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Sammanfattning 
 
Titel: Ökad förståelse för controllerrollen - dess styrning, dubbelsidighet och 
positionering inom organisationsstrukturen.  
 

Författare: Josefine Holmert och Jacob Juvon 
 
Handledare: Olga Yttermyr 

 

Controllerrollen utgör en central del inom alla större organisationer och med tiden har 
det inom litteraturen diskuterats huruvida controllerrollens huvudsakliga ansvar är att 
tillgodose intresset hos den högre ledningen inom en organisation eller om den istället 
ska prioritera den lokala ledningens intressen. Dessa olika intressen kan i sin tur vara 
oförenliga vilket leder till att controllern på så sätt kan ses ha en dubbelsidig roll med 
avseende på dess ansvarsområden. Controllern har som en följd beskrivits med en 
mängd olika benämningar inom litteraturen och det råder således en övergripande 
problematik kring controllerrollen och forskningen på området är inte överens huruvida 
dubbelsidigheten även är ett problem för controllern i praktiken.  
 
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för controllerrollen inom ett svenskt, 
multinationellt industriföretag med avseende på controllerns arbetsinnehåll och 
ansvarsfördelning. Syftet med studien är även att belysa samspelet mellan 
controllerrollen och de olika relationer som råder i anslutning till rollen. 
 
Undersökningen utgår från ett kvalitativt metodsynsätt då en ökad förståelse för 
controllerrollen är av intresse. För att fånga controllerns egen uppfattning av rollen 
genomfördes en fallstudie bestående av sex semistrukturerade intervjuer med 
verksamma controllers.  
 
Resultaten av studien indikerar att controllerrollen inte innehar problematik angående 
dubbelsidigheten på samma sätt som den beskrivs i den rådande diskussionen på 
området. Genom ett nära samarbete med den egna divisionen och ett hierarkiskt avstånd 
till den högre ledningen innehar controllern snarare en stödjande funktion än en 
styrande. Avslutningsvis pekar studiens resultat på den stora vikt som ligger på 
organisationsstrukturen och controllerns placering inom denna. 
 

 



  

Abstract 
Title: A deeper understanding of the controller role – Its control, dual responsibilities 

and positioning within the organizational structure 
 
Authors: Josefine Holmert and Jacob Juvon  
 
Tutor: Olga Yttermyr 
 
The controller role is a principal part of all bigger organizations and through the years it 
has been discussed whether the controllers main responsibility is towards the higher 
management or if its priorities should be towards the local management. The different 
interests can in its turn be incompatible which leads to the view that the controller can 
be seen as having problematic dual responsibilities. As a result the role has been defined 
in many different ways in regards to its involvement in management control as well as 
its work content. A problematic discussion regarding the dual responsibilities arise 
when a controller is to balance commitments towards both the higher management as 
well as its own division, and also the handling of these responsibilities within the 
company. 
 

The aim of the study is to shed a light on, and increase the understanding, of the 
controller role in a Swedish, multinational industrial company regarding its 
responsibilities and work content. A contributing aim of the study is to create an 
understanding of the interplay between the controller, its organizational counterparts 
and the management of these interactions. 
 

The study is conducted with a qualitative method due to an interest towards a greater 
understanding of the controller role. To better comprehend the controllers’ own 
understandings of the role, a case study with six semi-structured interviews have been 
conducted with active controllers. 
 

The results of the study indicate that the role of the controller isn’t affected by the issues 
regarding its dual responsibilities as the discourse suggest. A close cooperation with the 
division as well as a hierarchical distance from the higher management results in the 
controller having a supporting role rather than a controlling one. Finally the study points 
to a great deal of significance regarding the controller role and its placement within the 
organizational structure of the company. 
 



  

Förord 
 
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Olga Yttermyr som stöttat och 
väglett oss genom hela uppsatsprocessen. Vidare vill vi även tacka samtliga informanter 
som avsatt sin tid och ställt upp på intervjuer för att på detta sätt möjliggöra att denna 
uppsats blivit av. Avslutningsvis vill vi passa på att tacka samtliga opponenter under 
uppsatsens gång som genom aktiva diskussioner bidragit med värdefull feedback och 
många kloka ord.  
 
Linköping den 25:e maj, 2015.  
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1 Inledning 

I inledningskapitlet skildras den problembakgrund som ligger till grund för uppsatsens 
ämnesområde. Därefter redogörs för den närliggande problematiken inom yrkesrollen 
som controller och den diskussion om dubbelsidighet som förekommer inom litteraturen 
på området. Problematiken avslutas med organisationsstrukturens påverkan på 
controllerrollen. Det inledande kapitlet avslutas med att uppsatsens syfte, 
problemformulering, kunskapsbidrag samt disposition presenteras. 
 

1.1	  Problembakgrund	  
Ekonomistyrning utvecklades inledningsvis i USA på 1800-talet och handlade till en 
början huvudsakligen om att företag skulle uppnå konkurrensfördelar genom att skapa 
en tydligare styrning inom organisationen. Detta ledde i sin tur till att organisationer 
växte sig större och i takt med detta utvecklades en högre grad av komplexitet. Som ett 
nästa steg startade en divisionaliseringsprocess inom organisationer och från att tidigare 
vara vertikalt hierarkiska så bildade företag istället divisioner inom 
organisationsstrukturen. (Källström, 1990). Sedan dess har ekonomistyrningen kommit 
att bli en fundamental funktion inom alla organisationer (Merchant & Van der Stede, 
2012) och det var i samband med denna utveckling som en ny yrkesroll, nämligen 
controllerrollen, kom att växa fram och bli en central del av alla större organisationers 
ekonomistyrning (Källström, 1990). I Sverige, och närmare bestämt i svenska företag, 
introducerades controllerrollen på allvar först på 70-talet (ibid.).  
 

