genomförs av utfall mot det som planerats (Källström, 1990). 

 

Förändring	

Förändringsprocesser är centrala inom struktureringsteorin eftersom både 

strukturerings- och stabiliseringsprocesser sker över tid och rum (Giddens, 1984). 

Struktureringsteori utgör ett ramverk för hur vi i denna studie ser på hur institutioner, i 

form av extern- och internredovisning, och teknologi, i form av ett integrerat 
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redovisningssystem, påverkar enskilda individer och grupper (jmf. Orlikowski, 1992); i 

detta fall utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. För att 

besvara studiens frågeställning angående rollförändring över tid är dessa 

struktureringsprocesser av stor betydelse att inkludera i analysmodellen. Av denna 

anledning samlas den förändring över tid som intervjupersonerna redogör för i denna 

aspekt i den analysmodell som presenteras senare i kapitlet. 

 

Redovisningsekonomer	och	controllers	–	roller	under	förändring?	

Det finns på inget sätt en entydig eller klargörande beskrivning av vad som utgör 

redovisningsekonomens respektive controllerns yrkesroll, och enligt Olve (1988) 

behöver detta inte heller vara målsättningen. Ambitionen bör enligt Olve istället vara att 

skapa ett ramverk för att förstå hur dessa roller kan utformas och förändras över tid. Att 

skapa ett sådant ramverk har varit en uttalad ambition gällande controllerrollen (eng. 

management accountant), vars huvudansvar i en svensk kontext enligt Olve (2008) bör 

ligga inom ekonomistyrningen. Detta förefaller vara fallet i länder där 

internredovisningen traditionellt förts separat från externredovisningen, exempelvis 

Tyskland och Sverige, varpå controllern sägs specialiserat sig inom internredovisning 

och då särskilt ekonomistyrningsaspekter genom planering, budgetering och 

prestationsmätning (Weissenberger & Angelkort, 2011).  

 

Traditionella beskrivningar av controllers har varit ”scorekeeper”, ”watchdog” eller 

”bean-counter” (Järvenpää, 2007:100). Enligt dessa beskrivningar är controllers 

huvudsakligen ansvariga för att analysera information, exempelvis framställd av en 

redovisningsekonom (Olve, 1988; Källström, 1990), genom att ”bevaka och utreda 

avvikelser” (Olve, 2008:65). Olve (1988) menar dock att ambitionen med 

controllerrollen bör vara att öka ekonomens involvering och kunskap om verksamheten 

och illustrerade detta i en matris (se figur 4). Sådan ökad involvering i verksamheten 

innebär en rörelse uppåt från det nedre vänstra hörnet i matrisen, vilket benämns 

ekonomens trygga hörn. Dessutom menar Olve att ekonomen bör vara en 

samarbetspartner utanför ekonomifunktionen, vilket då illustreras av en rörelse högerut i 

matrisen. Dessa rörelser i matrisen benämner Olve (1988:14) med att ekonomen genom 

controllerrollen lämnar sitt ”trygga hörn”, där redovisningsekonomen enligt Olve 

befinner sig, för att röra sig mot vad som Järvenpää (2007) benämner ”Business 
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partner”. Med ökat verksamhetsfokus blir det naturligt för controllern att stödja 

linjecheferna, och ha sin huvudsakliga hemvist på divisionsnivå (Olve, 2008). 
  

 

Redovisningsekonomens yrkesroll har inte på samma sätt rönt uppmärksamhet i 

akademisk litteratur, och traditionella beskrivningar kretsar ofta omkring en roll som 

”ser till att siffrorna kommer fram” (Olve, 1988:26) och säkerställer och framställer 

externredovisningen (Trucco, 2015). Trucco beskriver redovisningsekonomens roll på 

följande sätt:  
  

”[…] mainly responsible for producing and properly disclosing corporate 

information to external stakeholders in order to meet their requirements and their 

specific needs”.  

 (Trucco, 2015:102) 

I de kommande två avsnitten redogörs för hur redovisningsekonomens och controllerns 

yrkesroller på makronivå (jmf. Källström, 1990), alltså utifrån kunskaps- och 

fokusområden, beskrivits i tidigare akademisk litteratur. Först i relation till den tekniska 

utvecklingen, vid användning av ERP-system, och därefter i relation till harmonisering 

av extern- och internredovisning. Därefter sammanställs återkommande aspekter av 

yrkesrollerna på makronivå för att därefter ligga till grund för en analysmodell. 

 

Yrkesrollerna	och	den	tekniska	utvecklingen	

I takt med utvecklingen inom den teknologiska dimensionen i form av ERP-system, och 

således även integrerade redovisningssystem, har ökad uppmärksamhet inom akademisk 

litteratur riktats mot hur denna utveckling påverkar utformningen av 

Figur 4 Ekonommatrisen [Egen bearbetning utifrån Olve (1988:14)] 
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redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. Utifrån dessa studier identifieras i 

ett separat avsnitt de återkommande aspekter som utifrån denna kontext kännetecknar 

redovisningsekonomers och controllers roller på makronivå (jmf. Källström, 1990). 

 

Till en av de mer extensiva studier som genomförts omkring denna typ av rollförändring 

inom ekonomifunktionen hör Granlund och Malmis (2002) flerfallstudie av tio finska 

företag vilka implementerat ERP-system. Studiens resultat visade på att controllers 

upplevde minskade rutinuppgifter och ökat fokus på internredovisningsprocesser5, samt 

ett ökat behov av verksamhetskunskap för att kunna förmedla sofistikerade analyser till 

verksamhetsledningen. Enligt Granlund och Malmi gällde detta särskilt inom företag 

med längre erfarenhet av ERP-systemet. Utöver detta belyser Granlund och Malmi att 

samarbete i tvärfunktionella grupper blivit allt viktigare efter implementationen av 

ERP-systemet. Enligt Granlund och Malmi (2002) bör dessa rollförändringar studeras 

först några år efter implementationen för att ta i beaktning den tidsmässiga fördröjning 

som institutionaliseringen av de nya rutiner ett ERP-system medför (jmf. Burns & 

Scapens, 2000). När det gäller redovisningsekonomer observerade Granlund och Malmi 

(2002) att utvecklingen i några av fallföretagen gått från ett bredare ansvar för 

externredovisningsframställningen till att koncentrera sig till en process, till exempel 

leverantörsreskontra. Studiens fokus låg dock inte på redovisningsekonomens roll. 

 

Scapens och Jazayeri (2003) kunde också observera förändringar i controllerns roll till 

följd av implementering av ett ERP-system. Däremot hävdade författarna inte att 

implementationen i sig var den drivande faktorn bakom rollförändringen. Författarna 

menade istället att förändringen möjliggjorts av ERP-systemets karaktäristika i form av 

”integration, standardization, routinization and centralization” (Scapens & Jazayeri, 

2003:201). Rollförändringarna åtföljde enligt författarna ERP-implementationen, men 

huruvida implementationen var den underliggande drivkraften i förändringen är enligt 

författarna en närmast omöjlig fråga att svara på. Den förändring som observerades 

innebar framförallt en utvidgad roll för controllern till följd av att framställningen av 

information tar allt mindre tid i anspråk, som istället spenderades på att stödja 

                                                
5  I studien specificeras inte närmare vad dessa innefattar, men artikeln återkopplar vid flertalet tillfällen  
    till processerna i ekonomistyrningsprocessen som presenterats tidigare i detta kapitel. 
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verksamhetsledningen. Med detta följer enligt Scapens och Jazayeri (2003) att det är 

viktigare att controllern har god verksamhetskunskap än teknisk redovisningskunskap.  

 

Caglio (2003) studerade likt Scapens och Jazayeri rollförändringar till följd av en 

implementation av ett ERP-system, men valde i fallstudien att inkludera utformningen 

av såväl redovisningsekonomers som controllers yrkesroller. Resultaten av studien 

visade på att implementeringen av ERP-systemet haft fundamental påverkan på den 

sociala dynamiken bland organisationens medarbetare, med ökat samarbete mellan 

controllers, redovisningsekonomer och verksamhetsledningen. Caglio argumenterade 

för att ERP-systemet medfört en konsolidering av organisationens kunskaper, särskilt 

inom tekniska områden men även gällande ”professional expertise” (Caglio, 2003:146), 

såsom redovisningskunskap. Denna konsolidering innebär enligt Caglio en 

decentralisering av den tekniska redovisningskunskapen in i ERP-systemet, vilket skulle 

innebära att såväl redovisningsekonomer som controllers frigör tid för att utöka sina 

roller och ta större del i utvecklingen av affärsverksamheten. Enligt Caglio (2003) är 

detta ett sätt för såväl redovisningsekonomer och controllers att legitimera sina 

yrkesroller under de nya förutsättningarna. Caglio menade även att 

redovisningsekonomens och controllerns yrkesroller skulle komma att hybridiseras. 

Caglio beskrev hybridrollen på följande vis:  
  

“This [hybridization] not only means that such professionals will have to deal less 

with traditional accounting activities, devoting more time to understanding products 

and process, technology, business operations, information systems, marketing and 

strategy. It also means that they will be in charge of advising and supporting line 

people as internal consultants whilst previously having acted as independent 

monitors and controllers of the operating activities.”  

Caglio (2003:145) 
  

Caglio sammanfattade sina resultat med att en hybridisering av redovisningsekonomer 

och controllers yrkesroller är närmast oundviklig till följd av den tekniska utvecklingen. 

Som en invändning mot Caglios (2003) mycket långtgående slutsatser kan Olves (1988) 

resonemang om en controller med ansvar för redovisningen lyftas fram. Olve menade 

att så länge controllern involveras i framställandet av redovisningen, och andra konkreta 

och kortsiktiga arbetsuppgifter, så kommer involveringen i verksamheten vara en 

sekundär angelägenhet. Därmed skulle den hybridiserade rollen enligt Olves (1988) 

logik snarare betyda att ekonomen vänder sig tillbaka till sitt ”trygga hörn”.  
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Newman och Westrup (2005) fokuserade i sin studie huvudsakligen på controllers roll 

till följd av implementering av ett ERP-system, och illustrerade istället behovet av att 

anpassa sig till teknologin för att ha möjligheten att definiera expertisen genom att 

befästa en stark systemkunskap. Precis som Caglio (2003) menade Newman och 

Westrup (2005) att den teknologiska utvecklingen inte enbart utgör ett hot för 

redovisningsekonomer och controllers yrkesroller, givet att de genom att kontrollera 

teknologins utformning kan definiera expertisen och på så sätt styra den framtida 

utvecklingen av teknologin. Granlund och Malmi (2002) hävdade dock att controllers 

har haft svårigheter att tillgodogöra sig den nödvändiga tekniska expertisen för att 

utnyttja ERP-systemets potential, och gå från ”bean-counters to business analysts” 

(Granlund & Malmi, 2002:311). Granlund och Malmi attribuerade dock denna 

problematik till att ERP-systemet vid tillfället av studien i de av flesta fallföretagen var 

nyligen implementerat, och att det fanns potential för framtida förbättring. Även 

Newman och Westrup (2005) uppmärksammade denna problematik. De menade att om 

controllers inte lyckades definiera den tekniska expertisen så riskerar de att 

marginaliseras av teknologin. Det motsatta scenariot skulle enligt Newman och Westrup 

innebära en hybridisering av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller, likt 

vad Caglio (2003) tidigare observerat. Utöver detta menade Newman och Westrup 

(2005:268) att en sådan utveckling även kan driva en harmonisering av extern- och 

internredovisningen. I nästa avsnitt kommer den akademiska litteraturen kring 

harmonisering av extern- och internredovisningen och påverkan på utformningen av 

redovisningsekonomers och controllers roller presenteras.  

 

Yrkesrollerna	och	harmonisering	av	extern-	och	internredovisning	

Extern- och internredovisning har som forskningsområden i akademisk litteratur i stor 

utsträckning hållits åtskilda. Av denna anledning har få studier genomförts där en 

harmonisering av extern- och internredovisning varit del av kontexten; än färre studier 

har genomförts utifrån utformningen av redovisningsekonomers respektive controllers 

yrkesroller i sådan kontext. Detta innebär dock inte att denna kontext bedömts som 

oväsentlig. Weissenberger och Angelkort (2011) visade på att en harmonisering av 

extern- och internredovisning inte enbart innebar förändringar av den tekniska 

redovisningshanteringen, utan att den även fick organisatoriska konsekvenser.  
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Utifrån Weissenberger och Angelkorts resonemang utvecklade Taipaleenmäki och 

Ikäheimo (2013) ett ramverk för att på ett konceptuellt vis illustrera hur en 

harmonisering av extern- och internredovisnings teoretiskt kan ta sig organisatoriskt 

uttryck. En av de aspekter som författarna lyfte fram var just utformningen av 

redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. Taipaleenmäki och Ikäheimo 

argumenterade likt Caglio (2003) för en hybridisering av redovisningsekonomer och 

controllers, och ökat behov av att förstå och stödja verksamheten. Utifrån detta krävs 

enligt författarna att dessa hybridroller har god systemförståelse för det integrerade 

redovisningssystem som hanterar såväl extern- som internredovisning. Trucco (2015) 

genomförde utifrån Taipaleenmäki och Ikäheimos konceptuella ramverk en pilotstudie 

över redovisningsekonomers och controllers rollförändringar till följd av en 

harmonisering av extern- och internredovisning. Resultaten visade på ett ökat samarbete 

mellan rollerna, men visade inte på en hybridisering. 

 

Rolldefinition	på	makronivå	

Utifrån de två föregående avsnitten om akademisk litteratur över yrkesrollerna i relation 

till den tekniska utvecklingen och harmonisering av extern- och internredovisning kan 

fyra återkommande aspekter av rollerna på makronivå skönjas. Dessa är 

redovisningsfokus, verksamhetsfokus, systemkunskap och samarbete. I vilken 

utsträckning dessa studier behandlat respektive yrkesroll har presenterats i avsnittet 

ovan. I tabellen nedan (Tabell 1) ges en sammanställning av litteraturen, vilken 

markerar en ökad betydelse i form av ett plustecken och en minskad betydelse av 

respektive aspekt med ett minustecken. Dessa aspekter bildar i sin tur utgångspunkt för 

den teoretiska modell som utformas i följande avsnitt.  	

Tabell 1 Kunskaps- och fokusområden 
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Teoretisk	modell	

I detta avsnitt presenteras en teoretisk modell som bearbetats och anpassats till denna 

studies syfte utifrån Orlikowskis (1992) struktureringsmodell och Burns och Scapens 

(2000) institutionella ramverk.  

 

Precis som Orlikowskis modell består den teoretiska modellen i figur 5 nedan av tre 

dimensioner. Den institutionella dimensionen omfattar harmoniseringen av extern- och 

internredovisning medan den teknologiska dimensionen omfattar ett integrerat 

redovisningssystem. Dessa dimensioner är sammankopplade med yrkesrolls-

dimensionen, vilken består av hur redovisningsekonomers och controllers roller 

utformas. Pilarna illustrerar hur den formella och teknologiska dimensionen utifrån 

struktureringsteori och institutionell teori kan påverka och påverkas av hur 

redovisningsekonomers och controllers yrkesroller utformas. Utöver detta kopplas en 

analysmodell till yrkesrollsdimensionen vilken tillämpas för att analysera yrkesrollerna 

utifrån processer och kunskaps- och kunskapsområden. Dessa förhållanden beskrivs 

närmare nedan.  

 

Figur 5 Teoretisk modell 
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Den	institutionella	dimensionen	och	yrkesrollsdimensionen	

Orlikowskis (1992) struktureringsmodell tar sin utgångspunkt i att teknologi fungerar 

som en medlare mellan individerna och de institutionella egenskaperna, vilket i vår 

modell illustreras av pil a. Pil a illustrerar att individerna, representerade i 

yrkesrollsdimensionen, genom att tillämpa det integrerade redovisningssystemet kan 

påverka de regler och rutiner som utgör de institutionella egenskaperna som följer av 

harmoniserad extern- och internredovisning. Även om redovisningsstandarder, vilka 

ligger utom individerna i yrkesrollsdimensionens kontroll, avgör utifrån vilka principer 

en affärshändelse ska värderas så kan exempelvis rutinen för hur denna registreras 

påverkas av individerna genom stöd av teknologin. 

 

Pil b illustrerar att de institutionella egenskaperna, genom harmoniserad extern- och 

internredovisning, kan påverka individerna i yrkesrollsdimensionen. Enligt Orlikowski 

(1992) influerar de institutionella egenskaperna hur individerna interagerar med 

teknologin. I denna studie innebär detta att den institutionella dimensionens normer och 

regler, genom harmoniserad extern- och internredovisning, kan påverka hur individerna 

interagerar med det integrerade redovisningssystemet. Pil b kan därför med Orlikowskis 

logik sägas påverka även pil c och d, vilka beskrivs nedan. Sammantaget illustrerar pil a 

och b att individerna i yrkesrollsdimensionen kan påverka och påverkas av det duala 

samspelet över tid mellan individernas handlingar och de institutionella egenskaper som 

strukturerar dessa handlingar (jmf. Burns & Scapens, 2000).  