Vad som verkligen avses med en controller kan vara vitt skilt mellan företag och en 
klassisk uppdelning har varit den mellan treasurer och controller (Källström, 1990). 
Treasurer är vanligtvis en finanschef som har ett helhetsansvar medan controllern har 
delansvar i någon eller några divisioner (ibid.). Vidare har det växt fram två typer av 
controllers där den ena fått benämningen accounting controller och den andra business 
(unit) controller (Nilsson & Olve, 2013). Båda dessa har ett delansvar, men skiljer sig åt 
på så vis att business controllern i regel använder sig av siffrorna som tas fram av 
accounting controllern (ibid.). 
 
I Sverige framhävdes de delar av controllerrollen som använde sig av företagets 
framtagna siffror och som även hade ett nära samarbete med divisionschefer och såg till 
att dessa fick all relevant information att grunda beslutsfattandet på (Nilsson & Olve, 
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2013). Fortsättningsvis kommer alla benämningar av controller således innebära den typ 
som litteraturen benämner som business (unit) controller. 
 
Från och med ekonomistyrningens framväxt har controllern kontinuerligt ställts inför 
nya utmaningar. I dagens samhälle ställs controllern inför de ökade krav som följer med 
att arbeta inom organisationer som går mot att bli allt mer högteknologiska och 
informationstunga (Marchant, 2013). Utvecklingen medför också att organisationer 
konkurrerar på andra villkor än förr. Konkurrensfördelar uppnås inte enbart genom att 
skapa en tydligare styrning av organisationen i sig. Numera uppnås konkurrensfördelar i 
högre utsträckning genom att företag internt undersöker och förändrar sina 
verksamheter, d.v.s. att de granskar sina processer, system, sin datahantering samt sin 
kompetens och skicklighet (ibid.). Sammantaget krävs det numera att företag använder 
sig av information på ett mer effektivt sätt än dess konkurrenter för att därmed fatta så 
gynnsamma beslut som möjligt (Nilsson, Olve & Parment, 2010). I samband med dessa 
organisatoriska förändringar har även kraven på controllern kommit att skifta på så sätt 
att detta ställer större krav på controllern som en högst aktuell och betydande roll inom 
varje större organisation (Marchant, 2013). Med information som sitt främsta verktyg 
ska controllern numera besitta utökade analytiska färdigheter, förädla mer information 
och även kommunicera ut informationen på ett tydligt sätt (Marchant, 2013).  
 
I takt med att controllerrollen i sig förändrats har det i sin tur format en problematik 
angående controllerrollen med avseende på både dess egna arbetsuppgifter såväl som 
dess ansvarsförbindelser gentemot andra inom organisationen. Som en effekt har 
diskursen kommit att landa i controllerrollens så kallade dubbelsidighet och 
medföljande komplexitet (Maas & Matejka, 2009). 
 

1.2	  Problematisering	  
Den rådande diskussionen grundar sig i den mångfald av arbetsuppgifter som 
controllerarbetet kan ses omfatta och undersökningar har visat att antalet kan variera 
mellan 18 till uppemot 30 olika arbetsuppgifter (Siegel, 1999; Mouritsen, 1996). De 
mångfasetterade arbetsuppgifterna har i sin tur gett upphov till en mångfasetterad roll 
och format en mängd sätt att definiera controllern på (Nilsson & Olve, 2013). Sedan 
introduktionen av controllern har det inte bara skett en förändring i controllerns 
arbetsuppgifter och arbetssätt. Det har dessutom varit känt att det är en roll under 
konstant förändring gällande vem rollen primärt arbetar mot (Maas & Matjeka, 2009). 
Vanligtvis fungerar den svenska controllern mer som ett stöd åt den lokala ledningen, 
d.v.s. divisionschefen, vilket skiljer sig från den traditionella controllern som i en 
amerikansk kontext främst fungerar som ett stöd åt den högre ledningen (ibid.). 
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Hopper (1980) preciserade controllerrollen som endera en ”book-keeper” respektive en 
”service-aid”. Med en “book-keeper” avses en controller vars huvudsakliga ansvar är 
den interna rapporteringen och att denna är korrekt för att i sin tur underlätta styrningen 
av underordnade för organisationens högre ledning. Med en “service-aid” avses istället 
en controller vars huvudsakliga ansvar är att underlätta arbetet för den lokala 
divisionschefen, d.v.s. inom den egna divisionen (ibid.). Skillnaden mellan controllern 
inom respektive roll är de olika syften som rollen främjar inom organisationen. Rollen 
kan således vara mer betonad mot att främja den högre ledningens intressen respektive 
mot den egna divisionens intressen. Controllerrollen har senare definierats av Jablonsky 
m.fl. (1993) som antingen en ”corporate policeman” alternativt en ”business 
advocate”. Som ”corporate policeman” axlar controllern en roll vars främsta syfte är att 
tillgodose intresset hos företagsledningen och företagets ägare. Controllern har därmed 
som främsta ansvar att säkerställa att beslut på lägre nivåer inom organisationen fattas i 
enlighet med hela organisationens intresse samt att dessa fattas i enlighet med rådande 
reglering. Som ”business advocate” intar controllern istället en roll vars främsta ansvar 
är att tillgodose den egna divisionschefens intresse. Controllern hjälper då till med både 
strategiska som operativa åtgärder på den lokala nivån. (Jablonsky m.fl. 1993).    
 
Oavsett vilken benämning som förekommer råder det en genomgående huvudfråga som 
berör controllerns huvudsakliga roll med avseende på dess ansvarsfördelning (Hopper, 
1980; Jablonsky m.fl. 1993; Maas & Matejka, 2009). Frågan är huruvida controllerns 
ansvar är att betona ett utökat informationsflöde åt den högre ledningen alternativt att 
tillhandahålla mer information åt ledningen på lägre nivå. Detta medför att controllern 
kan ses ha en dubbelsidig arbetsroll (Hopper, 1980). 
 