 

Den	teknologiska	dimensionen	och	yrkesrollsdimensionen	

Utöver den institutionella teorins duala samspel mellan institutioner och handlingar 

påvisar Orlikowskis (1992) att ett sådant dualt samspel även existerar mellan teknologi 

och individerna. Teknologin har alltså enligt Orlikowski inget egenvärde, utan värdet 

skapas i dess samspel med individerna. I vår modell illustreras detta av pil c och d. Pil c 

illustrerar hur den teknologiska dimensionen, genom ett integrerat redovisningssystem, 

kan utformas efter hur individerna i yrkesrollsdimensionen använder teknologin. Pil d 

illustrerar hur teknologin både kan möjliggöra och begränsa hur individerna i 

yrkesrollsdimensionen använder teknologin. Sammantaget kan den teknologiska 

dimensionen, genom det integrerade redovisningssystemet, påverka och påverkas av 

individerna i yrkesrollsdimensionen. Denna tvåvägskommunikation ses i detta fall som 
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regelbaserad, alltså präglad av mindre förändringströghet än mellan de institutionella 

egenskaperna och individerna (jmf. Burns & Scapens, 2000).  

 

Den	teoretiska	modellen	som	analysmodell	

Den teoretiska modellen fungerar som ett ramverk för att sätta yrkesrollsdimensionen i 

ett sammanhang med ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- 

och internredovisning, som motiverar varför utformningen av redovisningsekonomers 

och controllers roller är intressanta att studera i just denna kontext. Utöver att sätta 

studien i ett intressant sammanhang har yrkesrollsdimensionen i den teoretiska 

modellen utformats för att fungera som en analysmodell för att analysera yrkesrollerna. 

I figur 5 utgörs analysmodellen av figurens nedre del i forma av processer, kunskaps- 

och fokusområden samt förändring av dessa. 

 

Utifrån avsnittet om redovisningsekonomer och controllers har två huvudkategorier för 

att analysera utformningen av dessa yrkesroller identifierats; processer på mikronivå 

och kunskaps- och fokusområden på makronivå (jmf. Källström, 1990). På mikronivå 

har tre övergripande processer identifierats; planering, framställning och uppföljning. 

Utifrån kunskaps- och fokusområdena har fyra underliggande aspekter identifierats efter 

en genomgång av tidigare akademisk litteratur: redovisningskunskap, 

verksamhetskunskap, systemkunskap och samarbete. Eftersom studien syftar till att 

analysera eventuella rollförändringar över tid har även förändring inkluderats i 

analysmodellen. 

 

Huruvida resultaten av analysen inom yrkesrollsdimensionen har ett kausalt samband 

med harmonisering av intern- och externredovisning och ett integrerat 

redovisningssystem är inte möjlig att på ett tillförlitligt sätt bevisa genom denna studie, 

och är heller inte målet med de forskningsfrågor som formulerats (jmf. Scapens och 

Jazayeris, 2003). Däremot kommer påverkan av denna kontext behandlas i ett separat 

diskussionskapitel där kontextens betydelse för utformningen av redovisnings-

ekonomers och controllers roller i denna kontext diskuteras. I det kapitlet återvänder vi 

därför till modellens tre dimensioner och belyser även förslag på framtida forskning 

denna studies resultat utmynnat i.   
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Metod	

Detta metodkapitel är indelat i fyra avsnitt som är tänkta att göra kapitlet både 

överskådligt och ge det en logisk struktur. Strukturen illustreras nedan i figur 6. 

 
Figur 6 Metodkapitlets struktur 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om metodologiska utgångspunkter, vilket behandlar 

frågor som forskningsstrategi och -design samt metod för datainsamling. Avsnittet 

avslutas med mer övergripande metodologiska reflektioner kring studiens vetenskapliga 

förhållningssätt.  

 

Det andra avsnittet behandlar förberedelser inför den empiriska insamlingen. I avsnittet 

presenteras insamling av tidigare forskning, val av fallföretag och val av 

intervjupersoner.  

 

Det tredje avsnittet behandlar arbetet under och efter den empiriska insamlingen. 

Avsnittet inkluderar en beskrivning av hur den faktiska datainsamlingen genomförts, 

hur materialet bearbetats och till sist hur det analyserats.  

 

Det fjärde och sista avsnittet behandlar etiska principer och metodkritik, och är tänkt att 

inkludera våra reflektioner över de metodologiska utgångspunkter som presenterats i det 

första avsnittet samt att ta ställning till kvalitetsfrågor avseende insamlat datamaterial. 

 

Metodologiska	utgångspunkter		

Följande avsnitt innehåller en redogörelse för denna studies metodologiska 

utgångspunkter. Redogörelsen börjar med det konkreta, vår studie, för att sedan 

avslutas med reflektioner kring det mer abstrakta, det vetenskapliga förhållningssättet. 	

 

Forskningsstrategi	–	kvalitet	framför	kvantitet	

För att uppfylla studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi. 

Detta då denna studie undersökt hur controllers och redovisningsekonomer beskriver 

och uppfattar sin sociala verklighet och yrkesroller. Enligt Alvesson och Sköldberg 
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insamlingen
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(2008) utgår en kvalitativ strategi från studieobjektens perspektiv istället för forskarens, 

vilket gör en sådan strategi lämplig då den möjliggör en djupare förståelse av 

undersökningsområdet i den studerade kontexten. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

menar att en kvalitativ forskningsstrategi använder metoder som lämpar sig för att 

studera fenomen i dess kontext i syfte att få en bättre förståelse för fenomenet i sin 

helhet. Den kvalitativa metodens egenskaper gör den därför lämplig att tillämpa i denna 

studie, utifrån syfte och frågeställningar.  

 

Forskningsdesign	–	fallstudie	med	longitudinella	inslag	

Då vi undersökt samspelet mellan människor och kontext lämpar sig enligt Eisenhardt 

(1989) en fallstudiedesign väl. En fallstudiedesign används för att få en djupare 

förståelse för, och en mer detaljrik bild av, ett enda fall, en given situation samt hur 

involverade individer agerar och tolkar situationen (Bryman & Bell, 2013:84). I denna 

studie har det varit särskilt viktigt vid valet av forskningsdesign att den möjliggjort en 

djupare förståelse för utformningen av controllers och redovisningsekonomers 

yrkesroller. 

 

När det gäller valet forskningsdesign finns flera aspekter ur tidigare akademisk litteratur 

att dra lärdom av, särskilt tidigare studier avseende rollförändringar inom 

ekonomifunktionen. Scapens och Jazayeri (2003) är mycket tydliga gällande att: 
  

”[…] researching ERP systems and management accounting change, we need to 

study processes of change through longitudinal case research, rather than seeking to 

identify the 'impacts of ERP systems'”.  

 (Scapens & Jazayeri, 2003:231) 
  

I ”management accounting change” inkluderar Scapens och Jazayeri rollförändringar, 

och av särskilt intresse är deras uppmaning att inte söka kausala förklaringar till 

förändringarna, utan att processen i sig är det intressanta.  
  

”Studies which simply seek to identify the 'impact of ERP systems' through surveys of 

the outcomes of the implementation process are not going to be able to address the 

nature and complexities of the change process. Longitudinal cases of the 

implementation of ERP systems are needed for that purpose.”  

(Scapens & Jazayeri, 2003:230) 
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Ovanstående ställningstagande grundar Scapens och Jazayeri i institutionell teori, där 

förändringsprocesser sägs ta olika utgångspunkter i olika organisationer. Utifrån detta 

efterfrågar författarna fallstudier över sådana förändringsprocesser i realtid för att 

beskriva förändringsmöjligheterna som främjas av, men inte nödvändigtvis är ett 

resultat av, kontexten. Då denna studie haft en begränsad tidsram har retrospektiva 

intervjuer använts för att få ett longitudinellt inslag. 

  

Enligt Bryman och Bell (2013:89) är det är inte ovanligt att fallstudier innehåller ett 

longitudinellt inslag. För att besvara vårt syfte krävs att forskningsdesignen inkluderar 

en tidsdimension. Lämpligast vore att göra observationer under en längre period för att 

kunna urskilja förändringarna. Här har vi dock begränsats av studiens tidshorisont och 

har istället tillämpat intervjuer med retrospektiva inslag. Detta innebär att 

intervjupersonerna själva redogjort för sina uppfattningar om utvecklingen över tid, 

vilket innebär att intervjupersonerna behöver ha en längre tids erfarenhet av sina 

yrkesroller. Trots detta kan det vara svårt för intervjupersonen att ge en detaljerad 

redogörelse över dessa förändringar. Vi var dock ute efter övergripande förändringar, 

vilket vi bedömt att intervjupersonerna kunnat redogöra för. 

 

Datainsamling	–	varför	intervjuer	är	en	lämplig	insamlingsmetod	

Enligt Bryman och Bell (2013:473) är kvalitativa intervjuer ett vanligt tillvägagångssätt 

för att samla in primärdata då insamlingsmetoden erbjuder hög flexibilitet i 

utformandet. Kvalitativa intervjuer kan i sin tur delas in i olika grader av formell 

struktur vid genomförande, från hårt strukturerade till ostrukturerade (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Den struktur som lämpas för vår studie är semistrukturerade intervjuer. 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi möjliggjort en djupgående 

och detaljerad undersökning av vårt fall. Då vi i studien vill få fram 

redovisningsekonomers och controllers beskrivningar och tolkningar passar 

semistrukturerade intervjuer väl då det ger utrymme för vidare diskussion istället för 

enbart svar på förbestämda frågor.  

 

Även utifrån tidigare akademisk litteratur får vi stöd för användandet av intervjuer. 

Trucco (2015) genomförde kvalitativa pilotintervjuer inför utformandet av enkäter 

rörande utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller, 

användning av integrerade redovisningssystem och harmonisering av extern- och 
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internredovisning. Trucco (2015) kommenterade detta med att de kvalitativa 

intervjuerna gett en mycket god grund inför utformandet av enkäter, och att enkätsvaren 

i sin tur bekräftade det som intervjupersonerna redan uttryckt. 

 

Intervjuguide	–	ett	stöd	vid	intervjuerna	

Vid användning av semistrukturerade intervjuer är det vanligt att i förväg sammanställa 

en intervjuguide som innehåller specifika teman och bredare frågor. Detta görs med 

syfte att säkerställa att samtalen behandlar det som ämnas undersökas i studien, 

samtidigt som det möjliggör för intervjupersonen att uttrycka sig med egna ord (Bryman 

& Bell, 2013:482). 

 

I denna studie innehöll intervjuguiden (se bilaga 1) frågor kring de olika områden som 

identifierats i studiens frågeställningar och litteratur över utformningen av controllerns 

och redovisningsekonomens yrkesroller. Intervjuguiden fungerade som ett styrredskap i 

empiriinsamlingen, vilket möjliggjorde att vi kunde hålla konversationerna till 

studieområdet men även kunna ställa följdfrågor utifrån intervjupersonernas svar.  

 

Metodologiska	reflektioner	över	vetenskapligt	förhållningssätt		

Ontologi och epistemologi är två begrepp som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) 

används frekvent inom vetenskapsteorin. Ontologi är ett begrepp som behandlar 

uppfattningar om hur verkligheten är konstruerad och betyder ”läran om det som är” 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011:11). Fleetwood (2005) beskrev begreppen som att 

ontologi behandlar uppfattningar om världen, och epistemologi behandlar vad vi tror vi 

kan veta om den. Ontologi behandlar alltså hur undersökningsfältet betraktas i studien 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Epistemologi kan enligt Johnson och Duberley (2000:2) 

beskrivas som kunskap om kunskap, alltså vad som inom vetenskapen kan betraktas 

som kunskap. 

 

Ontologi kan delas in i två motsatta ståndpunkter: objektivism och konstruktionism 

(subjektivism) (Bryman & Bell, 2013:42). Objektivism innebär en syn på sociala 

företeelser som oberoende av aktörers beteende och handlande. Sociala företeelser 

existerar självständigt och oberoende. Konstruktionism behandlar sociala företeelser 
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som något konstruerat av aktörer genom handlande och beteende. Detta kan benämnas 

som en subjektivistisk verklighetssyn (Johnson & Duberley, 2000).  

 

Enligt Giddens (1984) fyller en uppdelning mellan objektivistisk och subjektivistisk 

ontologi inom samhällsvetenskaplig forskning ingen större funktion. Enligt Giddens bör 

samhällsvetenskaplig forskning omfatta:  
  

”[…] neither [the] experience of the individual actor nor the existence of any form of 

societal totality, but social practices ordered across space and time.”  

                                                                                                          (Giddens, 1984:2) 
  

På detta sätt syftar Giddens (1984) till att genom struktureringsteori överbrygga en 

ensidigt objektivistisk eller subjektivistisk syn på ontologi. Denna studie tar sin 

teoretiska utgångspunkt i just struktureringsteori för att förstå hur teknologi och 

institutionella egenskaper kan påverka utformningen av redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller. Giddens sätt att se på ontologi lämpar sig därför även bra i denna 

studie. Huvudsaklig fokus inom struktureringsteori bör enligt Giddens (1984) riktas mot 

ontologiska reflektioner snarare än mot epistemologiska. Struktureringsteori tar dock 

sin utgångspunkt i hermeneutikens syn på kunskap, vilken introduceras i följande 

avsnitt. 

 

Hermeneutik	–	ett	sätt	att	tolka	tolkningar?	

Hermeneutik har sin grund i tolkning och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Alvesson och Sköldberg anger att huvudtemat inom hermeneutiken är att:  
  

”[…] meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.”                                                     

                                                                           (Alvesson & Sköldberg, 2008:193) 
  

Detta sätt att uppnå kunskap har lämpat sig till studiens syfte då vi ämnat tolka vårt 

empiriska material för att ge det en innebörd samtidigt som både helheten, 

organisationskontexten, och delen, de individuella yrkesrollerna, beaktas.  Förhållandet 

mellan del och helhet beskrivs av Alvesson och Sköldberg som en cirkel där ett 

ömsesidigt beroende mellan del och helhet föreligger. För att förstå helheten behöver vi 

förstå de delar som konstruerar den, och omvänt behövs kunskap om helheten för att 

förstå delarna.  
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Alvesson och Sköldberg (2008) delar in hermeneutiken i två inriktningar; 

objektiverande och aletisk hermeneutik. Synsättet med del och helhet motsvarar den 

objektiverande hermeneutiken, som innehåller en viss objektivitet i tolkningen (om än 

endast relativ). Aletisk hermeneutik frångår däremot subjektivitets- respektive 

objektivitetsproblematiken i tolkningen, och behandlar istället förförståelse och 

förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Giddens beskriver hur denna hermeneutiska 

inriktning relaterar till struktureringsteorin. 
 

”In structuration theory a hermeneutic starting-point is accepted in so far as it is 

acknowledged that the description of human activities demands a familiarity with the 

forms of life expressed in those activities.”  
 (Giddens, 1984:3) 

 

I den aletiska hermeneutiken föreligger alltså ett ömsesidigt beroende mellan 

förförståelse och förståelse eftersom förståelse för mänskliga aktiviteter kräver en 

förförståelse om i vilken kontext dessa aktiviteter förekommer. I denna studie har alltså 

förförståelsen för redovisningsekonomers och controllers yrkesroller gett oss förståelse 

för utformningen av dessa yrkesroller. 

 

Förberedelser	inför	den	empiriska	insamlingen	

I följande avsnitt presenteras insamlingsprocessen för den teoretiska referensramen. 

Sedan följer en förklaring av de kvalifikationer vi satte upp för att välja fallföretag och 

därefter hur valet av individuella intervjupersoner gick till.  

 

Insamling	av	tidigare	forskning	och	val	av	teoretiska	utgångspunkter	

Insamling av tidigare forskning har varit ett extensivt arbete eftersom studien placerar 

sig i en knutpunkt mellan flera stora forskningsområden. Att bearbeta den betydande 

mängden tidigare forskning har inneburit att vi över tid omformulerat vår ursprungliga 

idé vid flertalet tillfällen. Trots att detta varit en tidskrävande process har den bidragit 

positivt till studien eftersom det inneburit att vi kontinuerligt arbetat med att 

konkretisera och precisera studiens syfte och frågeställningar. På detta sätt har 

insamlingen av tidigare forskning varit en central del i att bidra till den faktiska 

utformningen av studien. Inte minst har tidigare forskning gett oss viktiga insikter av 

metodologiskt slag, exempelvis gällande den valda forskningsdesignen. 
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Den faktiska insamlingen av tidigare forskning har huvudsakligen skett genom 

universitetsbibliotekets olika sökverktyg. Vi har primärt använt Web of Science som 

utgångspunkt för att söka efter relevant tidigare forskning. Att vi primärt använt oss av 

Web of Science följer av att de akademiska tidskrifter som där är sökbara uppfyller 

akademiska krav på att artiklarna är referentgranskade (eng. peer-reviewed). 

Tidskrifterna är även högt ansedda inom sina respektive forskningsfält. Genom Web of 

Science kunde vi även sortera artiklar efter hur många gånger de citerats, vilket var 

användbart för att hitta de artiklar som fått störst akademiskt genomslag.  

 

Vi valde att utgå ifrån nyckelordssökning på artiklar som behandlar både financial 

accounting och management accounting. De artiklar som bedömdes vara av intresse för 

studien användes som utgångspunkt för att hitta ytterligare litteratur. Den efterföljande 

sökningen begränsades inte till akademiska tidskrifter utan inbegrep även facklitteratur 

för att få en större förståelse för såväl övergripande forskningsteman och teoretiska 

utgångspunkter som precisa forskningsproblem.  

 

Den tidigare forskningen har varit ett viktigt hjälpmedel i att välja ett lämpligt 

fallföretag och ligger till grund för den teoretiska modell som presenterades i 

föregående kapitel.  

 

Val	av	fallföretag	och	betydelsen	av	att	dra	lärdom	av	tidigare	studier	

Valet av fallföretag har varit en process där vi tagit vår utgångspunkt i erfarenheter från 

tidigare liknande studier. I fallstudier är det av stor betydelse att fallföretagen kan bidra 

med särskilt relevant och beskrivande material, och i detta avsnitt presenteras därför 

bakgrunden till vilka kvalifikationer fallföretaget i denna studie ska uppfylla.  

 

Den första kvalifikationen är av teknologisk natur och inbegriper att fallföretaget 

använder, och över tid har använt, ett integrerat redovisningssystem såsom det 

definierats i denna studie (se kapitlet Teoretisk referensram). Detta är naturligtvis av 

yttersta vikt då det är denna teknologiska utveckling som i tidigare forskning betraktats 

som medlare i utformningen och eventuella förändringar av redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller (jmf. Orlikowski, 1992, Caglio, 2003 och Taipaleenmäki & 

Ikäheimo, 2013).  
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Den andra kvalifikationen är att fallföretaget utformar internredovisningen efter 

externredovisningens principer, vad vi kallar harmonisering av extern- och 

internredovisning. Dessa två kvalifikationer är studiens viktigaste eftersom de 

sammantaget, enligt tidigare akademisk litteratur, utgör ett intressant sammanhang att 

studera utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller ifrån (se 

Caglio, 2003; Weissenberger & Angelkort, 2011; Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013; 

Trucco, 2015). Dessa två kvalifikationer får naturligtvis konsekvenser för vilka företag 

som kan anses lämpliga i denna studie. Ett företag som exempelvis systemmässigt 

separerar internredovisningen från externredovisningen uppfyller därför inte 

kvalifikationerna. Det är viktigt att här poängtera att kvalifikationerna inte grundar sig i 

att utesluta eller undersöka en viss bransch eller typ av företag, även om vi inser att 

exempelvis tillverkande företag ofta upprättar separat internredovisning och därmed inte 

kvalificerar sig (se exempelvis Nehler, 2001). 

 

Den tredje kvalifikationen är att fallföretaget har verksamhet och säte i Sverige eftersom 

geografisk kontext påvisats ha haft påverkan på utformningen av 

redovisningsekonomers och controllers roller (se exempelvis Ikäheimo & 

Taipaleenmäki, 2010; Weissenberger & Angelkort, 2011; Trucco, 2015). Från Joseph 

m.fl. (1996) följer kvalifikationerna större företag (där vi följer Bolagsverkets (2012) 

definition) och att respondenterna är fysiskt placerade på huvudkontoret. Dessa gav 

enligt Josephs m.fl. studie störst sannolikhet för att respondenterna påverkas av 

”internally decided and externally imposed accounting change” (Joseph m.fl., 1996:91). 

 

Den tidshorisont som förelagts för vår studie har motiverat att vi avgränsar oss till ett 

enskilt fall. Vår ambition var initialt att genomföra en multipel fallstudie. Det har dock 

visat sig svårt att dels identifiera organisationer som uppfyller kvalifikationerna, dels få 

fallföretag med tillräckligt många personer inom ekonomifunktionen att ställa upp i 

studien. Att få ett heltäckande urval av intervjupersoner inom fallföretaget är väsentligt, 

särskilt eftersom vi snarare är intresserade av yrkesrollernas utformning i kontexten och 

inom ekonomifunktionen än generiska rolldefinitioner. Av detta följer även att det blev 

mindre relevant att jämföra olika fallföretag. I denna studie anser vi därför att det 

utvalda fallföretaget utgör vad Yin (2011) avser med ett kritiskt fall. Detta eftersom 

fallföretaget både tillämpat ett integrerat redovisningssystem över längre tid samt att 

extern- och internredovisningen är harmoniserad, vilket utifrån akademisk litteratur 
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utgör ett intressant studieobjekt (se exempelvis Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013; 

Trucco, 2015). En närmare presentation av fallföretaget ges i nästkommande kapitel. 

 

Val	av	intervjupersoner	

Våra val av intervjupersoner kan enligt Bryman och Bell (2013:452) liknas med ett 

målstyrt urval. Detta innebär att vi strategiskt försökt hitta personer att intervjua som 

representerar de roller som identifierats i vår studie, alltså redovisningsekonomer och 

controllers. Enligt Olve (2008) har controllern sin huvudsakliga organisatoriska 

placering på divisionsnivå varför vi valde att undersöka en ekonomifunktion på denna 

organisatoriska nivå. Att undersöka divisionsnivån har även inneburit att vi kunnat 

insamla empiri från samtliga personer inom ekonomifunktionen vilka utifrån titlar och 

kortare rollbeskrivningar kunde sägas representera de yrkesroller vi velat studera. Dessa 

intervjupersoner presenteras närmare i nästkommande kapitel.  

 

På fallföretaget fick vi tillgång till ett organisationsschema över ekonomifunktionen och 

korta beskrivningar av rollerna. Därefter valde vi ut intervjupersoner som stämde 

överens med och delade likheter med idealtypiska beskrivningar av redovisnings-

ekonomers och controllers yrkesroller, vilka beskrivits kortfattat i bakgrundskapitlet. 

Eftersom studien begränsats till divisionsnivå kunde vi intervjua samtliga personer med 

lämpliga rollbeskrivningar, vilket resulterade i fem intervjuer. Redan utifrån 

rollbeskrivningarna insåg vi att fallföretagets uppdelning av redovisningsekonomer och 

controllers roller inte motsvarade de idealtypiska beskrivningarna av dessa yrkesroller. 

Detta var dock inte något som influerade vårt val av fallföretag. 

 

Under	och	efter	den	empiriska	insamlingen	

I detta avsnitt presenteras hur intervjumaterialet insamlats, transkriberats och kodats. 

Därefter behandlas hur detta material analyserats, alltså hur det strukturerades för att 

presenteras på ett logiskt sätt. 

 

Empiribearbetning	–	insamling	och	transkribering		

Genomförandet av intervjuerna skedde via personliga möten på plats på fallföretagets 

huvudkontor, där divisionens ekonomifunktion har sitt säte. För att minska risken för att 

information försvann under intervjuerna spelades intervjuerna in och transkriberades 
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därefter ordagrant. Intervjuguiden hjälpte till att säkerställa att det fanns en likhet i 

intervjuerna; alla intervjupersoner fick samma typer av frågor, även om följdfrågorna 

varierade. Detta underlättade vid kategorisering och analys av datamaterialet. Vi har 

även haft möjlighet att vid behov i efterhand komplettera intervjuerna genom 

mailkontakt med intervjupersonerna. 

 

Det finns en risk vid inspelning av samtal att intervjupersonen blir obekväm, varför 

möjlighet gavs att säga nej till inspelning innan intervjuerna genomfördes. Ingen av 

intervjupersonerna har utnyttjat denna möjlighet. Intervjupersonerna har även 

informerats om möjligheten att ta del av och kommentera det tolkade materialet innan 

publicering. 

 

Analys	–	ett	sätt	att	strukturera	empiriskt	material		

Det transkriberade materialet har kodats genom en tematisk sammanställning. Detta har 

inneburit att det transkriberade materialet brutits ned i olika teman utefter kategorierna i 

den analysmodell som utarbetats i den teoretiska referensramen. Modellen har i sin tur 

använts för att sortera, strukturera och prioritera materialet. I detta arbete har vi inte 

behandlat intervjupersonerna olika utifrån exempelvis titlar, utan vi har istället lyft fram 

intervjupersonernas individuella yrkesroller för att därefter uttala oss om de likheter, 

skillnader och förändringar i relation till andra intervjupersoners roller. Detta relaterar 

till den objektiverande hermeneutiken där kunskap om delen, den individuella 

yrkesrollen, krävs för kunskap om helheten, alltså relationen till andra roller. I och med 

att vi utarbetat en analysmodell utifrån den teoretiska referensramen har vi valt att inte 

presentera empirin i ett separat kapitel, utan presentationen av den analyserade empirin 

görs i analyskapitlet för att undvika onödiga upprepningar. 

 

Analysmodellen har i empiriinsamlingen betraktats som tentativ, vilket innebär att vårt 

förhållningssätt till modellen inte inneburit att den betraktats som varken slutgiltigt eller 

heltäckande. Vid den empiriska insamlingen har analysmodellens kategorier dock 

bedömts tillämpliga för att beskriva intervjupersonernas roller på ett heltäckande vis, 

vilket motsvarar intervjupersonernas uppfattningar om sina respektive roller. Detta 

innebär dock inte att det inte finns aspekter av intervjupersonernas roller som 

analysmodellen inte fångat. För att besvara denna studies syfte har analysmodellen 

bedömts ändamålsenlig. 
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När materialet var nedbrutet och sorterat användes dessa beståndsdelar för att 

återuppbygga en helhetsbild. I detta arbete riktades fokus till de likheter och skillnader 

som identifierades i intervjupersonernas beskrivningar av sina roller, genom de 

processer och kunskaps- samt fokusområden som presenterats i analysmodellen. 

Resultatet av detta presenteras i slutsatskapitlet. 

 

Etik	och	metodkritik		

Detta avsnitt utgörs av en presentation av de grundläggande etiska principer vi beaktat 

i arbetet med denna studie. Därefter följer en kritisk reflektion av de metodologiska val 

som studien grundas på och hur dessa kan påverka studiens kvalitet. 

 

Fyra	etiska	principer	denna	studie	vilar	på		

Enligt Vetenskapliga rådet (1990) är det viktigt att väga det förväntade 

forskningsbidraget mot möjliga risker för att någon som deltagit i studien eller lämnat 

uppgifter till studien tar skada, alltså väga individskyddskravet mot forskningskravet. 

Denna studie har genomförts i enlighet med de fyra huvudkraven som presenteras av 

Vetenskapliga rådet (1990): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet.  

 

Innan varje intervju har intervjupersonen informerats om syftet med att insamla 

materialet, samt på vilka villkor de deltar. Detta gör att vår studie uppfyller 

informationskravet. Genom att samtidigt informera intervjupersonerna om att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de när som helst under studien kan avbryta deras 

medverkan uppfylls även samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att 

vi gett möjlighet till anonymitet, samt att vi garanterat att källmaterialet hålls 

otillgängligt för obehöriga. Dock är den färdigställda studien en offentlig handling, 

vilket gör att största vikt lagts vid den anonymisering som utlovats. Samtliga deltagare i 

studien har även informerats om att den information vi erhåller enbart kommer att 

användas för att uppfylla syftet med studien, vilket gör att även nyttjandekravet 

uppfylls.  
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Metodkritik	–	reliabilitet,	replikerbarhet	och	validitet		

Enligt Bryman och Bell (2013:401) är reliabilitet, replikerbarhet och validitet de tre 

viktigaste kriterierna för bedömning av forskning. Reliabilitet och replikerbarhet är två 

begrepp som liknar varandra och behandlar frågan huruvida resultatet från en 

undersökning blir detsamma vid nytt genomförande, vid till exempel en replikering av 

en tidigare studie. Dessa begrepp är lättare att applicera på kvantitativ forskning, 

eftersom det är svårare att hitta generella regler och processer för urval och bearbetning 

av kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013:401). Vår målsättning med denna studie 

har varit att vara så transparenta som möjligt genom att tydligt presentera vårt empiriska 

material, metod och process. Genom att spela in våra intervjuer och transkribera dessa 

minskar risken för att någon information faller bort eller att vi gör misstag, vilket ökat 

reliabiliteten.  

 

Bryman och Bell (2013:402) presenterar alternativa kriterier för hur validitet ska 

bedömas i kvalitativ forskning. Ett kriterium som lyfts fram särskilt vid bedömning av 

kvalitativ forskning är trovärdighet. Begreppet trovärdighet innehåller olika aspekter 

inom bland annat överförbarhet och pålitlighet som kan liknas med generaliserbarhet. 

Dessa aspekter behandlar hur pålitliga resultaten är och hur mycket de har influerats av 

våra egna åsikter och värderingar. Alvesson och Sköldberg (2008) behandlar vikten av 

att skapa objektivitet genom att inte låta åsikter och tidigare kunskaper påverka 

resultatet. Då vi valt en kvalitativ forskningsstrategi som inkluderar tolkningar av olika 

aspekter kan vi dock inte vara helt objektiva (se avsnittet Hermeneutik – ett sätt att tolka 

tolkningar?). Genom intervjuer har intervjupersonen återgett sina personliga 

upplevelser vilket innebär en tolkning från deras sida, men även från vår sida när vi 

bearbetat materialet. Detta har beaktats kontinuerligt i studien, och särskilt påverkat 

formuleringen av studiens slutsatser.  

 

Källkritik	–	att	kritiskt	förhålla	sig	till	materialet	

Källkritik behandlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) risken för feltolkning av 

information. Genom att vi använder oss av intervjuer innebär det att vi som forskare inte 

direkt observerar verkligheten, utan är en del av ett tredelat förhållande där en 

intervjuperson är ett medium mellan verkligheten och forskaren (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Det är av stor vikt att undersöka vad som är källor och inte, samt om 
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källan är tillförlitlig och ärlig. Ett kritiskt förhållningssätt bör hållas till all primär- och 

sekundärdata, litteratur och intervjuer. Vårt förhållningssätt till tidigare litteratur har 

diskuterats under tidigare avsnitt. Vi har genomgående i studien använt oss av 

primärdata för att undvika feltolkningar.   

 

Vi har ingen möjlighet att på förhand avgöra huruvida intervjupersonerna som deltar i 

studien har några förutfattade åsikter om det ämne som vår studie undersöker. De motiv 

som intervjupersonerna har haft till att delta i studien är ingenting vi kan gardera oss 

mot. Det faktum att studien genomförts anonymt kan ha inneburit viss påverkan på de 

svar som getts av intervjupersonerna. Även vår utformning av intervjuguide kan ha 

påverkat de svar vi fått; om vi till exempel formulerat oss otydligt på något sätt. Genom 

forskningsdesignen och den semistrukturerade intervjuformen har vi kunnat tydliggöra 

eventuella frågor från intervjupersonerna, vilket förhoppningsvis minskat risken för 

missförstånd eller misstolkningar. Därtill finns ingen anledning för oss att betvivla att 

intervjupersonerna inte uttryckt sig ärligt. 

 
 	



   

 44 

	 	



   

 45 

Fallföretaget	Alfa	

Fallföretaget och intervjupersonerna har bett om att få vara anonyma i denna studie med 

hänvisning till konfidentialitetsskäl, varför fallföretaget hädanefter i denna studie 

refereras till som Alfa och intervjupersonerna har getts fiktiva namn vilka inleds med 

första bokstaven i deras respektive titlar.  

 

Alfa är en global utvecklare och leverantör av programvaror till företag, har sitt säte och 

huvudkontor i Sverige och har en omsättning överstigande en miljard SEK. Alfa har 

därtill lång erfarenhet av att använda ett integrerat redovisningssystem och tillämpar 

redovisningsstandarden IFRS i sin koncernredovisning. I denna studie är 

undersökningsenheten divisionen Corporate operations, som huvudsakligen ansvarar 

för forskning och utveckling, marknadsföring, internt IT samt finans. Övriga divisioner 

är åtta stycken geografiskt strukturerade försäljningsdivisioner.   

 

Harmoniseringen av intern- och externredovisning innebär inom Corporate operations 

att det inte görs några justeringar från externredovisningens principer vid finansiell 

planering, framställning och uppföljning. Internredovisningen är dock mer detaljerad än 

externredovisningen, men principiellt skiljer den sig inte från externredovisningen. Med 

detta menas att företaget använder sig av två olika kontostrukturer, en intern och en 

extern, men att det är samma data från huvudboken som används i båda. Detta innebär 

att samma data kan speglas i olika strukturer beroende på hur, och till vem, den ska 

förmedlas, men grundas i samtliga fall på externredovisningens principer. 

 

Intervjupersonerna	

Innan presentationen av intervjupersonerna ges här en kortare beskrivning av en av 

svårigheterna att i Alfa kategorisera och särskilja redovisningsekonomer och controllers, 

särskilt utifrån titlar. Flera av intervjupersonerna uttrycker själva att deras roller 

innehåller såväl controlling6 som redovisning.  
  