Senare forskning definierar de bägge ansvarsområdena för controllern som dess lokala 
ansvarsområde och dess funktionella ansvarsområde (Maas & Matejka, 2009). Det 
lokala ansvarsområdet handlar om att bidra med information åt den egna 
divisionschefen för att på detta sätt underlätta strategiska beslut på divisionsnivå. Enligt 
Maas och Matejka (2009) handlar det funktionella ansvarsområdet istället om att 
rapportera om den ekonomiska situationen inom den egna divisionen med syftet att 
främja styrningen på företagsnivå. Den främsta anledningen till att de bägge 
ansvarsområdena är problematiska är på grund av att dessa ses som oförenliga då 
behoven på divisions- och företagsnivå kan se olika ut (Maas & Matjeka, 2009). Chefer 
på olika nivåer kan ha skilda uppfattningar angående controllerrollen och vilka 
uppgifter som är viktigast för denne att utföra (ibid.). På grund av tidsbrist blir det 
således svårt för controllern att leva upp till alla krav och förväntningar. På detta sätt 
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kan de dubbla ansvarsområdena ses som substitut mot varandra och att leva upp till det 
ena medför därmed att det blir svårare att utföra det andra (Maas & Matejka, 2009).  
 
Utöver den dubbla synen på rollen kan de bägge ansvarsområdena även ses som 
oförenliga i den bemärkelsen att controllers oberoende kan minska från dess lokala 
divisionschef för de fall då controllern är högt involverad i beslutsfattandet på lokal nivå 
(Hartmann & Maas, 2010). Controllern kan i dessa fall påverkas av en nära relation med 
den lokala divisionschefen och därmed rapportera ett resultat som är gynnsamt för 
divisionschefen, vilket medför att kontrollen på företagsnivå istället minskar (Hartmann 
& Maas, 2010). Även Lambert och Sponem (2012) menar att det är problematiskt att i 
praktiken förena två ansvarsområden, d.v.s. att dels vara en del av det lokala 
beslutsfattandet och samtidigt förhålla sig på ett objektivt sätt gentemot den lokala 
managern. 
 

Enligt Maas och Matejka (2009) råder även ett kontrasterande synsätt som menar att 
dubbla ansvarsområden istället kan komplettera varandra. Controllers med stark 
integritet kan då hantera denna dubbelsidiga situation och överkomma den rådande 
problematiken genom att dra nytta av att ha kunskap om bägge ansvarsområdena. Det 
menas då att en stark involvering av controllern på lokal nivå medför att ett bättre arbete 
kan utföras även på företagsnivå (ibid.). Huruvida denna dubbelsidighet förekommer i 
praktiken råder det därmed inte konsensus om vilket medfört att controllerrollens 
dubbelsidighet granskats under senare år med avsikten att klargöra om denna 
förekommer i praktiken eller ej. Lambert och Sponem (2012) konkluderar att det inte 
går att bekräfta att ett fundamentalt skifte ägt rum angående controllerrollen i en 
europeisk kontext. Detta kan i sin tur bero på en tidsförskjutning som medför att 
praktiken inte hunnit med den teoretiska utvecklingen (ibid.). Dock menar författarna att 
det möjligtvis kan handla om att alla organisationer inte önskar att controllern axlar den 
nya rollen som en modern ”business partner”, samtidigt som organisationer inte avser 
att controllern har kvar sin traditionella roll som ”bönräknare” (Lambert & Sponem, 
2012). Sammantaget omges controllerrollen av en inneboende komplexitet med 
bakgrund av den mängd betydelser och benämningar som rollen visar prov på (ibid.). 
Bilden av controllerrollen står på så sätt i kontrast till den grundläggande andemeningen 
inom ekonomistyrningen, d.v.s. att roller ska vara tydligt definierade (Merchant & Van 
der Stede, 2012).  
 
På senare tid har forskning granskat organisationsstrukturen som en orsak till den roll 
som en controller innehar inom en organisation. Enligt Goretzki (2013) är den 
övergripande strukturen av stor betydelse för vilken roll en controller innehar på så sätt 
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att en mer decentraliserad organisationsstruktur exempelvis medför att controllerrollen 
har större möjlighet att axla rollen som en modern företagspartner. Det finns ett behov 
av ökade kunskaper inom controllerområdet och det är därmed av intresse att bidra med 
praktiska insikter genom att se prov på dubbelsidigheten och dra paralleller till den 
övergripande strukturen inom en organisation. 
 

1.3	  Syfte	  
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för controllerrollen inom ett svenskt, 
multinationellt industriföretag med avseende på controllerns arbetsinnehåll och 
ansvarsfördelning. Syftet med studien är även att belysa samspelet mellan 
controllerrollen och de olika relationer som råder i anslutning till rollen. 
 

1.4	  Problemformulering	  
Med bakgrund av syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

Ø Vilken roll innehar controllern inom ett svenskt, multinationellt industriföretag? 
Ø Hur upplevs olika ansvarsområden och vilka vägval förekommer mellan olika 

ansvar inom controllerrollen? 
Ø Hur påverkar organisationsstrukturen utformningen av controllerrollen? 

	  

1.5	  Forskningsbidrag	  
Det teoretiska bidraget som uppsatsen ämnar bidra med är en ökad förståelse för 
controllerrollen i en svensk kontext med bakgrund av att det finns en teoretisk oenighet 
angående hur controllern arbetar och vilka ansvarsområden som controllern innehar. 
Uppsatsen avser även att undersöka faktorer som främjar dubbelsidighet inom en 
organisation. Genom att undersöka controllerrollen på djupet kan ett bidrag på så sätt 
lämnas till den pågående diskussionen om controllerrollen och dess eventuella 
dubbelsidighet.   
 