”I rollerna kallas de accountants, de kallas inte controllers, men de har 

controllerarbetsuppgifter.”  - Carins beskrivning av Alice och Astrid  

                                                
6   Controlling är den term intervjupersonerna vanligen använder för att benämna vad de anser är en  
      controllerarbetsuppgift, vilket huvudsakligen innefattar planering och uppföljning. 
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Anders är Accounting Manager och CFO, och har arbetat inom Alfakoncernen i 18 år, 

varav de nio senaste åren i nuvarande tjänst. Anders ansvarar huvudsakligen för att 

säkerställa att redovisning och rapportering sköts på korrekt sätt inom divisionen. 

Utöver detta är Anders involverad i divisionens budgetarbete, och har även ansvar att 

följa utfall för vissa kostnadsställen.  

 

Carin är Business Controller och har arbetat inom Alfakoncernen i 20 år, varav de 

senaste 6-7 åren i nuvarande tjänst. Carin är huvudsakligen ansvarig för budgetarbete 

och att följa upp det ekonomiska utfallet för kostnadsställen inom R&D och Marketing. 

Utöver detta är Carin delaktig i redovisningen genom att ta fram underlag till bokslut. 

  

Astrid är Accountant och har arbetat inom Alfakoncernen i 15 år, varav åtta år i 

nuvarande tjänst. Astrid är ansvarig för delar av budgetarbetet och för att följa det 

ekonomiska utfallet för ett antal kostnadsställen inom R&D och Marketing. Astrid är 

även ansvarig för utbetalningar och koncerninterna transaktioner. 

  

Alice är Accountant och har arbetat inom Alfakoncernen i 21 år, varav de senaste 10-12 

åren i nuvarande tjänst. Alice är huvudsakligen ansvarig för den löpande bokföringen 

och bokslutsarbetet inom divisionen. Alice har nyligen utökat sin tjänst med att följa 

utfall för några kostnadsställen inom Marketing.  

 

Anna är Accountant och har arbetat inom Alfakoncernen i nio år, varav de senaste fem 

åren i nuvarande tjänst. Anna är huvudsakligen ansvarig för den löpande bokföringen 

och bokslutsarbetet inom divisionen.  

 

Nedan, i figur 7, följer ett formellt organisationsschema över intervjupersonerna.  
  

  

Figur 7 Organisationsschema över intervjupersonerna 
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Analys	

Vi har ur den teoretiska referensramen utarbetat en analysmodell som syftar till att 

skapa förståelse för utformningen av intervjupersonernas yrkesroller. Denna 

analysmodell har legat till grund för strukturering av det empiriska materialet. I och 

med att vi tagit utgångspunkt i tidigare litteratur och förankrat analysmodellen i 

kategorier som i denna litteratur varit återkommande, har vi valt att i detta 

analyskapitel systematiskt dela upp och presentera det analyserade materialet utefter 

dessa kategorier. 

I figur 8 ovan presenteras den analysmodell som tillämpats inom yrkesrollsdimension 

för att analysera utformningen av redovisningsekonomers och controllers yrkesroller. I 

detta kapitel tas hänsyn till intervjupersonernas individuella yrkesroller, vilka förvisso 

går att kategorisera och gruppera i delar, men vars generiska kategorisering som 

antingen idealtyprollen redovisningsekonom eller controller i detta fall inte varit varken 

möjlig eller av intresse för att besvara studiens syfte. För att förtydliga så har denna 

studie inte till syfte att definiera generiska yrkesrollsdefinitioner. Istället är studiens 

syfte att ge större förståelse för rollförändringar och rollutformning givet kontexten med 

ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och internredovisning. 

Figur 8 Analysmodell 



   

 48 

Processer	

Detta avsnitt syftar till att kartlägga vilka processer intervjupersonerna är involverade i, 

på vilket sätt de är involverade i processerna samt hur de beskriver dessa. Avsnittet 

avslutas med en sammanställning över intervjupersonernas delaktighet i respektive 

process och identifierade delmoment. 

 

Planering	

I följande avsnitt presenteras intervjupersonernas involvering i planeringsprocesserna. 

Med planering syftas här till planering med både kort och lång tidshorisont. Kortsiktig 

planering innefattar arbete med budget, medan långsiktig planering innefattar 

divisionens strategiska planering.  

 

Carin anger att hon är delvis involverad i den strategiska planeringen i sitt arbete. Hon 

är delaktig vid framtagande av strategiplaner genom att hon gör beräkningar av 

beräknade utvecklingsutgifter som kan aktiveras. Bortsett från Carin är det ingen av 

intervjupersonerna som kommer i kontakt med den strategiska planeringen. Denna 

planering ligger enligt Anders på en högre, strategisk nivå inom koncernen.  

 

När det gäller budgetprocessen berättar Anders att hans främsta uppgift är att säkerställa 

att det finns verktyg för att genomföra processen. Med verktyg avses här Excelark för 

varje kostnadsställe som ska kunna aggregeras och integreras i systemet, för att sedan 

rapporteras till koncernledningen. Han berättar vidare att han i enstaka fall är med och 

tar fram underlag för budget, men att sådant arbete endast sker i undantagsfall då 

ansvaret ligger på en högre nivå.  
  

”Jag sitter ju inte och sätter att ni får spendera 200 miljoner där och 10 miljoner 

där. […] Utan det uppdraget ligger på en högre nivå, om man säger så.” - Anders 
 

Carin berättar att budgetarbetet inleds med att en budgetinstruktion utformas från 

koncernnivå. Denna instruktion är hon inte ansvarig för, men hon är ändå med och ger 

input om eventuella förändringar i vissa bilagor i budgeten som rör R&D eller 

Marketing. Enligt Carin har hon en mer övergripande roll i budgetarbetet medan främst 

Astrid gör det administrativa. Carin ser även till att säkerställa att utvecklingsutgifter 

som tagits upp för aktivering i budgeten uppfyller kraven enligt redovisningsstandarden 

IAS 38.  
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Astrid uppger att hon är involverad i budgetarbetet, dock inte vid själva framtagningen 

av budgetsiffrorna. Hennes roll är snarare administrativ där hon fungerar som stöd vid 

eventuella frågor, samlar in budgetmallar samt sammanställer delbudgetarna 

systemmässigt. Astrid är även involverad i utformningen av budgetmallarna i systemet. 
 

”Jag skickar ut mallar till kostnadsställesansvariga som får jobba med sin budget, 

så skickar de tillbaka till mig inom några veckor och så läser jag in dem i systemet 

och sammanställer” – Astrid 
  

Anna uppger att hon inte arbetar med budgetupprättandet, utan att hon endast kommer i 

kontakt med budgeten genom uppföljningsarbetet. Även Alice uppger att hon i 

dagsläget inte arbetar med budgetarbete, men att hon framöver kommer att bli 

involverad i det arbetet. Detta beror på att hon har fått utökade arbetsuppgifter inom 

uppföljning och analys, och kommer därmed vara delaktig att systemmässigt 

administrera budgetprocessen. Anledningen att hon inte varit delaktig är således att 

budgetarbetet inte påbörjats sedan hennes roll utvidgades. 

 

Det framgår att det egentligen inte är någon av intervjupersonerna som arbetar med 

framtagning av underlag i budgetarbetet, alltså är delaktig i den faktiska allokeringen av 

budgetmedel. På ett övergripande plan har avdelningen en mer administrativ roll, vilken 

säkerställer att hela processen går att genomföra systemmässigt och att budgeten är 

upprättad efter redovisningsprinciperna. Det största arbetet kring budgetprocessen ligger 

inom uppföljning, vilket behandlas i ett eget avsnitt. Ekonomifunktionen fungerar på så 

vis i budgetarbetet som en administrativ nod mellan kostnadsställeansvariga och 

respektive verksamhetschef, vars uppgift är mer stödjande än styrande.  

 

I budgetprocessen är alltså samtliga intervjupersoner förutom Anna delaktiga. Processen 

ses dock som controllerarbetsuppgift utifrån intervjupersonernas beskrivningar. Det 

görs alltså bland intervjupersonerna en distinktion av vad som omfattar 

controllerarbetsuppgifter, även om de intervjupersoner som är delaktiga i dessa 

processer inte nödvändigtvis tituleras controller. 

 

Framställning	

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas involvering i framställningen av 

redovisningen i form av löpande bokföring och bokslutsarbete.  
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Anders menar att han har en övervakande och stöttande roll inom den löpande 

bokföring och bokslut för divisionen, vilka han är ansvarig för. Han ser till att 

redovisningen och rapporteringen sker i tid och att framställningsprocessen fungerar. 

Anders uppger att han bidrar till månadsbokslutsarbetet genom säkerställning av 

exempelvis periodiseringar, men menar att gruppen klarar sig bra utan honom i ett eller 

flera bokslut. Enligt Anders beror detta på att de praktiska processerna kring 

månadsbokslutet är väl inarbetade. Därtill menar Anders att han sällan är med i det 

praktiska utförandet av den löpande bokföringen, utan enbart när någon på avdelningen 

är i behov av hjälp.  

 

Carin berättar att hon inte arbetar administrativt med den löpande bokföringen. Däremot 

tar hon fram beräkningar av utvecklingsutgifter som ska aktiveras, vilka Anna sedan 

bokför. Vid beräkning av dessa aktiveringar är det av stor vikt att känna till de 

redovisningsregler i IAS38 som är aktuella. Hon uppger att hon även ansvarar för att 

avskrivningar sker korrekt för dessa aktiveringar.  
  

”Jag bokför inte ett enda verifikat, kan man säga. Med däremot levererar jag ju en 

del räkningar som bokförs. Som [Anna] bokför. Men annars är det ingen löpande 

redovisning.” – Carin  
 

Gällande bokslutsarbete är Carin inte heller delaktig i det faktiska redovisningsarbetet, 

utan ansvarar endast för leveranser av beräkningar för aktiveringar, elimineringar och 

internvinster. Dock anser Carin att hennes involvering i redovisningen är hennes 

viktigaste arbetsuppgift och det som har högst prioritet, även om detta inte är det hon 

spenderar mest tid på. Carin menar istället att hon spenderar mer tid på 

”controllingbiten”, vilken Carin menar inte involverar framställningsprocessen.   

 

Astrid tar mindre del i den löpande bokföringen, men är delaktig i 

transaktionshanteringen genom bankbetalningar. Även Astrid separerar dessa 

arbetsuppgifter från det hon benämner ”controllingbiten” av hennes roll. Det kan dock 

hända att hon blir inblandad i bokföringen och månadsbokslut i vissa fall.  
 

”Om vi inte har fått fakturor och så, kan jag göra lite såna periodiseringsgrejer och 

se till att alla betalningar är bokade på den månaden. Det är väl det jag är 

inblandad i månadsbokslutet skulle jag säga.” – Astrid  
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Inom framställningen av redovisningen är Anna och Alice de som är främst delaktiga av 

intervjupersonerna. Alice anser att löpande bokföring och bokslutsarbete tillhör hennes 

huvudsakliga arbetsuppgifter och att de även är hennes viktigaste. Hon beskriver vidare 

att hon är involverad i månadsbokslutsprocessen ”från början till slut”. Även Anna 

anser att hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande bokföring och bokslut, där 

arbetet med bokslut ses som den viktigaste uppgiften.  
  

”Ja, det är boksluten. Det är fokus på det. Allt mynnar ju ut i det.” – Anna 
  

Anna anser att en stor del av hennes arbetsuppgifter är standardiserade. Hon arbetar 

efter standardiserade rutiner vilket innebär att hanteringen av redovisningen blir 

smidigare, och att hon därmed vet vad som behöver genomföras. På frågan om det är 

några arbetsuppgifter som hon vill lägga mindre tid på svarar hon:   
 

”Ja, det är väl i så fall det som känns som rena rutinuppgifter.” – Anna 
 

Det framgår att Anna inte tycker att hennes arbetsuppgifter i så stor grad är utmanande, 

framförallt eftersom hon i dagsläget arbetar mindre med uppföljning och analys, vilket 

flera intervjupersoner anser vara en controlleruppgift, idag än hon gjort tidigare. Det ska 

här tilläggas att Anna valt att gå ner från en heltidstjänst till att arbeta 80 % i och med 

att hon går i pension till sommaren. Det var även i samband med detta hon avlastades 

från en del av det analysarbete hon tidigare deltagit i.  

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de på något sätt är involverade i den löpande 

bokföringen eller bokslut, om än inte i det faktiska bokförandet av verifikaten. Anna 

och Alice är de av intervjupersonerna som är huvudsakligen praktiskt involverade i den 

löpande bokföringen och boksluten.  

 

Uppföljning	

I följande avsnitt presenteras intervjupersonernas involvering i uppföljningsprocesser. 

Arbetet med uppföljning innefattar inom divisionen huvudsakligen analys av utfall mot 

budget.   

 

Anders arbete med uppföljning och analys involverar exempelvis att säkerställa 

periodiseringarna. För detta har han skapat en analysmodell som han själv tycker 

fungerar bra. Analysen av periodiseringar brukar Anders påbörja några dagar innan 
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bokslutet. Anders uppger att han ibland går in och gör ”snabbanalyser” på R&D och 

Marketing, men uppger att det ansvaret ligger på respektive controller som är ansvariga 

för området. Med controller avser Anders här de som har ansvar för uppföljning av 

kostnadsställen. Anders har istället ansvar för att analysera utfallet från övriga 

kostnadsställen utanför R&D och Marketing. En stor del av uppföljningsarbetet 

involverar utfall mot budget. Anders har själv byggt en analysmodell som grafiskt visar 

utfall mot budget, vilket enligt honom gjort det lättöverskådligt att se avvikelser. Utifrån 

detta kan Anders sedan göra mer ingående analyser. 
 

”Så att det är väl den okulärbesiktningen som jag gör då, […] sen kan det bli 

djupdykningar” - Anders 
 

Carin uppger att det är analysarbetet som hon lägger ned mest tid på. Hon är som 

Business Controller ytterst ansvarig för analysarbetet inom divisionens huvudområden; 

R&D och Marketing. Enligt Carin är hennes arbetsuppgifter dynamiska. Ett exempel på 

detta är att analysformaten och analysmetoderna kontinuerligt behöver ändras då 

organisationens verksamhet förändras. Analysarbetet kommuniceras även till 

produktdirektörerna, vilka återkopplar med prognosförändringar som ska justeras 

systemmässigt. 
 

”Sen går vi igenom P&L, alltså resultaträkning, för deras kostnadsställen. Följer 

upp kostnader mot budget och ser på prognosförändringar som ska göras och 

läggas in. Såna möten har vi kontinuerligt med dem [produktdirektörerna].” – Carin 
 

På Marketingsidan uppger Carin att hennes arbete involverar att kommunicera analyser 

och uppföljningar månadsvis med marknadschefen. Carin har ett övergripande ansvar 

för kostnadsställena medan Astrid och Alice har ett par kostnadsställen var att ansvara 

för. Carin beskriver arbetet på följande sätt: 
 

”[…] månadsvisa uppföljningar och genomgångar där, avseende prognoser, utfall, 

headcount och om det är några frågor och sådär med. Om det ska göras någonting 

inför bokslutet, naturligtvis.” – Carin  
 

Carin ger en mer detaljerad beskrivning av hur denna arbetsprocess kring uppföljning 

och prognostisering ser ut. Hon börjar med att inhämta information från olika berörda 

personer, exempelvis kostnadsställeansvariga. Denna information är sådan som inte går 

att utläsa från redovisningen. Detta kan till exempel vara information gällande 

framtiden och kända förändringar framöver och hur detta ska kommuniceras till 
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ledningen. I prognosarbetet gäller det att analysera nuläget och leta efter avvikelser och 

justera för kända förändringar. Det blir en jämförelse mellan budget, plan och hur det 

ser ut i nuläget och framöver. Analyserna ser olika ut över olika perioder beroende på 

utfall uppger Carin.  

 

Astrid uppger att hon efter bokslut beställer kostnadsställesrapporter från systemet och 

skickar ut dessa till kostnadsställesansvariga. Därefter letar hon efter avvikelser i 

rapporterna och för sedan en dialog med ansvariga om anledningen till avvikelserna. 

Astrid skickar även en aggregerad rapport för månaden till R&D-ansvarig. Hon uppger 

att hennes arbete även involverar ”några speciella case” som lagts in i budget och 

behöver följas upp.  
 