Studiens praktiska bidrag är av betydelse för de aktörer som är verksamma inom en 
organisation, både som controllers och som någon av controllerns medarbetare eller 
chefer. Genom att uppnå en ökad förståelse för controllerrollen kan medvetenheten om 
rollen medföra att denna i sin tur nyttjas på bästa sätt inom en organisation. I ett bredare 
perspektiv kan således styrningen av en viss verksamhet förbättras genom att medvetna 
beslut fattas med bakgrund av de möjliga roller som en controller kan anta och vilken 
uppfattning som verksamma controllers verkligen har angående sin yrkesroll. 
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1.6	  Undersökningens	  disposition	  
 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

I uppsatsens nästkommande kapitel presenteras den teoretiska referensramen vilken 
redogör för grundläggande rollteorier såväl som för olika aspekter av controllerrollen 
med avseende på dess färdigheter, dess arbetsuppgifter, de olika roller som controllern 
kan anta samt påverkan på rollen av den organisatoriska strukturen.  
Kapitel 3 Metod 

I uppsatsens tredje kapitlet motiveras valet av metodsynsätt och undersökningsmetod 
samt vilka konsekvenser dessa innebär för uppsatsen. Vidare redogörs för hur själva 
undersökningen genomförts, hur datainsamlingen gått till samt hur de insamlade data 
tolkats i uppsatsen. Kapitlet avslutas med att uppsatsens tillförlitlighet och 
forskningsetiska överväganden beaktas.  
Kapitel 4 Empiri 
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som hållits med sex 
verksamma controllers. Materialet presenteras i sammanställd form där fokus varit på 
att förmedla en empirinära känsla. Detta för att på bästa sätt förmedla de uppfattningar 
och upplevelser som controllerna på fallföretaget har om dess egen yrkesroll.  
Kapitel 5 Analys 

I uppsatsens femte kapitel relateras de svar som erhållits genom intervjuerna med 
controllerna på fallföretaget med innehållet i uppsatsens teoretiska referensram. På detta 
sätt förädlas resultatet av uppsatsens undersökning och bäddar i sin tur för de slutsatser 
som följer i uppsatsens avslutande kapitel.  
Kapitel 6 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna som följer av uppsatsens analys. I 
kapitlet redogörs för de främsta implikationerna med uppsatsens resultat samt diskuteras 
slutsatserna i förhållande till tidigare forskning. På detta sätt presenteras uppsatsens 
slutsatser i ett bredare perspektiv. Avslutningsvis presenteras en kritisk granskning av 
uppsatsens resultat samt förslag på fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med att olika perspektiv av begreppet roll definieras. På detta sätt ges en 
grund för att förstå beteendet av utövaren av en yrkesroll. Efter detta redogörs för 
specifika teorier kring controllerrollen. Detta börjar med en beskrivning av innebörden 
av att vara verksam som controller med avseende på centrala färdigheter. Vidare ges 
en beskrivning av de arbetsuppgifter som enligt litteraturen är de främsta för en 
controller. Detta medför att rollen som controller förklaras utifrån vilka egenskaper en 
controller bör ha samt vad en controller faktiskt gör. Följaktligen nyanseras bilden av 
controllern då det redogörs för olika roller som en controller kan inneha. Därefter 
skildras controllerns förhållningssätt inom organisationen med avseende på dess 
rapportrelationer och betydelsen av den övergripande organisationsstrukturen som 
formar rollens vardag och hur controllern formar sin verklighet inom organisationen. 
På detta sätt berikas bilden av controllern då vi går från att förklara rollen utifrån dess 
färdigheter till att avsluta med dess samspel inom hela organisationen. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande modell som konkretiserar centrala aspekter från 
referensramen angående controllerrollen. 
 

2.1	  Definition	  av	  rollbegreppet	  
 

“Roles are ‘conceptions of appropriate goals and activities for particular 
individuals or specified social positions’ and ‘arise as common 
understandings develop that particular actions are associated with particular 
actors’.” (Goretzki, 2013, s. 45) 

 
I citatet ovan definieras begreppet roll av Goretzki (2013) med bakgrund av att rollen 
som koncept ses utifrån ett institutionellt perspektiv. Roller uppstår därmed som ett 
resultat av att det utvecklas aktiviteter inom en organisation som blir till etablerade 
förhållningssätt inom rollen. Alternativt uppstår roller som ett resultat av att 
organisationer fastställer etablerade förhållningssätt. På så sätt utvecklas roller med 
bakgrund av antingen en ometveten utveckling inom en organisation som leder till 
etablerade ramar, eller att organisationen introducerar ramverk eller beskrivningar av 
hur en roll ska förhålla sig. (Goretzki, 2013). 

2.1.1	  Rollförväntningar	  

Rollförväntningar består av en uppsättning förmåner och skyldigheter som hör till rollen 
där utövaren anpassar beteendet efter de motparter som rollen agerar mot (Solomon 
m.fl., 1985).  I anslutning till rollförväntningar är det lämpligt att beakta kongruensen 
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vilket förklaras i enlighet med Solomon m.fl. (1985) som överensstämmelsen av- och 
inom en roll. Kongruensen inom en roll definieras vidare som intra- respektive 
interkongruens. Med intrakongruens avses en överensstämmelse mellan rollutövarens 
självbild av rollen och konceptet som organisationen har av rollen. Interkongruens är 
däremot överensstämmelsen av rollen i förhållande till ett externt perspektiv, d.v.s. mot 
kunder exempelvis. I organisatoriska sammanhang är båda dessa viktiga att uppfylla för 
utövaren. När förväntningar och kongruens inom en roll uppnås upplever utövaren det 
som Solomon m.fl. (1985) kallar för rollvalidering, vilket är en tillfredsställelse för 
utövaren. 
 

2.1.2	  Rollkonflikt	  

Om förväntningar inte uppnås inom en roll riskerar rollen att drabbas av konflikt och 
Onyemah (2008) uttrycker att rollutövaren på så sätt dras åt flera håll av olika 
medarbetare vilket medför att inkongruens uppstår. Konflikten inom en roll definieras 
av Teh m.fl. (2014) som skillnader i förväntningar inom rollen vilket resulterar i en 
oenighet för de individer som innehar rollerna, samt att rollerna ses som oförenliga i sin 
samexistens. Enligt Biddle (1986) kan konflikter inom en roll även leda till minskad 
integration mellan medarbetare inom en organisation och att medarbetarnas 
arbetsprestationer på så sätt försämras. 
 
Alla människor har mer än en roll att utöva i samhället och såväl även i arbetslivet 
enligt Luthans (2008). Konflikter uppstår oundvikligen mellan dessa som definierar tre 
typer av rollkonflikter. Den första är den mellan personen och själva rollen, nästa 
konflikt är den som benämns för intraroll och som skapas genom motsättningar i rollens 
utövande. Den tredje och sista rollkonflikten benämns för interroll och uppstår då två 
roller hos individen har motsättande krav som måste utövas samtidigt. (Luthans, 2008). 
 

2.1.3	  Rolltvetydighet	  

Rolltvetydighet hänvisar till uppfattningen om individens avsaknad av information som 
krävs för att utföra ett visst arbete eller en viss uppgift (Onyemah, 2008; Teh m.fl. 
2014) vilket följaktligen leder till en försämrad effektivitet (Li & Bagger, 2008). Enligt 
Solomon m.fl. (1985) är det vanligt att stora organisationer upplever en högre grad av 
tvetydighet vilket beror på att kommunikationsvägarna inom organisationen är längre. 
Rizzo m.fl. (1970) menar också att specificerade arbetsuppgifter krävs för att hålla 
anställda ansvariga inför prestationer och att anställda på så sätt vet vad som förväntas 
av dem. Ibland kan rolltvetydighet också härstamma från att en individ är osäker på 
förväntningarna av rollen och därmed inte vet hur rollen ska utföras (Tang & Chang, 
2010).  
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2.2	  Centrala	  färdigheter	  för	  controllerrollen	  	  
Med bakgrund av att controllerrollen förändrats förklarar Kennedy och Sorensen (2006) 
att kravet på de färdigheter som controllern ska besitta även har ökat. Med avseende på 
controllerrollen har färdigheterna kommit att till stora delar handla om att organisera 
och tolka information av både det kvantitativa som det kvalitativa slaget. Vidare är det 
avslutningsvis även förmågan att kommunicera och samarbeta inom olika team som 
numera är av stor betydelse för controllerrollen. (Kennedy & Sorensen, 2006). 
 

2.2.1	  Analytisk	  förmåga	  

Att ta till sig information och kunna identifiera potentiella förbättringsmöjligheter inom 
en organisation hör till en av de mest centrala och betydelsefulla förmågorna (Nilsson & 
Olve, 2013). För en controller är det därmed grundläggande att både kunna hantera 
information och även dra meningsfulla slutsatser om informationens betydelse för 
organisationen i fråga. Att vara analytisk innebär vidare att controllern ska kunna ta till 
sig information i en mängd olika former, allt från information om nya teknologier till 
information om nya konkurrenter (Nilsson & Olve, 2013). Enligt Lindvall (2009) är 
dock en vanlig uppfattning att controllern är en tråkig och fantasilös person. Det menas 
vidare att controllern på så sätt saknar färdigheter av kreativ karaktär (ibid.). Samtidigt 
menar Nilsson och Olve (2013) att fantasifull även är en viktig färdighet för controllern 
i anslutning till dess analytiska färdigheter. Att vara fantasifull innebär på så sätt att 
controllern kan komma fram till mer relevanta slutsatser om vad som bör analyseras 
inom verksamheten (ibid.). 
 

2.2.2	  Interpersonella	  färdigheter	  

Controllerns interpersonella färdigheter avser controllerns relation med dess omgivning 
och hur väl controllern bemöter och hanterar människor (Nilsson & Olve, 2013). Syftet 
med färdigheten är att controllern ska förmedla ett intryck som är förtroendeingivande 
så att omgivningen på så sätt uppmärksammar det controllern har att säga (ibid.).  
 

2.2.3	  Controllers	  kommunikativa	  aspekter	  

För controllern har kontaktytorna blivit betydligt fler med tiden (Nilsson & Olve, 2013) 
och en majoriteten av verksamma controllers är involverade i mer än ett team åt gången 
enligt Siegel (1999). Detta har i sin tur fått konsekvenser för controllerrollens 
kommunikativa aspekter med tanke på att olika mottagare har olika behov (Nilsson & 
Olve, 2013). En uppfattning som står i kontrast till utvecklingen av controllerns många 
kontaktytor är att controllern enligt Lindvall (2009) många gånger uppfattats som en 
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sluten och självupptagen person som inte gärna söker sig ut i organisationen. Med tiden 
har dock även bilden av controllerrollen utvecklats i takt med att det kommunikativa 
inslaget blivit av allt större betydelse (ibid.).  

	  
Enligt Nilsson och Olve (2013) måste controllern således vara medveten om att 
mottagare önskar tilldelas information på olika sätt, vissa tar till sig budskap i tal- och 
syn form medan andra fördrar sifferform. Även om en rapport består av ett visst 
innehåll med en viss information, är det därmed inte givet att informationen kommer 
uppfattas på det sätt som är avsett vilket kan resultera i att åtgärder vidtas som inte är 
fullt så önskvärda. Detta har medfört att det finns ett större intresse hos controllern att 
förbättra dess kommunikationsvägar. Exempelvis kan det även krävas att innehållet i en 
rapport förmedlas personligen för att på detta sätt muntligen belysa vikten av olika 
prioriteringar som bör göras. (Nilsson & Olve, 2013). 
 

2.2.4	  Förmågan	  att	  formulera	  sig	  

Som en följd av att controllern arbetar mot en mängd olika aktörer inom en organisation 
är det enligt Nilsson och Olve (2013) därmed viktig att controllern kan sammanfatta 
komplicerade samband på ett enkelt och intresseväckande sätt, så att målgruppen 
verkligen tar till sig budskapet. Det är därmed av största vikt att anpassa budskapet efter 
mottagaren vilket medför att controllern bör vara uppmärksam på och försöka förstå 
både mottagarens sätt att tänka som i vilken situation mottagaren befinner sig i. Även 
när det kommer till förmågan att formulera sig är det betydelsefullt att vara fantasifull 
på så sätt att fantasin kan hjälpa controllern att finna lämpliga kommunikationsvägar. 
(Nilsson & Olve, 2013). 
 