”Ja vissa delar analyserar jag, bland annat site-kostnader som det heter. […] Det 

sitter ju inte bara R&D-folk här, utan även på [andra geografiska platser]. […] 

Dom följer jag upp ganska noga, räknar valuta och lite såna saker så att det följer 

budget, i alla fall. Så att de analyser jag gör på alla site-kostnader. Det är ganska 

omfattande.” – Astrid  
 

Analysen av ”site-kostnader”, alltså kostnader för de utvecklingscentrum vilka finns på 

flera olika geografiska platser, ingår i den totalrapport Astrid skickar vidare till R&D-

ansvarig. Astrid belyser här att uppföljning och analys, uppgifter som av 

intervjupersonerna ses som controllinguppgifter, blivit allt viktigare. Exempelvis har 

arbete med analyskommentarer i uppföljningen tillkommit, där avvikelser 

kommenteras. Astrid avlastar även Carin sedan en tid med analysarbete för 

marknadsavdelningen. Sedan denna förändring menar Astrid dock att hon inte har tid att 

på samma sätt som tidigare analysera utfallen på detaljnivå, eftersom detta arbete sker 

koncentrerat kring månadsboksluten. Astrid belyser även att det alltid finns något mer 

att analysera, men att hon måste prioritera det väsentliga. Även Carin påpekar att hon 

måste prioritera och göra det viktigaste. Det handlar enligt Carin om att få ut begripliga 

analyser som kan användas för beslutsfattande, inte att överarbeta. Detta även om hon 

menar att det finns områden där hon anser att det i dagsläget behövs fler och bättre 

analyser.  

 

Analysarbetet består för Alice främst av att analysera utfallet av redovisningen för ett 

par kostnadsställen inom Marketing, där hon avlastar Carin och Astrid. Alice ställer sig 
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positiv till det ökade analysarbetet men noterar samma problematik som Carin och 

Astrid:  
 

”Jag skulle gärna lägga ner lite mer tid [på analysarbetet], men den tiden finns 

inte.” – Alice 
 

”Det är ju synd att det kommer precis när man har som mest att göra, 

analysarbetet” – Alice 
 

Enligt Alice måste dock redovisningen prioriteras före analysen, varför hon ofta lägger 

analysen åt sidan. Dessutom känner hon att hon bara ”skummar på ytan” när det gäller 

analysarbetet. Hon uppger att hennes chef, Anders, har gett henne tydliga instruktioner 

att prioritera redovisningen före analysen. 

 

Sedan Anna valde att gå ned i tjänst har uppföljningsarbetet minskat. Det 

uppföljningsarbete som hon dock är delaktig i är de tillfällen hon bistår Anders. Det 

framkommer att Anna deltar i utredningsarbete vid avvikelser där hon till exempel 

behöver undersöka händelser, fakturor eller periodiseringar.  
 

”[…] där vi gör viss analys […] där vi jämför med budget eller jag jämför med 

budget och ser om det är några större avvikelser. Det är egentligen Anders som 

jobbar mer än mig med detta, men jag blir ofta kontaktad för utredning.” - Anna 
  

Det framgår av intervjupersonernas beskrivningar av analysarbetet att den analys som 

genomförs inom ekonomifunktionen i största utsträckning är analys av 

redovisningsinformation, även om personaldata i form av arbetstid i viss utsträckning 

inkluderas.  

 

Det framgår av Carin, Alice och Anders att framställningen av redovisningen prioriteras 

över uppföljningsarbetet. Då det existerar en harmonisering av extern- och 

internredovisning inom divisionen sammanfaller arbetsprocesserna bokslut och 

uppföljning, vilket särskilt påverkar Alice som förutom uppföljningsarbete är mycket 

involverad i bokslutsarbetet. Detta är en följd av att det finns en stor bundenhet till de 

avslut som genomförs i redovisningsframställandet, i form av bokslut. 

Uppföljningsarbetet är nära förankrat i redovisningens periodicitet, även om 

verksamheten som uppföljningen avser inte nödvändigtvis följer samma rytm. Carin, 

Alice och Astrid har även uttryckt problematik med tidsbrist vid uppföljningsarbetet och 

en önskan att kunna utöka uppföljningsarbetet med djupare analyser.  
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Sammanställning	av	processer	

Utifrån nedanstående sammanställning i tabell 2 av de processer intervjupersonerna är 

delaktiga i, framgår att det finns betydande likheter mellan samtliga intervjupersoner 

vid beaktande av de övergripande processnivåerna, men även på momentnivå. Detta 

gäller särskilt inom framställningsprocessen och momenten löpande bokföring och 

bokslut, men även gällande analys och i viss mån budgetering.  

 

Detta förstärker vår uppfattning om problematiken att ur det empiriska materialet 

normativt definiera processer vilka är uteslutande hänförliga till utformandet av 

redovisningsekonomers eller controllers yrkesroller. Den breda involveringen från 

intervjupersonernas sida i de processer ekonomifunktionen är delaktiga i talar för att 

skillnaderna mellan rollerna inte särskiljs på process- eller momentnivå, utan snarare i 

vilken utsträckning intervjupersonerna är delaktiga i respektive process. Däremot 

framgår det av intervjuerna att intervjupersonerna beskriver planering och uppföljning 

som controllerarbetsuppgifter, oavsett om de som är involverade tituleras controllers. 

 

Det finns även en hierarkisk aspekt i detta, där Anders har ett övergripande ansvar för 

budgeteringsmomentet och framställningsprocessen, medan Carin har ett övergripande 

ansvar för uppföljningen. I dessa processer stöds Anders och Carin av övriga 

intervjupersoner.  
Tabell 2 Sammanställning av processer 

  Anders Carin Astrid Alice Anna 

Processer Moment Accounting 
Manager 

Business 
Controller Accountant Accountant Accountant 

Planering Strategisk 
planering Nej Ja, i viss 

mån Nej Nej Nej 

Budgetering Ja Ja Ja Ja, ska 
involveras Nej 

Framställning Löpande 
bokföring 

Ja, vid 
behov 

Ja, 
underlag 

Ja, trans-
aktions-

hantering 
Ja Ja 

Bokslut Ja Ja Ja, i viss 
mån Ja Ja 

Uppföljning Analys Ja Ja Ja Ja Ja, i viss 
mån 
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Förändring	

I detta avsnitt presenteras processförändringar vilka påverkat intervjupersonernas 

yrkesroller över tid. Dessa förändringar är dels övergripande för hela 

ekonomifunktionen, dels kopplade till arbetsprocesser och enskilda intervjupersoners 

roller.  

 

När vi i detta avsnitt presenterar förändringar i rollerna bör det hållas i åtanke att 

arbetsbördan inom ekonomifunktionen över tid generellt inte har blivit mindre, utan har 

enligt flera intervjupersoner ökat. Anders menar att ”vi är inte direkt översizade” inom 

ekonomifunktionen, varför effektiviseringsarbete är något som Anders gärna arbetar 

med. Även övriga intervjupersoner uppger att de gärna arbetar med effektiviseringar av 

arbetsprocesserna. 

 

Ekonomifunktionen har under det senaste året enligt Carin drivit ett större 

effektiviseringsarbete genom framtagning av rutinbeskrivningar av arbetsuppgifter. Det 

slutgiltiga målet med dessa rutinbeskrivningar är att genom standardisering skapa större 

organisatorisk flexibilitet och kunna täcka upp för kollegor som är frånvarande. Dessa 

beskrivningar kan liknas med ”lathundar” och är tänkta att vara så detaljerade att vem 

som helst inom ekonomifunktionen ska kunna förstå och genomföra dessa 

arbetsprocesser utan någon större vägledning. Därför krävs att alla arbetsmoment 

dokumenteras och innehåller vad som ska göras och även när något ska göras.  
 

”Arbetsmatriser kallar vi det och även backuper då ska finnas på varje 

arbetsmoment och då har vi targets på det vad vi har för kompetens på backuper 

[…] kopplat då arbetsbeskrivningar så att man i princip ska kunna ta dokumentet 

och läsa och förstå hur jag gör det arbetsmomentet.” - Carin 
 

Carin berättar att hon har varit med och drivit igenom en del effektiviseringar som är 

kopplade till systemet. Ett exempel på detta som hon nämner är en större användning av 

BI-verktyg, alltså business intelligence, som effektiviserar och underlättar analysarbetet. 

Detta verktyg hämtar data från olika informationskällor. Enligt Carin är det denna 

utveckling och förändring som effektiviserat arbetet och möjliggjort Carins utökade roll 

där hon senast åtog sig controlleransvar även för Marketing. Carin nämner även ett 

annat verktyg BA, business analytics, som används för budgetering, prognos och 

uppföljning, som även det frigjort tid.  
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”Det är en väldig styrka att ha det här verktyget för att det upplever jag minimerar 

väldigt mycket av felkällor och så. Så att man kan lägga mer tid på analys.” – Carin 
 

Carin ställer sig mycket positiv till att hennes arbetsuppgifter har förändrats.  
 

”Tidsbesparingar gör att man får mer tid till analys och rapportering tillbaka till 

verksamheten och ledande personer, […] så att man känner att man kan göra mer 

nytta då.” – Carin  
 

Anders anser att det ingår i hans arbetsuppgifter att ”trimma flödet” genom 

effektiviseringar särskilt inom framställningsprocessen och på så sätt förändra arbetet 

som genomförs inom ekonomifunktionen. 
 

”Där man gör något manuellt så ska man ju alltid ifrågasätta, kan vi inte göra det 

här maskinellt på något sätt?” - Anders 
 

Som exempel på en sådan förändring är introduktionen av e-fakturor i organisationen, 

en digitalisering av hela fakturaflödet. Detta har enligt Anders bidragit till att kvaliteten 

ökar vilket leder till ökad säkerhet i skuldföringen i bokföringen. Det är dock lite oklart 

enligt Anders vad som har varit den underliggande drivkraften i de förändringar som har 

skett. 
 

”Genom åren har vi ju förbättrat våra processer och flöden, och det blir ju kanske 

lite ”hönan eller ägget”-diskussion, vilket som kom först. Om det berodde på att 

[systemet] har blivit bättre eller att vi som individer har fått ökat förståelse för 

systemet?” – Anders 
 

Anders uppger att han gärna hade arbetat mer med effektiviseringar inom 

ekonomifunktionens processer om det fanns utrymme för det. Detta ger även Carin, 

Astrid och Anna uttryck för. Effektiviseringar och rationaliseringar i den systemmässiga 

hanteringen har enligt Anna möjliggjort att hon kunnat gå ner i tid och fortfarande 

behålla i stort sett samma arbetsuppgifter. Dock har hon avlastats något vad gäller 

fakturering, och även gällande analysarbete som tidigare presenterats.  

 

Astrid berättar att hennes roll från början enbart involverade bankbetalningar. Denna 

roll omfattade tidigare en heltidstjänst och Astrid, som enbart arbetade 75 %, ansåg att 

det var för lite att göra. Den tidigare anställda hanterade många betalningar manuellt, 

istället för att automatisera dessa. När Astrid tog över rollen såg hon till att 

standardisera denna arbetsprocess i systemet, vilket innebar att hon kunde ta på sig nya 
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arbetsuppgifter, särskilt inom budgetprocessen och analys inom R&D. Senast har Astrid 

även åtagit sig att hantera uppföljningen för ett antal kostnadsställen inom Marketing. 

Astrid berättar vidare att hon ser fler möjligheter att effektivisera sina mer rutinmässiga 

arbetsuppgifter, men att hon för stunden inte har tid att utveckla dessa idéer. Hon 

reflekterar även kring utvecklingen av redovisningssystemet, och hur det effektiviserat 

arbetet. 
 

”Ja, nu har det nog hänt [mycket med systemet], eller det ser jag att det har hänt en 

del sen jag jobbade med [löpande] redovisning. När man satt med valutavärdering 

som tog ett par timmar, och nu trycker du på en knapp.” – Astrid   
 

Alice har sedan årsskiftet tagit på sig analysarbete för några kostnadsställen på 

Marketing, något som varit nytt för henne. Anledningen till att Alice har fått utökade 

arbetsuppgifter beror enligt henne på en uppsägning. Hon upplevde att arbetsbördan 

med tidigare arbetsuppgifter var ”ganska lugnt” och att hon efter fem år i samma tjänst 

välkomnade nya utmaningar.  
 

Sammanfattning	av	förändringar	

Förändringarna som beskrivits ovan har påverkat hur samtliga intervjupersoner arbetar. 

Genom att tydliggöra de processer som utförs av intervjupersonerna har 

effektiviseringar och rationaliseringar kunnat genomföras. Det framkommer tydligt att 

dessa förändringar i stor utsträckning möjliggjorts av den integrerade redovisnings-

systemet. Intervjupersonerna är själva delaktiga och vill driva dessa förändringar. 

 

De förändringar som beskrivits i dessa avsnitt har haft olika påverkan på 

intervjupersonerna. Det går dock att urskilja viss hierarkisk skillnad i hur dessa 

förändringar påverkat intervjupersonernas roller. För Anders och Carin har 

förändringarna inneburit utvidgade roller inom processer de redan är delaktiga i. För 

Astrid och Alice har istället förändringarna inneburit såväl rollförflyttning till andra 

processer som rollutvidgning inom de processer de redan är delaktiga i. Anna har 

istället för en rollutvidgning behållit i stort sett samma arbetsuppgifter som tidigare, 

men genom rationaliseringarna kunnat gå ned i tjänst från heltid till 80 %.  

 

Genom de förändringar som beskrivits ovan har skillnaderna i intervjupersonernas 

roller, utifrån de processer de är delaktiga i, minskat samtidigt som rollerna blivit 

tydligare definierade. 
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Kunskaps-	och	fokusområden	

I detta avsnitt presenteras de kunskaps- och fokusområden som i tidigare litteratur 

framställts som centrala i utformningen av redovisningsekonomers och controllers 

yrkesroller.  

 

När det gäller dessa kunskaps- och fokusområden är dessa i flera fall knutna till de 

processer som redogjorts för i tidigare avsnitt, vilket är ofrånkomligt. Det finns dock ett 

värde i att för tydlighetens skull skilja på intervjupersonernas roller på mikro- och 

makronivå enligt det resonemang som tidigare förts i den teoretiska referensramen. 

 

Redovisningsfokus	

Anders är ytterst ansvarig för att upprättandet av redovisningen sköts på ett korrekt sätt, 

och är på flera sätt behjälplig med sin kunskap inom detta.  
 

”[…] det kan ju komma upp enstaka problem i samband med ett bokslut och 

rapporteringstidpunkten, men det är ju mer löpande verksamhet som hända mitt i 

månaden, eller mitt emellan rapporteringarna. Då är jag ofta med och stöter och 

blöter frågeställningar och att vi kommer fram till något gemensamt, att det är nog 

såhär vi ska lösa det.” – Anders 
 

Även om Anders har ett övergripande ansvar anser han att det är viktigt att behålla 

kontakten med redovisningsdetaljerna också för att kunna rycka in när det behövs. 
 

”… jag vill ha kontakt med detaljerna också, jag vill inte sväva där uppe, om man 

säger, för det är bra att ha kontakt med och kunna siffrorna. Ha känslan lite grann.”  

- Anders 
 

Anders menar att det i hans roll är viktigt att ha en förståelse för hur internationella 

redovisnings- och skatteregler påverkar de bolag han är ansvarig för. I detta blir 

divisionsnivån försedd med information från koncernkonsolideringsgruppen, vilken 

hanterar de redovisnings- och skatteregler koncernens bolag påverkas av. Enligt Anders 

är det även viktigt att säkerställa redovisningskunskapen hos underställda ekonomer, 

särskilt när det gäller förändringar i reglerna. 
 

”Sedan är det ju det här med att engagera gruppen att ta till sig det här och 

framförallt inte sitta som fågelungar, utan faktiskt vara aktiva i att söka de här 

förändringarna. Då gäller det […] redovisningsregler, från myndigheter och andra 

organ som ställer upp redovisningsvillkor.” – Anders 
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Carin poängterar att hon i hennes roll som business controller arbetar med vissa delar av 

redovisningens framställande, och att Alfa aldrig har haft någon tydlig uppdelning av 

redovisning och controlling utifrån roller. Att vara redovisningskunnig är därför viktigt i 

Carins roll enligt henne själv. Hon uttrycker att hennes specialistkompetens ligger inom 

immateriella rättigheter och redovisningsregler kring det. Ett sätt som detta tar sig 

praktiskt uttryck för Carin är att hon ansvarar för att analysera utvecklingsprojekten som 

sker inom ramen för R&D-verksamheten, för att bedöma om de kan aktiveras utifrån de 

krav som specificeras i IAS 38.   
 

”Då jobbar jag, och är ansvarig för att […] göra de beräkningarna, analyser, 

tillhörande avskrivningar  […] och regler kring aktivering av projekt och frågor om 

de redovisningsprinciper som finns kring det” – Carin 
 

Astrid upplever att hon har stor nytta av redovisningskunskap i hennes roll, särskilt när 

det gäller controllingarbete. Med controllingarbete avser Astrid i detta fall den 

uppföljning som görs mellan utfall och budget och skickas till kostnadsställeansvariga. 
 

”Jag vet ju precis hur man tittar i uppföljningen, […] hur saker och ting bokas, till 

exempel, eller […] varför det ser ut som det gör i redovisningen. […] Det är lätt för 

mig att förstå då.” – Astrid 
 

Alice uppskattar att den löpande bokföringen upptar ungefär 70 % av hennes arbetstid. 