2.2.5	  Lokal	  och	  institutionell	  kunskap	  

Enligt Lindvall (2009) är det av stor vikt att controllern har betydande kunskaper om 
den egna organisationen och hur denna fungerar. Detta inkluderar att ha god kännedom 
om redovisningens olika processer samt att ha insyn i hur olika system fungerar. En 
vanlig kritik är att controllern enligt Lindvall (2009) många gånger arbetar på egen hand 
avskilt från andra medarbetare. Vidare krävs det därmed att controllern är aktiv och rör 
sig ute i verksamheten för att få en bättre uppfattning om den dagliga verksamheten 
(ibid.). För en controller är det således viktigt med kunskap om hela den värdeskapande 
kedjan inom organisationen och att controllern därmed har förståelse för betydelsen av 
varje funktion. På så sätt krävs det både möten som nära diskussioner med varje 
ansvarig för olika funktioner och/eller divisioner. (Nilsson & Olve, 2013). 
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2.3	  Controllerns	  arbetsuppgifter	  
Arbetsuppgifterna för en controller består numera huvudsakligen av att producera och 
analysera information, att producera underlag för beslutsfattande samt att förmedla 
information ut i organisationen om fattade beslut (Nilsson & Olve, 2013). I takt med att 
kontaktytor ökat med tiden, då controllern numera kan vara en del av flera team 
samtidigt, består controllerns arbetsuppgifter även allt mer av att förbättra processer och 
att lösa komplexa problem som dyker upp (Siegel, 1999). 
 
I figur 2.2 nedan beskrivs controllerns arbetsuppgifter baserat på huruvida 
arbetsuppgifterna handlar om att påverka andras tänkande inom organisationen och 
huruvida arbetsuppgifterna baseras på enbart redovisningsdata (Nilsson & Olve 2013). 
Controllerrollen och dess arbete har utvecklats med bakgrund av huvudsakligen två 
trender enligt Olve och Petri (2008). Den första trenden berör informationen som en 
controller använder sig av för att producera rapporter och analyser. Det handlar om 
utvecklingen från att enbart använda sig av redovisningsinformation till att även 
inkludera annan information. Det gäller att controllern kan kombinera alla olika mått 
och nyckeltal, såväl de finansiella som icke-finansiella, för att fånga den bästa bilden av 
verksamheten och vad som är bäst för denna. (Olve & Petri, 2008). Den andra trenden 
handlar enligt Olve & Petri (2008) om controllerrollen som en alltmer lärande roll i den 
bemärkelsen att controllern främjar lärande inom hela organisationen och fokuserar på 
att lära upp det ekonomiska tänket hos medarbetarna. Den traditionella bilden av 
controllern som expert inom sitt område medför att det många gånger skapas en 
förväntan hos medarbetare att denne ska tala om hur väl det går för verksamheten. Det 
är givetvis bra för organisationen att controllern är expert inom sitt område, men det 
krävs att denne beaktar även medarbetares upplärning. Genom att skapa system där 
medarbetare kan hämta och använda information på egen hand, kan controllern ses 
verka genom andra i högre utsträckning. (Olve & Petri, 2008).  
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Figur 2.1. Figur av Nilsson och Olve (2013) över controllerns arbetsuppgifter. Omarbetad figur. 

 
Controllerns arbetsuppgifter kan enligt Källström (1990) även beskrivas utifrån figur 
2.2 nedan med avseende på huruvida controllerns arbetsuppgifter berör driften eller 
utvecklingen av verksamheten inom en organisation. Angående driften avses att 
controllern ska se till att alla olika delar av styrningsprocessen genomförs på ett sätt 
som lever upp till de uppsatta målen och effekterna för styrningen. Angående 
utvecklingen avses istället att controllern kontinuerligt anpassar styrningsprocessen 
utefter de förhållanden som råder. Controllerns arbetsuppgifter kan även delas upp på 
dess inåtriktade och dess utåtriktade aktiviteter. De inåtriktade ligger till grund för de 
utåtriktade aktiviteterna av arbetsuppgifterna. (Källström, 1990). 

                     
Figur 2.2. Figur av Källström (1990) över controllerns arbetsuppgifter. Omarbetad figur. 
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2.4	  Ramverk	  för	  olika	  controllerroller	  
Figur 2.1 och 2.2 ovan, samt figur 2.3 nedan, är relaterade till varandra då det går att dra 
slutsatser om controllerns olika arbetssätt och arbetsuppgifter och därmed se vilka olika 
controllerroller som uppvisas inom ett företag. I figuren nedan visas i vilken 
utsträckning som en controller använder sig av enbart redovisningsdata respektive all 
annan affärsrelevant information, d.v.s. information utöver redovisningsdata. Figuren 
visar även i vilken utsträckning controllern använder information enbart för eget bruk 
respektive hur controllern använder information för att främja även andras användande 
(Olve & Petri, 2008). 

                                 
Figur 2.3. Figur av Olve och Petri (2008) över olika controllerroller. Omarbetad figur. 

 
Controllerrollen kan genom ramverket ovan delas in i de fyra rollerna “Kamrer”, 
“Analytiker”, “Pedagog” och “Coach” (Olve & Petri, 2008). I figuren återfinns kamrern 
nere till vänster med vilket avses en controller som är expert på att rapportera med hjälp 
av redovisningsdata. Det är nödvändigt för controllern att besitta denna kunskap för att 
framstå som trovärdig i sitt controllerskap. Det är denna roll som är mest lik rollen som 
redovisningsekonom. En väsentlig skillnad mellan kamrern och redovisningsekonomen 
är dock att det viktigaste för controllern inte är att bedriva korrekt redovisning, utan 
istället att siffrorna används för att främja verksamheten. Med analytiker avses en 
controller som använder sig av data utöver redovisningsdata så som produktions- eller 
personaldata och producerar på detta sätt rapporter med hjälp av all affärsrelevant data. 
Nästa roll är den som pedagog vilken kan ses som en utveckling av kamrern. 
Controllern använder sig fortfarande huvudsakligen av redovisningsdata men i detta fall 
framställs den i syfte att låta medarbetare använda sig av och förstå informationen. 
Controllern fungerar mer som en vägledare i detta avseende och får således avlastning i 
förhållande till rollen som kamrer där alla analyser och beslut fattas på egen hand. 
Avslutningsvis återfinns coachen som både ansvarar för utformningen av all 
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affärsrelevant information och att visa hur denna bör användas av medarbetare. Allt för 
att sammantaget förbättra hela organisationens användning av information. (Olve & 
Petri, 2008). 
 