Utöver detta är hon delaktig i månadsbokslut, där hon uttrycker att hon är delaktig i den 

processen från början till slut, och arbetar även med avstämningar av konton. Alice är 

även nettningsansvarig inom koncernen. Precis som Alice arbetar Anna också 

huvudsakligen med löpande bokföring och månadsbokslut och menar, likt Alice, att 

redovisningskunskapen inom avdelningen är bred, och att hon inte upplever sig ha 

någon särskild specialkunskap. Dock påpekar Anna att man naturligtvis måste hålla sig 

uppdaterad om förändringar i redovisnings- och skatteregler, och anpassa redovisningen 

därefter. 

 

Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att redovisningskunskap är viktigt i deras 

respektive roller. Denna kunskap är inte enbart förknippad med framställningen utav 

den löpande bokföringen, eller i samband med månadsboksluten, utan präglar rollerna 

genomgående i de processer respektive intervjuperson är delaktig i. Det finns därmed en 

stark processbundenhet i intervjupersonernas redovisningskunskap. Detta tar sig uttryck 
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på flera sätt. Eftersom extern- och internredovisningen är harmoniserad måste 

intervjupersonerna i de olika processerna ha förståelse för och säkerställa att 

externredovisningens principer efterföljs. Detta förhållande kan för samtliga 

intervjupersoner per automatik sägas innebära att de får förståelse för processerna från 

ett dubbelt perspektiv, alltså både extern- och internredovisningsperspektivet. Detta 

innebär även att processerna, från planering till uppföljning, präglas av starkt 

redovisningsfokus. För planeringen krävs exempelvis korrekta bedömningar av 

aktiveringsbara utvecklingskostnader, avskrivningar och periodiseringar, och utan en 

korrekt framställning av redovisningen blir grunden för uppföljningen inte heller 

korrekt. 

 

Att hålla sig uppdaterad om redovisningsregler är något som åligger samtliga 

intervjupersoner, och det är även en uttalad ambition från Anders håll att se till att detta 

sker. Det finns inget som tyder på att redovisningskunskap skulle blivit mindre viktigt 

över tid. Något som enligt Anders förändrats över tid är att en del av 

specialistkunskapen rörande redovisnings- och skatteregler och bevakning av dessa 

centraliserats till koncernnivå, varför divisionens uppgift istället är att säkerställa 

efterlevnaden.  

 

Det finns dock flera aspekter som ur intervjusvaren talar för att redovisningskunskapen 

tillämpas på annat sätt idag än tidigare, inte minst gällande framställningen av 

redovisningen. Intervjupersonerna ger uttryck för att det integrerade 

redovisningssystemet numera hanterar stora delar av redovisningsframställningen som 

tidigare hanterades manuellt. Genom hög standardiseringsgrad uttrycker 

intervjupersonerna att redovisningskvaliteten ökat, vilket i sin tur förbättrat flödet inte 

bara i framställningsprocessen utan även för uppföljningen, i och med att 

uppföljningsprocessen i divisionen tar vid där framställningsprocessen slutar. 

Intervjupersonerna som är huvudsakligen involverade i framställningsprocessen har 

numera en mer övervakande roll, där det är den systemmässiga hanteringen som 

granskas, exempelvis genom att säkerställa att periodiseringar fallit ut korrekt. I detta 

finns dock skillnader mellan intervjupersonerna av hierarkisk karaktär. Anders tar till 

exempel ett större ansvar för detta än Anna och Alice, även om de också är inblandade.  
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Verksamhetsfokus	

När det gäller verksamhetsförståelse krävs enligt Carin och Astrid en översiktlig 

förståelse, men inte att på detaljnivå förstå problematiken i arbetet som utförs i 

verksamheten. Även Anders ger uttryck för detta. 
 

”Mitt ansvarsområde är ju på ekonomisidan och om jag har synpunkter på, nu har 

jag inte det, men […] om jag skulle ha synpunkter på hur R&D bedrivs, alltså det 

blir helt fel om jag skulle gå in och liksom säga såhär ska man göra. För jag har ju 

inte, dels kan jag inte engagera mig i förändringen som jag borde göra om jag har 

synpunkter där, dels, som sagt var, […] så vet jag inte totala uppdraget och det är 

inte mitt ansvarsområde.” – Anders 
 

”Jag vet inte uppdraget, och jag kan inte lösa helheten bättre. Jag kanske kan lösa 

ett litet delproblem bättre, men alltså helheten kan jag inte på samma sätt som den 

som är ansvarig för det. Sen är det ju det att det är inte jag som är ytterst ansvarig 

för det, utan då får de som är ytterst ansvariga för det ta hand om det.” – Anders 
 

Anders belyser här vikten av att vara försiktig när man i hans roll går ut i 

organisationen, men att även försöka ”titta lite utanför boxen” som han uttrycker det. 

Enligt Anders kommer detta av erfarenhet, även om han anser sig ha bredare kunskap 

än inom redovisning. Däremot är det viktigt i Anders roll att arbeta aktivt med, och ha 

kunskap inom, de verksamhetsfrågor som rör processer inom ekonomifunktion.  

 

I rollen som Business Controller anser Carin att det är viktigt att ha förståelse för 

verksamheten av flera anledningar, främst för att kunna prata med olika intressenter om 

verksamheten och särskilt vad som utvecklas. 
 

”Jag tycker att det är viktigt, och det både intresserar mig och jag tycker att det är 

väldigt viktigt för min roll, att ha en översiktlig [verksamhetsförståelse], eller så god 

som jag kan. Därför deltar jag på en del R&D-event, och så vidare, för att hålla mig 

uppdaterad på vår R&D-verksamhet, till exempel, är det ju mest, för den är störst. 

Jag kan ju redogöra för, till exempel, våra fokusområden nu inom 

produktinvesteringarna och vad det handlar om också. För det ser jag också som 

min roll att kunna prata med er, kunna prata med revisorer, att förklara för vanliga 

människor vad vi då utvecklar och investerar i.” – Carin 
 

Dessutom är Carin beroende av denna förståelse och input från verksamheten i sitt 

arbete med analyser och prognoser för att det, som hon beskriver det, ska bli mervärde i 
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controllingarbetet. Att verksamheten återspeglas korrekt i redovisningen är även en 

viktig aspekt i detta enligt Carin, vilket visar på redovisningsfokus även i 

verksamhetskontakten. 
 

”Men […] det beror på vilken typ av analyser också. Jag kan ju göra bara siffrorna 

[…] och dra mina slutsatser, […] men för att få det bekräftat och för att, […] till 

exempel, göra prognoser, där jag ska förstå framåt vilka förändringar som ska 

göras i redovisningen för att återspegla verksamheten, och så då är jag absolut 

beroende av verksamhetsinput.” – Carin 
 

Alice menar att verksamhetsförståelse är viktigt för att förstå redovisningen och för att 

göra analyser. Astrid menar istället att hon har en översiktlig bild av verksamheten, men 

att detaljerna är något hon inte tycker sig behöva ha förståelse för. 
 

”Det är ju svårt att hänga med i detaljerna. Alltså, jag vet ju bara i stora drag vad 

det innebär vad de jobbar med, men sen vad det innebär med alla olika […] 

produktområden så är [det] ju väldigt mycket tekniska saker som jag inte förstår.” 

 – Astrid 
 

”Jag har en överblick om vad de olika kostnadsställena och produktgrupperna […] 

gör, [men] mer i detalj vet jag inte riktigt om jag behöver för mitt jobb.” - Astrid 

 

Till skillnad från redovisningsfokus ser vi inte att det finns någon övergripande enighet 

om att verksamhetsfokus är prioriterat i intervjupersonernas respektive roller. Carin och 

Astrid som arbetar mycket med planering och uppföljning har dock en ambition om en 

övergripande förståelse av verksamheten. Till detta menar Anders att man från bör vara 

försiktig med att ha åsikter om hur verksamheten bedrivs, eftersom det inte ligger inom 

ekonomifunktionens uppgift.  

 

Att verksamhetsfokus inte framkommit som prioriterat hos intervjupersonerna betyder 

dock inte att intervjupersonerna inte kommunicerar med kollegor ute i verksamheten. 

Särskilt i uppföljningsprocessen har Carin och Astrid mycket kontakt med både 

kostnadsställes- och verksamhetsansvariga. Denna kommunikation grundas dock i att se 

till att redovisningen och analysen av utfallet speglar verksamheten, upplysa om 

avvikelser och för att få förklarat vad avvikelserna beror på. Kommunikationen grundas 

således inte i att intervjupersonerna ska vara delaktiga i beslutsfattandet som 

redovisningen eller analysen kan ligga till underlag för.  
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Systemkunskap	

Samtliga intervjupersoner lyfter fram systemkunskap som viktigt i sina roller. Anders 

menar att det är viktigt att i hans roll kunna hantera systemet så att han själv kan ta ut 

den information han behöver, utan att behöva kontakta en programmerare. I Anders fall 

handlar det till exempel om att kunna skriva SQL-frågor. SQL är ett programspråk för 

att hämta och modifiera data i en databas.  
 

”Sen kan man ju naturligtvis diskutera, ska en ekonom kunna sånt där? Personligen, 

jag tror att det är bra om man ska jobba såhär, i dagsläget. För det är inte bara 

[att] balansera en och tjugofem i systemet, utan det handlar om att plocka ut 

information och bearbeta den och ifrågasätta den, hela den biten.” – Anders 
 

Anders arbete i budgetprocessen involverar också att se till att den systemmässiga 

hanteringen trimmas in och fungerar bra. Med detta avses exempelvis att Anders 

säkerställer att delbudgetarna systemmässigt hänger ihop med helheten. Att kunna 

hantera större datamängder är även viktigt i Anders roll, vilket systemen möjliggjort. 
 

”Det [att systemen utvecklats] gör ju att man kan hantera större datamängder och 

analysera och vända och vrida, korsbefrukta, och så vidare” - Anders  
 

För Carin är systemkunskapen mycket viktig för att kunna leverera värde i analyser, 

eftersom analysformat och analyssätt behöver anpassas kontinuerligt. I detta avseende 

nämner Carin särskilt Business Intelligence-verktyget som hämtar information från 

olika datakällor som sedan hanteras med pivot-teknik för att vända, vrida och analysera 

informationen, något som enligt Carin är viktigt att behärska för att kunna få ut 

begripliga analyser som kan ligga till grund för beslutsfattande. Carin är även delaktig i 

att utforma de mallar och standardrapporter som används i systemet. 

 

Astrid arbetar mycket med systemverktygen som används för analys, och upplever att 

systemkunskapen framförallt hjälper henne hantera situationer när arbetet blir stressigt. 

Att Astrid har god systemkunskap gör att hon upplever att det är många ute i 

organisationen som frågar henne om till exempel utformningen av mallar i systemet. 

Särskilt kostnadsställeansvariga, menar Astrid, kan ha sådana praktiska frågor i 

samband med budgeteringen.   
 

”Det som underlättar, det är väl att jag själv kan och känner systemen. Så jag 

känner mig trygg. Det blir inte ofta struligt med såna saker.” - Astrid 
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Anna menar att systemkunskapen kommer av erfarenhet, och att hon då lärt sig hur hon 

ska hantera systemet genom att ”lägga upp kopplingar, spärrar, mallar” och på så sätt 

få en bättre hantering i systemet. Alice får ibland frågor om den nettning som görs i 

systemet mellan koncernbolagen. Som ansvarig för detta är det därmed viktigt att kunna 

behandla systemmässiga behörigheter och eventuella problem med att läsa in filer. Alice 

har även precis börjat arbeta med analys, och håller på att lära sig analysverktygen. Om 

något behöver ändras i den fasta rapporten behöver hon i dagsläget kontakta Anders, 

som då får justera denna. Detta gör att hon till skillnad från Astrid och Carin anser att 

det ofta blir fel och att analysverktyget inte är stabilt. 

 

Oavsett intervjupersonens roll bedöms systemkunskap som en central kompetens, och 

på så vis finns inga egentliga skillnader mellan intervjupersonerna. Det handlar om att 

kunna producera information lämplig till respektive ändamål. Däremot finns skillnader 

mellan intervjupersonerna i vilken typ av systemkunskap som krävs utifrån vilken 

process som avses. Exempelvis krävs i uppföljningsarbetet att kunna plocka ut den 

redovisningsinformation som är av intresse för analysen, och därefter bearbeta den för 

att få ett begripligt resultat. För de intervjupersoner som är involverade i det 

systemmässiga framställandet används systemkunskapen för att använda systemet på ett 

sätt som säkerställer att redovisningen blir korrekt och att den manuella hantering som 

krävs minimeras.  

 

Samarbete	

För Anders har samarbete inom ekonomifunktionen hög prioritet. Enligt Anders gäller 

det att få flödet och processerna att fungera så bra som möjligt. I detta menar Anders att 

han har en stödjande roll genom att alla ska känna att om något problem uppstår, då 

finns Anders själv eller någon annan som kan assistera. I detta ingår även att se till att 

det finns raka kontaktpunkter in i den grupp på ekonomifunktionen han ansvarar för, så 

att allt inte ska behöva gå via honom. 
 

”Det ingår ju att trimma flödet och få organisationen att fungera. För att använda 

en metafor, jag menar, kan man ju se det som att jag har en hockeykedja […] som 

ska funka ihop. Både om det är två man kort i kedjan så ska det funka, och kör vi 

vanlig, fulltalig kedja, så ska det funka också naturligtvis.” – Anders 
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Enligt Anders handlar samarbete även om att lita på och ge förtroende åt medarbetare. 

På så sätt menar Anders att erfarenheter delas och egna initiativ uppmuntras. Eftersom 

personalresurserna är begränsade så gäller det enligt Anders att vara effektiv genom att 

arbeta aktivt och interaktivt med varandra inom ekonomifunktionen. Det är därför 

viktigt för Anders att ha kunskap på många områden, och även se till att rätt kompetens 

finns inom ekonomifunktionen. 

 

Carin menar också att hon är beroende av att samarbeta med andra för att utföra sina 

arbetsuppgifter. I detta arbetar Carin nära med Alice och Astrid som förser Carin med 

analyser, som hon sedan är huvudsakligen ansvarig att förmedla ut i organisationen. 

Detta sker vanligen till R&D- och Marketingansvariga, men även kostnadsställechefer 

och i budgetarbetet även ledningen. Samarbetet innebär även för Carin att vara backup 

och ha backup på hennes moment.  
 

”Vi ska ha 60-70 % aktiva backuper på samtliga moment på den här avdelningen 

vid årets slut. Så det här kommer att aktualiseras väldigt snart nu, och jag har bara 

kommunicerat att jag är öppen och jag känner att jag kan […] vara backup […], om 

jag får en genomgång, på de flesta områden, faktiskt, och att jag är positiv till det.” 

- Carin 
 

Alice menar att eftersom hon kan ganska mycket inom avdelningen så kan hon backa 

upp både Astrid och Anna om så skulle krävas. I övrigt menar Alice att hon kan utföra 

både redovisningen och analysen självständigt. Om Alice ur analysen uppmärksammar 

avvikelser mot budget vänder hon sig direkt till ansvarig kostnadsställechef för att 

tillsammans utreda vad denna avvikelse beror på. Eftersom analysarbetet är nytt för 

Alice har hon arbetat nära Astrid för att lära sig. Anna samarbetar också nära med Alice, 

men har även mycket samarbete med andra inom ekonomifunktionen, och även på 

motsvarande avdelningar inom försäljningsorganisationen. Anna arbetar även nära och 

bistår Anders i att utreda avvikelser mot budget och belyser vikten i att vara flexibel, 

och tror att det kommer bli viktigare i framtiden. 
 

”Flexibel, för det är ju toppar och dalar, och man kanske måste ställa upp för 

varandra.” – Anna  

 

”I och med att vi har bra system, vi har bra rutiner, vi har bra instruktioner, så att 

på sätt och vis så tror jag att det blir enklare, så att säga, att vara flexibla så det 
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kanske inte blir att vi har varsina områden, utan att vi jobbar mer över gränserna” – 

Anna 
 

Bland intervjupersonerna lyfts samarbete inom ekonomifunktionen fram som ett viktigt 

fokusområde. Intervjupersonernas roller är starkt kopplade till redovisningens flöde från 

planering till uppföljning. I och med att tydliga rutinbeskrivningar utformats, har även 

arbetsuppgifter och -processer gjorts explicita. Till följd av att intervjupersonerna 

involveras i flera olika processer blir ett ömsesidigt beroende av samarbete inom 

ekonomifunktionen tydligt. Utöver detta förstärks vikten av detta samarbete inom 

ekonomifunktionen av att intervjupersonerna även ska kunna behärska arbetsuppgifter 

som inte vanligen ligger inom deras ansvarsområden, för att säkerställa att flödet kan 

upprätthållas. I detta finns inga egentliga skillnader mellan intervjupersonerna, utan 

detta åligger samtliga.  

 

Gällande samarbetet utanför ekonomifunktion, handlar samarbete snarare om att 

intervjupersonerna förser verksamheten med information vid uppföljning och blir 

försedda med information för att sammanställa budgetering och upprätta redovisningen. 

Delaktigheten i den operativa verksamheten är som tidigare beskrivits begränsad. 