Enligt Olve och Petri (2008) fördelar vanligtvis controllern sin tid i samtliga rutor i 
modellen, samtidigt som det kan förekomma att en controller blir experter i någon av 
rutorna. Olve och Petri (2008) menar vidare att organisationens styrfilosofi är 
avgörande för vilken roll som en controller kommer anta. Det var i början av 1980-talet 
som detta ramverk över controllerrollen togs fram. Med tiden har figurens rutor bestått, 
men den grad som olika roller kan befinna sig i respektive ruta har förändrats. 
Skillnaden i ramverket då och nu är således att vid slutet av 1980-talet kunde det vara så 
att controllern höll till i framförallt en ruta, vilket var den sydvästra rutan, d.v.s. att 
controllern främst var en kamrer. Numera är det istället vanligt förekommande att en 
controller är verksam inom samtliga rutor, men att graden av aktivitet kan vara olika 
hög i olika rutor. Med bakgrund av detta kan controllerrollen vidare delas in i rollerna 
”specialist”, ”generalist” samt ”minimalist” beroende på hur en controller förhåller sig 
till de fyra ursprungsrollerna (se figur 2.4 nedan). Vilken av dessa tre roller som 
controllern uppvisar beror på hur starkt controllern drar åt en viss ruta i figuren, 
alternativt att controllern drar mindre starkt åt flera olika rutor. Specialisten drar starkt 
åt ett visst håll inom modellen ovan vilket innebär att controllern har en klar bild över 
vad som är hennes huvudsakliga syssla. Generalisten drar istället inte starkt åt något 
håll i modellens fyra delar utan förhåller sig någorlunda starkt inom alla. Minimalisten 
drar svagt åt ett visst håll vilket kan indikera att controllern därmed inte har en tydlig 
uppfattning över vad som är dennes huvudsakliga uppgifter. (Olve & Petri, 2008).  

 
Figur 2.4. Figur av Olve och Petri (2008) över graden av involvering i olika controllerroller. Omarbetad figur. 

 

 
 



 

  15 

Controllerrollen kan med bakgrund av detta beskrivas utifrån dess identitetsskapande 
aspekter och det är huvudsakligen två faktorer som är av betydelse enligt Olve och Petri 
(2008). Faktorerna består dels av rollens förväntningsgap och av dess aktivitetsgap. 
Med förväntningsgap avses skillnaden mellan controllerns egen uppfattning om vad 
dess arbete bör bestå av och uppfattningen som organisationen har om vad dess arbete 
bör bestå av. Med aktivitetsgap avses istället skillnaden mellan controllerns egen 
ambition om dess faktiska arbetsuppgifter samt omgivningens ambition om dess 
faktiska arbetsuppgifter. (Olve & Petri, 2008).  
 

2.5	  Controllerns	  rapportrelationer	  inom	  organisationsstrukturen	  
 

“Institutions have commonly been described as ‘enduring elements in social 
life that have a profound effect on the thoughts, feelings and behaviour of 
individual and collective actors’ and provide stability and meaning to social 
life.” (Goretzki, 2013, s. 45) 

 
Enligt Goretzki (2013) skapar institutioner de organisatoriska ramar som individer 
förhåller sig till när de interagerar med andra inom organisationen. Lambert och 
Sponem (2012) menar att rollen som en controller innehar utformas med bakgrund av 
tre organisatoriska aspekter vilka är: (1) den institutionella logiken inom en 
organisation, (2) de aktiviteter som controllern ägnar sig åt samt (3) positioneringen av 
controllerfunktionen inom organisationen (Lambert och Sponem, 2012). 
  
Lambert och Sponem (2012) förklarar att institutionell logik är ett begrepp med vilket 
avser praxis, regler, värderingar och symboliska mönster vilka konstrueras inom en 
organisation för att på så sätt forma det sätt som individer organiserar sitt arbete och 
skapar mening åt dess verklighet inom organisationen. Med controllerns aktiviteter 
avses i enlighet med Lambert och Sponem (2012) de arbetsuppgifter som controllern 
utför och de relationer som controllern innehar. Positioneringen av controllerfunktionen 
avser controllerns involvering i beslutsfattande (dess auktoritet) och de individer eller 
grupper av individer som controllern tillhandahåller tjänster åt (dess klienter). 
Controllerns auktoritet definieras vidare som antingen: (1) svag eller (2) stark och 
controllerns klienter definieras som antingen: (1) den högre ledningen respektive (2) 
den lokala ledning. (Lambert & Sponam, 2012). 
 

Enligt Goretzki (2013) kan en decentralisering av controllerfunktionen medföra att 
controllern med högre sannolikhet axlar rollen som en modern företagspartner. Vidare 
förklarar Goretzki (2013) att controllern kan anta en roll som företagspartner trots att 
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controllerfunktionen hålls centraliserad inom organisationsstrukturen. Det är då av stor 
betydelse att controllern aktivt letar sig ut i verksamheten för att på så sätt bli en del av 
denna, trots att controllern inte är en naturlig del av verksamheten (Goretzki, 2013).  
 
Enligt Merchant och Van der Stede (2012) kan controllern som funktion positioneras på 
två olika sätt inom ett företags organisationsstruktur. De olika sätten som 
controllerfunktionen kan positioneras på illustreras i figur 2.5 nedan. Controllerns 
rapportrelationer benämns i den vänstra delen av figuren som ”dotted-line” med vilket 
avses en relation där ett starkt förhållande råder mellan controllern och divisionschefen. 
Detta innebär samtidigt att förhållandet mellan controllern och chefscontrollern är svag i 
denna rapportrelation. I den högra delen av figuren nedan benämns controllerns 
rapportrelationer som ”solid-line” med vilket avses en relation där förhållandet mellan 
controllern och chefscontrollern är stark, samtidigt som förhållandet till divisionschefen 
är svagare. (Merchant & Van der Stede, 2012).  
 