 

Sammanfattning	av	kunskaps-	och	fokusområden	

Redovisningen fyller en central funktion i samtliga intervjupersoners roller eftersom 

den fungerar som utgångspunkt i samtliga processer som tidigare beskrivits. När det 

gäller den tekniska redovisningskunskapen finns dock vissa skillnader mellan 

intervjupersonerna. Det är viktigt för samtliga intervjupersoner att hålla sig uppdaterade 

om redovisningsregler, men för Carin är det särskilt viktigt då hon är ansvarig för den 

redovisningsmässiga hanteringen av utvecklingsutgifter och immateriella rättigheter 

inom divisionen. Både Alice och Astrid, som över tid involverats i uppföljningen, 

menar att redovisningskunskap underlättat denna utvidgning av deras roller, eftersom 

det huvudsakligen är redovisning som analyseras. I vilken mån redovisningsfokus är 

viktigt verkar inte variera beroende på involvering i olika processer, utan detta fokus 

genomsyrar samtliga intervjupersoners roller. 

 

Att ha en översiktlig verksamhetskunskap bedöms av flera av intervjupersonerna som 

viktigt. Den operationella delaktigheten i verksamheten är dock generellt låg utan större 
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skillnader mellan intervjupersonerna. Även om den operationella delaktigheten är låg, 

sker kommunikation mellan intervjupersonerna och verksamhetsansvariga med syfte att 

till exempel förmedla analyser eller få information för redovisningens upprättande. I 

detta avseende varierar delaktigheten mellan intervjupersonernas roller, vilket främst 

kan sägas vara positivt korrelerade med i vilken utsträckning intervjupersonerna är 

delaktiga i planerings- och uppföljningsprocesserna. 

 

Precis som redovisningskunskap så genomsyrar god systemkunskap intervjupersonernas 

roller. Varken planering, framställning eller uppföljning kan hanteras utan att tillämpa 

systemet. Detta innebär för intervjupersonerna att säkerställa att den systemmässiga 

hanteringen sker på ett effektivt sätt och att informationsbehovet uppfylls. Att 

intervjupersonerna kan hantera systemet bör inte likställas med att de besitter kunskap 

att utveckla systemet, även om till exempel Anders kan viss SQL-kodning. 

Systemkunskapen har enligt intervjupersonerna bidragit till effektiviseringen av 

arbetsmomenten. Detta har i sin tur gett utrymme för de rollutvidgningar som 

presenterats tidigare. Av den anledningen läggs stort fokus bland intervjupersonerna på 

att driva dessa effektiviseringar genom stöd i systemet. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att samarbete är en viktig aspekt i 

ekonomifunktionens arbete, särskilt gällande samarbete inom ekonomifunktionen. 

Intervjupersonerna beskriver att de arbetar med knappa personalresurser, varför det är 

viktigt att säkerställa att processerna fungerar även om någon eller några är frånvarande. 

Dessutom beskriver intervjupersonerna att de arbetar aktivt och interaktivt med 

varandra även i övrigt. Denna uppfattning varierar inte mellan intervjupersonerna. 

Samarbetet utanför ekonomifunktion verkar dock vara beroende av delaktigheten i 

planerings- och uppföljningsprocesserna, och sker främst genom att kommunicera 

information. 
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Slutsats	

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. För att tydliggöra slutsatsernas 

förankring till frågeställningarna struktureras avsnittet utifrån dessa.  

 

Hur	utformas	redovisningsekonomers	och	controllers	roller?	

Utifrån intervjupersonernas titlar är det lätt att dra slutsatsen att vi intervjuat fyra 

redovisningsekonomer och en controller. Ur analyskapitlet framgår att förhållandet är 

mer komplicerat än så. Som vi beskrivit tidigare ger titlarna i flera fall begränsad 

ledning till vilken typ av yrkesroll intervjupersonen har i organisationen. I fallföretaget 

görs ingen egentlig uppdelning av redovisningsekonomer respektive controllers på 

individnivå, varför rollerna kan sägas hybridiserats. Det går alltså inte att urskilja 

intervjupersoner som motsvarar någon av dessa idealtyproller. Däremot är det tydligt att 

intervjupersonerna själva gör skillnad på vad som är controller- respektive 

redovisningsekonomuppgifter, men också att intervjupersonerna i sina roller hanterar 

båda typer av uppgifter.  

 

Intervjupersonerna har alltså yrkesroller vilka överlappar traditionella 

redovisningsekonom- respektive controllerroller, vilket kan ses som en utvidgning av 

yrkesrollerna och indikerar en hybridisering. Detta innebär dock inte att det inte finns 

skillnader mellan intervjupersonernas yrkesroller och hur dessa individuella yrkesroller 

utvecklats över tid. Detta får vi anledning att återkomma till i de två nästkommande 

avsnitten.  

 

Likheter	och	skillnader	mellan	rollerna		

Som vi nämnde i föregående avsnitt görs i fallföretaget ingen tydlig uppdelning mellan 

redovisningsekonomers och controllers roller, utan istället bedöms här likheter och 

skillnader utifrån intervjupersonernas individuella yrkesroller. Utifrån vår analysmodell 

har vi identifierat två övergripande aspekter att analysera skillnader och likheter mellan 

individuella yrkesroller utifrån, vilka är involvering i processer samt kunskaps- och 

fokusområden.  

 

Utifrån processaspekterna som identifierats framgår att det existerar många likheter 

mellan intervjupersonernas individuella yrkesroller. Som vi tidigare summerat i tabell 2 
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överlappar intervjupersonernas roller alla tre identifierade processer, med undantag för 

att Anna inte är involverad i planeringsprocessen. På så vis finns alltså betydande 

processmässiga likheter mellan rollerna, vilket vi benämner processmässig 

hybridisering. Det som däremot skiljer sig mellan intervjupersonerna ur denna aspekt är 

i vilken utsträckning de är involverade i respektive process. Flera intervjupersoner 

uttrycker att framställningsprocessen är en redovisningsekonomprocess medan 

planerings- och uppföljningsprocesserna är controllerprocesser. Om 

redovisningsekonomrollen och controllerrollen som idealtyproller på så vis snävt kan 

definieras utifrån involvering i framställnings- respektive planerings- och 

uppföljningsprocessen är vår uppfattning att hybridrollen istället placeras inom ett 

processmässigt spann mellan dessa idealtyproller.  

 

I figur 9 nedan illustreras detta spann. I figuren har idealtyprollerna 

redovisningsekonom och controller placerats i varsin ände av spannet varför 

hybridrollen, hädanefter benämnd hybridekonom, placerats däremellan. Vi har även 

placerat ut intervjupersonerna i denna figur utefter processmässig involvering i 

framställnings- respektive planerings- och uppföljningsprocessen. I figur 9 visas till 

exempel att en tyngdpunkt mot framställning gör att intervjupersonen placeras till 

vänster på skalan, vilket ligger närmare redovisningsekonomens idealtyproll. Figuren 

visar även på att det finns hierarkiska skillnader mellan de individuella yrkesrollerna. 

Anders och Carin har ett processmässigt större ansvar inom framställnings- och 

planerings- respektive uppföljningsprocessen än övriga intervjupersoner. 

Intervjupersonernas roller har även analyserats utifrån kunskaps- och fokusområden, 

och även ur dessa aspekter finns betydande likheter mellan intervjupersonerna. Även 

Figur 9 Processbaserat organisationsschema utifrån det empiriska materialet 



   

 71 

här tyder resultaten på en hybridisering. Med det sagt gäller även här att det finns 

skillnader mellan intervjupersonernas individuella hybridekonomroller.   

 

Intervjupersonerna gett uttryck för att redovisningsfokus präglar processerna som 

presenterats tidigare, och därmed även hybridekonomrollen. Vi kan även identifiera att 

intervjupersonerna har visst verksamhetsfokus, vilket förefaller vara positivt korrelerat 

med ökande involvering i planerings- och uppföljningsprocesserna. Verksamhetsfokus 

innebär för intervjupersonerna inte en styrande roll i den operativa verksamheten, utan 

istället en stödjande och administrativ funktion. Gällande samarbete sker detta 

framförallt inom ekonomifunktionen, där standardiseringar och rutinbeskrivningar är till 

för att säkerställa att ekonomifunktionens verksamhet kan utföras effektivt och 

oberoende av individ, vilket ger upphov till ett ömsesidigt beroende hybridekonomerna 

emellan. Därför krävs av hybridekonomen en bred och generell kunskap om de 

processer som utförs inom ekonomifunktionen, däremot endast översiktlig förståelse för 

processerna utanför ekonomifunktionen. Slutligen ses systemkunskap som centralt för 

samtliga av intervjupersonernas roller, eftersom det inom alla processer gäller att kunna 

producera och bearbeta information lämplig till respektive ändamål. 

 

Utifrån dessa empiriska resultat har vi utvecklat en uppdaterad modell av Olves (1988) 

ekonommatris i vilken hybridekonomrollen, utifrån dessa kunskaps- och fokusområden, 

kan placeras på en övergripande nivå, vilken samtidigt tar hänsyn till individuella 

skillnader. Olves ekonommatris är strukturerad utifrån två dimensioner, ekonomens 

användning av redovisningsinformation respektive annan affärsrelevant information 

samt i vilken utsträckning ekonomen är en samarbetspartner utanför 

ekonomiavdelningen. Dessa två dimensioner finns kvar i vår uppdaterade modell för 

hybridekonomen yrkesroll, men har modifierats något. Hybridekonomens användning 

av information representeras i vår modell av ett spann mellan huvudsakligt 

redovisningsfokus till verksamhetsfokus, där det senare även inkluderar 

redovisningsaspekter av verksamheten. Hybridekonomens roll som samarbetspartner 

och påverkande kraft utanför ekonomifunktionen representeras i vår modell av ett spann 

mellan huvudsakligt samarbete inom ekonomifunktionen till huvudsakligt samarbete 

utanför ekonomifunktionen. Utöver dessa dimensioner har ytterligare en dimension av 

hybridekonomens yrkesroll utifrån kunskaps- och fokusområden identifierats, nämligen 

systemkunskap, vilket representeras av ett spann från låg till hög. 
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Dessa dimensioner illustreras nedan i modellen i figur 10, vilken är tredimensionell och 

innefattar tre axlar utifrån kunskaps- och fokusområdena i analysmodellen. I denna 

modell bildas en box, i vilken de arbetsuppgifter och processer hybridekonomen är 

delaktiga i kan sägas rymmas. Att boxen har volym illustrerar i detta fall att 

hybridekonomens roll kan placeras på olika platser innanför boxens väggar, vilket i stort 

kan sägas vara beroende av hybridekonomens processmässiga tyngdpunkter. 

 

Utifrån modellen kan vi sammanfatta hybridekonomens yrkesroll utifrån kunskaps- och 

fokusområden som präglad av redovisningsfokus, huvudsakligt samarbete inom 

ekonomifunktionen och hög systemkunskap. Hybridekonomen placerar sig alltså nära 

det Olve (1988) benämner ekonomens trygga hörn, med tillägg för hög systemkunskap, 

vilket motsäger exempelvis Caglios (2003) och Taipaleenmäki och Ikäheimos (2013) 

resonemang om hybridekonomen som en business partner (jmf. Järvenpää, 2007). Vi 

återkommer till detta i följande diskussionskapitel. 

 

Utveckling	av	yrkesrollerna		

När vi analyserat utvecklingen av intervjupersonernas yrkesroller över tid kan vi 

observera två typer av förändringar: rollförflyttningar och rollutvidgningar. 

Rollförflyttningar är kanske den mest explicita förändringen som observerats. En sådan 

förändring innebär att intervjupersonen involveras i processer som tidigare legat utom 

intervjupersonens yrkesroll. Exempel på detta är Astrid och Alice som över tid gått från 

Figur 10 Hybridekonomens kunskaps- och fokusområden [Utifrån Olve (1988:14)] 
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att involveras enbart i framställningsprocessen numera är involverade, eller i Alice fall 

kommer involveras, i planerings- och uppföljningsprocessen. På detta vis har Astrid och 

Alice enligt vårt processbaserade organisationsschema i figur 9 gått från en 

processmässig idealtyproll som redovisningsekonom till en hybridekonomroll, alltså en 

rörelse i höger riktning.  

 

Det är enligt Astrid och Alice de effektiviseringar som genomförts i 

framställningsprocessen som möjliggjort att de kunnat ta på sig denna rollförflyttning, 

vilken även indirekt innebär en rollutvidgning. Rena rollutvidgningar kan observeras 

hos Carin som tagit på sig ett större ansvar för planering och uppföljning gällande 

Marketing, en rollutvidgning som även påverkat Astrids roll. Dessutom ska vi komma 

ihåg att verksamheten som sådan över tid växt, och det utan personalförstärkningar 

inom ekonomifunktionen. På så vis har samtliga intervjupersoner påverkats av indirekta 

rollutvidgningar.  

    

Den hybridekonomroll som beskrivits i avsnittet ovan, och som i dagsläget omfattar 

samtliga intervjupersoners yrkesroller, har över tid blivit allt tydligare i fallföretaget. 

Intervjupersonerna upplever dessa rollförändringar som generellt positiva och vi kan 

även se en generell trend där framställningsprocessen blivit allt mindre tidskrävande, 

vilket frigör tid att lägga på särskilt uppföljning, vilket i sin tur kan innebära att 

hybridrollen dras åt controllerns idealtyproll.   
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Diskussion	

Detta diskussionskapitel återkopplar till den teoretiska modell som utformades i den 

teoretiska referensramen. Avsnittet syftar till att lyfta frågan och en diskussion omkring 

vilken påverkan kontexten, med harmonisering av extern- och internredovisning och ett 

integrerat redovisningssystem, haft på studiens resultat. Ur detta kommer även en mer 

övergripande diskussion kring forskningsområdet föras. 

I figur 11 har den tidigare teoretiska modellen komprimerats utifrån de dimensioner och 

kopplingar mellan dessa omkring vilka vi i detta avsnitt kommer föra en diskussion. De 

pilar som i modellen illustrerar kopplingen mellan dimensionerna kommer vara av 

särskilt fokus i denna diskussion.  

 

Inledningsvis diskuterar vi kopplingen mellan den institutionella dimensionen, genom 

harmonisering av extern- och internredovisning, och yrkesrollsdimensionen. Därefter 

följer ett diskussionsavsnitt om kopplingen mellan den teknologiska dimensionen, 

genom det integrerade redovisningssystemet, och yrkesrollsdimensionen. Slutligen 

följer en diskussion vilken knyter an till studiens titel, alltså vilken roll en ekonom bör 

spela i organisationer och i vilken utsträckning studiens resultat är generaliserbara.	

 

	

 	

Figur 11 Komprimerad teoretisk modell 
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Den	institutionella	dimensionen		

I detta avsnitt lyfter vi diskussionen kring hur en harmonisering av extern- och 

internredovisning kan sägas påverkat utformningen av hybridekonomrollen. Vi lyfter 

även diskussionen kring hur denna påverkan kan ta sig uttryck i våra studieresultat. 

 

Harmoniseringen av intern- och externredovisning kan i denna studie ses som en 

möjliggörare av de rollförändringar vi observerat. Genom att inte göra skillnad på 

intern- och externredovisningsinformation underlättas, åtminstone i viss utsträckning, 

rollförflyttningar där intervjupersoner gått från att arbeta enbart med 

framställningsarbete till att arbeta mer med planerings- och uppföljningsarbete. Detta 

har även dessa intervjupersoner gett uttryck för, genom resonemanget att det skapas en 

djupare förståelse för informationen med vetskap om på vilka grunder den är framställd. 

Det blir ett naturligt steg att även analysera den information som personen i fråga har 

framställt, eller åtminstone har förståelse för hur och på vilka grunder den är framställd. 

 

Enligt Scapens och Jazayeris (2003) logik om att ERP-system har viss karaktäristika 

som möjliggör organisatoriska yrkesrollsförändringar, kan även externredovisningens 

principer vid intern tillämpning sägas ha karaktäristika som möjliggör viss utformning 

av hybridekonomrollen. Likt ERP-system präglas externredovisningens principer av 

hög standardiseringsgrad och enhetlighet i upprättandet (jmf. Nilsson & Stockenstrand, 

2015). Redovisningsfrågor måste behandlas konsekvent och interna kontroller för detta 

upprättas. I och med att redovisningsfokus präglar hybridekonomens yrkesroll, oavsett 

om det gäller planerings-, framställnings- eller uppföljningsprocesser, kan 

redovisningens karaktäristika med standardisering och rutinmässighet även sägas 

återspeglas i yrkesrollen. Sådan standardisering har i sin tur frigjort tid från 

framställningsarbetet vilket möjliggjort rollförflyttning och/eller -utvidgning. I enlighet 

med Scapens och Jazayeris (2003) resonemang är det intressanta här inte att fastställa 

huruvida dessa rollförändringar har ett kausalt samband med en harmonisering av 

extern- och internredovisning, utan istället att visa på de möjligheter denna kontext ger 

för utformningen av controllers och redovisningsekonomers yrkesroller.  

 

En harmonisering av intern- och externredovisning har inte minst till följd av Relevance 

Lost-debatten blivit ett kontroversiellt ämne. Det är enkelt att utdöma 

externredovisningens principer som kortsiktiga och inte anpassade till verksamheten. 
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Svårigheten ligger i att bevisa detta. Utvecklingen av IFRS har enligt Nilsson och 

Stockenstrand (2015), Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) och Trucco (2015) förändrat 

externredovisningens principer på ett sätt som gjort dessa mer relevanta för interna 

informationsbehov. Som exempel kan värdering till verkligt värde enligt ovan nämnda 

författare sägas vara en sådan förändring. Studier av företags inställning till att använda 

externredovisningens principer även för det interna informationsbehovet till följd av 

implementering av IFRS har även visat att en sådan utveckling i vissa fall är företags 

huvudsakliga syfte med implementeringen (se exempelvis Jermakowicz & Gornik-

Tomaszewski, 2006). Detta är något som borde intressera allt fler forskare, så att extern- 

och internredovisningsforskningen inte hålls isär enbart baserat på intuition (jmf. Joseph 

m.fl. 1996), utan att detta i så fall även är förankrat i praktiken. Utöver detta kan vi 

ifrågasätta vilka alternativ till harmonisering företag har att tillgå. Risken är att 

alternativen, precis som Johnson beskrev det, enbart blir ”an accounting solution to an 

accounting problem” (Johnson, 1994:265).  

 

Den	teknologiska	dimensionen	

I detta avsnitt lyfter vi diskussionen kring hur användandet av ett integrerat 

redovisningssystem kan sägas påverkat utformningen av hybridekonomrollen. Vi lyfter 

även diskussionen kring hur denna påverkan kan ta sig uttryck i våra studieresultat.  

 

Flertalet tidigare studier har haft utgångspunkt i struktureringsteori vid undersökning av 

påverkan mellan IT-system och användare (se exempelvis Caglio, 2003; Orliokowski, 

1992), i denna studie hybridekonomen. Precis som Orlikowski (1992) visar våra resultat 

på den dualism som existerar i relationen mellan teknologi och användare. Likt Scapens 

och Jazayeri (2003) landar diskussionen i vad det integrerade redovisningssystemet 

respektive användarna faktiskt påverkat, eller som en intervjuperson uttrycker det en 

”hönan eller ägget-diskussion”. Användarna påverkar systemets utformning genom 

användning och kravställningar på funktionalitet samtidigt som systemet påverkar 

användarna genom den funktionalitet som erbjuds.  

 

Denna studie har likt Scapens och Jazayeris (2003) inte varit ute efter att undersöka 

huruvida det integrerade redovisningssystemet ligger till grund för utformningen av 

hybridekonomrollen. Istället ses det integrerade redovisningssystemet snarare som en 

möjliggörare för utformningen av hybridekonomrollen (jmf Taipaleenmäki och 
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Ikäheimo, 2013). I ett omvänt resonemang kan vi argumentera för att vi inte funnit stöd 

för att användningen av ett integrerat redovisningssystem skulle ha hämmat 

utformningen av hybridekonomrollen. 

 

Utifrån denna studie går det därför att argumentera för att användningen av ett integrerat 

redovisningssystem har bidragit till utformningen av hybridekonomrollen. 

Intervjupersonerna har uttryckt att de genomfört effektiviseringar av arbetsuppgifter i 

systemet och på så sätt frigjort mer tid och kunnat åta sig rollförflyttningar. Detta 

innebär dock inte att det råder ett direkt samband mellan systemanvändning och 

rollförflyttning, men det kan fungera som ett argument för att systemanvändning, 

åtminstone i viss utsträckning, möjliggjort denna. Det är även intressant att denna studie 

lyft fram en annan typ av utveckling av controllerrollen i relation till den tekniska 

utvecklingen än mot en business partner, vilket är den utveckling av yrkesrollen som 

vanligen framställs i akademisk litteratur (se exempelvis Granlund & Malmi, 2002; 

Caglio, 2003; Järvenpää, 2007). På detta sätt bidrar denna studie till att nyansera 

beskrivningarna av utvecklingen av controllerns yrkesroll, vilket kan återkopplas till 

studiens titel om vilken roll ekonomen spelar. Utvecklingen mot en business partner har 

alltså inte nödvändigtvis något självändamål, utan även andra utvecklingsriktningar är 

möjliga. 

 

Det har framgått från vårt empiriska material att systemkunskap anses vara av stor vikt 

för intervjupersonerna, vilket ligger i linje med tidigare forskning (Caglio, 2003; 

Weisenberger och Angelkort, 2011; Taipaleenmäki & Ikäheimo, 2013). Caglio (2003) 

lyfter frågan om rollhybridiseringen i framtiden även kan inkludera vad hon benämner 

som ”cross-hybridization”. Detta innebär att ekonomer i framtiden eventuellt kan 

hybridiseras med till exempel IT-personal. En observation som stärker Caglios 

resonemang i vår studie är Anders som lärt sig SQL-kodning för att effektivisera sitt 

arbete inom ekonomifunktionen, vilket Anders anser blivit allt viktigare även i 

ekonomrollen. I takt med en allt större användning av IT-system är det rimligt att även 

kraven på systemkunskap ökar. Det som nu observerats som rollhybridisering inom 

ekonomifunktionen kan mycket väl vara början på en hybridiseringsprocess som 

involverar andra funktioner inom organisationen.  
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Yrkesrollsdimensionen	

I detta avsnitt lyfter vi diskussionen som grundas i studiens titel om vilken roll 

ekonomen egentligen spelar och bör spela i en organisation, vilket förankras i studiens 

titel. Är hybridekonomen eftersträvansvärd i alla typer av organisationer? Troligen 

inte.  

 

Hybridekonomrollen, såsom definierad i denna studie, är en bred ekonomroll. Det är en 

generalistroll snarare än en specialistroll, med fokus som kretsar kring 

redovisningsinformationen och de processer genom vilken denna information planeras, 

framställs och följs upp. Hybridekonomrollen innefattar en bred processförståelse inom 

ekonomifunktionen snarare än djupare kunskaper inom ett avgränsat område. 

Ekonomifunktionen i denna studie kan enligt Bredin, Niss och Söderlunds (2015) 

terminologi benämnas en agil organisation, vilken karaktäriseras av en önskan att 

inneha bred kunskap inom flera områden framför ett större djup inom ett område. Det 

långsiktiga effektiviseringsarbetet kring rutinbeskrivningar visar på en önskan att skapa 

en agil ekonomifunktion med breda kunskaper där rollerna utformas för att kunna täcka 

upp för varandra vid behov. Intervjupersonerna och deras hybridekonomroller kan 

därmed liknas med vad Bredin, Niss och Söderlund kallar flerbenta generalister. 

Konsekvenserna av sådana agila och processorienterade ekonomifunktioner är ett 

intressant område för vidare studier.  

 

Till skillnad från Caglio (2003) betvivlar vi nämligen att hybridekonomen skulle vara 

en oundviklig utveckling av ekonomens roll. Istället för att ses som en idealtyproll bör 

hybridekonomrollen ses som en möjlig utveckling av redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller. Dessutom ifrågasätter vi Caglios (2003) resonemang om att 

hybridekonomen till följd av ERP-system nästintill per automatik tar större del i den 

operationella verksamheten. Till skillnad från Caglios (2003) resonemang finner vi att 

en sådan utveckling inte ligger inom ekonomifunktionens eller hybridekonomens 

ansvarsområde i denna studie, och kanske inte heller är önskvärd. Ekonomifunktionens 

uppgift är i fallföretaget istället att säkerställa dels den externa rapporteringen, dels 

förse verksamheten med finansiell information motsvarande det interna behovet. Om 

ekonomen förväntas ta större del i verksamheten och ekonomistyrningen måste rollen 

enligt Olve (1988) frikopplas från framställningsprocessen eftersom ”omedelbara, 

konkreta arbetsuppgifter tränger undan de mer långsiktiga och abstrakta” (Olve, 
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1988:25). Enligt Olves logik är hybridekonomen, i kontrast med Caglios beskrivning, 

snarare ett hinder än en möjliggörare för att ta större del i den operationella 

verksamheten.  

 

Behöver då ekonomen nödvändigtvis ta en aktiv roll i verksamheten och vara en 

business partner? Förmodligen inte. Olika verksamheter kräver olika typer av 

ekonomistyrning. I fallföretaget utgör utvecklingsarbete den huvudsakliga 

verksamheten. Utvecklingsarbete är en kreativ process som enligt Olve, Lindvall och 

Nilsson (2008:696) ”knappast går att styra fram”. I en producerande verksamhet är 

eventuellt annan typ av involvering av ekonomen önskvärd. I sådana fall är en renodlad 

controllerroll, frikopplad från redovisningsframställningen och bundenheten till 

redovisningsinformationen, eventuellt mer önskvärd. Detta behöver dock undersökas 

empiriskt.  

  

Som vi belyst ovan finns flera variabler som kan påverka hur ekonomroller utformas, 

och inte heller bör ovanstående resonemang på något sätt ses som heltäckande. Däremot 

har vi diskuterat kring både hur en harmonisering av extern- och internredovisning och 

ett integrerat redovisningssystem kan möjliggöra utformningen av de 

hybridekonomroller vi observerat. Även om resultaten från denna studie inte kan 

generaliseras oberoende från den undersökta organisationen, bidrar studien till större 

förståelse för hur, och med vilka konsekvenser, controllers och redovisningsekonomers 

yrkesroller kan utformas i kontexten med harmonisering av extern- och 

internredovisning och användning av ett integrerat redovisningssystem, vilket sannolikt 

även andra organisationer kan relatera till (jmf. Scapens & Jazayeri, 2003). 

 

Vi har utöver detta även tagit fram en analysmodell som även i andra sammanhang kan 

fungera som utgångspunkt för att analysera redovisningsekonomers och controllers 

yrkesroller. Processerna kan exempelvis anpassas till kalkylproblematiken i tillverkande 

företag genom att planering exempelvis inkluderar förkalkyler och uppföljning 

efterkalkyler. I denna studie har analysmodellen möjliggjort att vi på ett mer detaljerat 

sätt än i tidigare studier kunnat beskriva utformningen av redovisningsekonomers och 

controllers yrkesroller samt den yrkesroll vi i denna studie benämner 

hybridekonomrollen. 
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Förslag	till	vidare	forskning		

Under arbetet med denna studie har vi förundrats över att externredovisnings- och 

ekonomistyrningsforskningen i stor utsträckning hålls åtskilda i den akademiska 

litteraturen. Externredovisningen tycks blivit ett forskningsområde vilket sägs sakna 

relevans för ekonomistyrningsområdet och som få ekonomistyrningsforskare vill befatta 

sig med. I praktiken har vi dock observerat att externredovisningen kan ha stor påverkan 

på ekonomistyrningen, inte minst genom den cybernetiska styrningen. Insikter som 

denna uppmuntrar förhoppningsvis fler forskare att empiriskt studera relationen mellan 

externredovisning och ekonomistyrning samt konsekvenser inte bara för vilken roll 

ekonomen spelar, utan även för exempelvis företags konkurrenskraft. I och med detta är 

vår förhoppning att en ny akademisk debatt likt Relevance Lost kan återupptas. Denna 

gång förhoppningsvis i större utsträckning grundad på empiriska observationer. 

 

Ett konkret förslag till vidare forskning kopplat till denna studies resultat är att 

undersöka hur väl den analysmodell som framtagits i studien lämpar sig i andra 

kontexter än den som undersökts. Det vore även av intresse att undersöka hur väl 

modellen lämpar sig i andra verksamheter. Genom att testa modellen i andra 

sammanhang kan den utvecklas vidare och även tillämpas i komparativa syften.   
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Bilaga	1	–	Intervjuguide	
1. Namn 

2. Ålder 

3. Utbildning 

4. Arbetstitel 

5. Antal år i aktuell roll 

6. Antal år arbetade inom organisationen och eventuella rollförändringar 

7. Vilka är enligt dig dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom organisationen idag? 
Vilka är enligt dig dina viktigaste arbetsuppgifter? Vilken/vilka arbetsuppgifter 
spenderar du mest tid på? Anser du att du har du någon specialistkompetens eller -
kunskap inom organisationen som bara du besitter? Vilken? 

8. I vilken utsträckning arbetar du med löpande bokföring? Hur är du involverad i 
månadsbokslutet? Skiljer sig din roll i månadsbokslutet från din roll i 
årsredovisningsarbetet? På vilket sätt? Upprättas månadsbokslut på samma 
principer som årsredovisningen?  

9. Är verksamhetsförståelse viktigt i din roll? På vilket/vilka sätt? 

10. Vilka kollegor (roller) arbetar du mest med under en arbetsdag? På vilket/vilka 
sätt? Vilka kontakter har du utanför organisationen? 

11. Upplever du att dina arbetsuppgifter förändrats sedan du tillträdde rollen? Hur har 
denna förändring sett ut? Vad har enligt dig varit den/de underliggande 
drivkraften/drivkrafterna i denna förändring? Har någon tagit över dina tidigare 
arbetsuppgifter? 

12. På vilket/vilka sätt anser du att dina arbetsuppgifter underlättats respektive 
försvårats under denna period? På vilket sätt, om alls, anser du att affärssystemet 
har påverkat denna utveckling?  

13. Vad har enligt dig varit positivt respektive negativt med hur dina arbetsuppgifter 
har förändrats? Varför? Utveckla gärna. 

14. Finns det någon arbetsuppgift som du skulle vilja lägga ner mer tid på? Finns det 
någon arbetsuppgift som du anser dig lägga ned för mycket tid på?  

15. Vilka är enligt dig de tre viktigaste personliga egenskaperna för att arbeta med dina 
arbetsuppgifter? Motivera. Har dessa förändrats över tid? I så fall, på vilket sätt? 

16. I vilken utsträckning kan dina arbetsuppgifter utföras självständigt (med 
självständigt menar vi att du inte är beroende av andra personer inom 
organisationen för att utföra arbetsuppgifterna)? Hur beroende är du av andra 
kollegor? Vilka? Utveckla gärna.  



   

 

17. Beskriv på vilket sätt du kommer i kontakt med budgetarbetet. Är du involverad i 
upprättandet av budgeten, framtagandet av underlag, delaktig i själva fastställandet 
av budgeten etc.? Finns det någon del av budgetarbetet du ansvarar för? Har detta 
förändrats över tid? Anser du att du har en nyckelroll i budgetarbetet? På vilket 
sätt/varför inte? 

18. Om du kommer i kontakt med budgetarbetet, vem/vilka arbetar du närmast med 
under denna process? På vilket/vilka sätt arbetar ni med varandra? Vilken är din 
roll i sådant samarbete? Har detta förändrats över tid? 

19. På vilket/vilka sätt överensstämmer/avviker resultatbudgeten från resultaträkningen 
som upprättas på bokföringsmässiga grunder? Görs några justeringar, i så fall 
vilka och varför (enligt dig)? 

20. Beskriv på vilket sätt du kommer i kontakt med den strategiska planeringen. Har du 
möjlighet att påverka denna och i så fall hur? Har detta förändrats över tid?  

21. Beskriv på vilket sätt du är involverad i finansiellt uppföljningsarbete, alltså att ta 
fram information om ekonomiskt utfall. Har detta förändrats över tid? Sker 
avstämning mot bokföringsmässiga poster? 

22. Beskriv hur du använder affärssystemet i uppföljningsarbetet. Använder du andra 
informationskällor för att genomföra uppföljningen? Vilka? 

23. På vilket/vilka sätt arbetar du med analys av informationen som framställts genom 
uppföljningen? Kan du genomföra analyserna själv? Hur arbetar du med analys i 
relation till affärssystemet? Använder du andra informationskällor än 
affärssystemet? Har detta förändrats över tid?  

24. Använder du rapporter ur affärssystemet i ditt arbete? I så fall, hur? Är det några 
rapporter som enligt dig är särskilt viktiga?  

25. Anser du att din roll i organisationen är tydligt definierad? Stämmer din 
arbetsbeskrivning överens med vad du anser är dina arbetsuppgifter? På vilket 
sätt? Varför inte? 

26. Har du vid något tillfälle upplevt missförstånd gällande vad som ligger inom dina 
arbetsuppgifter/ansvarsområden med kollegor och/eller chefer? Beskriv i så fall 
gärna situationen/situationerna.  

27. Har du en tydlig uppfattning om vad dina kollegor och/eller chefer förväntar sig av 
dig? Anser du att förväntningarna stämmer överens med dina arbetsuppgifter? På 
vilket sätt? Om nej, varför inte?  

28. Vilken är den vanligaste typen av frågor du får från dina kollegor? Från 
överordnade? Vilka arbetsuppgifter rör dessa frågor? 



   

 

29. Har det uppstått situationer där du behövt täcka upp för frånvarande kollegor? Om 
ja, för vem? Vilka arbetsuppgifter har det gällt? Känner du dig förberedd att 
hantera sådana situationer? 

30. Hur ser du på din roll i framtiden? Kommer den skilja sig ifrån eller likna din roll 
idag? Varför?  

31. Har du något du vill tillägga eller övriga frågor? 

 