 
Figur 2.5. Av Merchant och Van der Stede (2012) över controllerns olika rappportrelationer inom 

organisationen. Omarbetad figur. 

 
Controllerns rapportrelationer definieras även av Maas och Matejka (2009) i termer av 
controllerns olika ansvarsområden. Controllerns lokala ansvarsområde handlar om ett 
nära samarbete med divisionschefen. På så sätt underlättar controllern strategiska beslut 
på divisionsnivå då controllern tillhandahåller information åt den egna divisionschefen. 
På motsatt sätt handlar det funktionella ansvarsområdet istället om att controllern är 
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nära ledningen på högre nivå och rapporterar om den ekonomiska utvecklingen inom 
den egna divisionen med syftet att främja styrningen på företagsnivå. (Maas & Matejka, 
2009).  
 

2.6	  Sammanfattning	  
Som framgår av ingressen till den teoretiska referensramen är avsikten med kapitlet att 
gå från att redogöra för controllerns färdigheter och arbetsinnehåll för att till sist 
redogöra för dess samspel med hela organisationen. Med bakgrund av detta summeras i 
figur 2.6 nedan de centrala aspekterna av controllerrollen i en sammanfattande 
analysmodell. 
 
I figuren illustreras de samband som förekommer inom controllern på individnivå, med 
vilket avses controllerns centrala färdigheter, dess arbetsuppgifter, controllerns 
rapportrelationer samt vilka roller som controllern således kan uppvisa och i vilken grad 
som controllern är involverad i beslutsfattande. På nästa nivå, funktionsnivån, ses 
controllern som en organisatorisk enhet, d.v.s. som en del av en hel controllergrupp. 
Beroende på hur denna controllergrupp positioneras inom organisationen involveras 
controllern i sin tur i beslutsfattande i olika hög grad och mot olika delar av 
organisationen. Controllerns involvering i beslutsfattande kan således vara antingen hög 
eller låg samtidigt som dess främsta kunder antingen är den högre ledningen eller den 
lokala ledningen. Avslutningsvis återfinns organisationsnivån, där 
institutionaliseringsprocesser formas och ramar skapas som genomsyrar hela 
organisationen och såväl även controllerrollen. 
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Figur 2.6. Figur av Holmert och Juvon (2015) över centrala aspekter angående controllerrollen.  

 
Figur 2.6 är således en sammanfattande modell som vi kommer återkomma till längre 
fram i uppsatsen. I uppsatsens analytiska kapitel kommer även resterande figurer som 
förklarats i den teoretiska referensramen att analyseras och utvecklats med bakgrund av 
de resultat som undersökningen påvisar. Därefter kommer det analytiska kapitlet 
avslutas med att denna sammanfattande modell (figur 2.6 ovan) modifieras för att på så 
sätt anpassas utefter resultatet av undersökningen. 
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras de metodologiska överväganden som gjorts för att främja 
uppsatsens syfte på bästa sätt. Dessa överväganden berör det valda metodsynsättet 
samt motiveras även det valda fallet till studien. Vidare motiveras typen av informanter 
och intervjuguiden som legat till grund för resultatet som presenteras i uppsatsens 
fjärde kapitel, empirikapitlet. I metodkapitlet presenteras även undersökningens 
tillvägagångssätt samt den bearbetning och analysering som gjorts av det insamlade 
materialet. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och de forskningsetiska 
ställningstaganden som gjorts för att bibehålla fallföretagets önskade konfidentialitet. 
 

3.1	  Forskningsmetod	  
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) genererar olika metodsynsätt olika antaganden om 
verkligheten. Detta leder därmed också till olika antagande om hur verkligheten 
förklaras och förstås. Som en följd påverkar ett metodsynsätt de datainsamlingar, 
observationer, analyser och slutsatser som en studie leder fram till (ibid.). Vid 
datainsamling finns det flera användbara metoder att tillgå och det är av stor betydelse 
att uppmärksamma syftet och tillhörande forskningsfrågor för att vidare bestämma en 
passande metod (Holme & Solvang, 1996). Uppsatsens syfte lyder enligt följande:  
 

“Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för controllerrollen inom 
ett svenskt, multinationellt industriföretag med avseende på controllerns 
arbetsinnehåll och ansvarsfördelning. Syftet med studien är även att belysa 
samspelet mellan controllerrollen och de olika relationer som råder i 
anslutning till rollen.” 

 
Med bakgrund av syftesformuleringen har den primära målsättningen med uppsatsen 
således varit att skapa en djupare förståelse för controllerrollen. För att uppnå syftet 
med studien är de forskningsfrågor som ställts baserade på “hur-frågor” där svaren på 
forskningsfrågorna i sin tur tolkas. Kvalitativa metoder utgår manga gånger från det 
hermeneutiska synsättet på forskning vilket betonar vikten av att tolka för att på så sätt 
skapa en förståelse för ett visst fenomen (Arbnor & Bjerke, 1994) och det är således ett 
kvalitativt metodsynsätt som råder i denna uppsats. Uppsatsen står därmed i kontrast till 
ett kvantitativt metodsynsätt, i enlighet med det positivistiska synsättet på forskning, 
som ofta har ett fokus på siffror och där kunskap uppnås genom statistiska 
regelbundenheter (Bryman, 2006; Arbnor & Bjerke, 1994).  
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3.1.1	  Fallstudie	  

 
“Predictive theories and universals cannot be found in the study of human 
affairs. Concrete, context-dependent knowledge is, therefore, more valuable 
than the vain search for predictive theories and universals.” (Flyvbjerg, 
2006, s. 224) 

 
Genom citatet ovan poängterar Flyvbjerg (2006) att kontextbaserad kunskap är 
viktigare inom den samhällsvetenskapliga forskningen då det inte går att hitta 
etablerade teorier inom denna. Denna undersökning är baserad på ett svenskt, 
multinationellt industriföretag där fenomenet av intresse varit en detaljerad och 
djupgående förståelse av controllerrollen och hur denne upplevs i dagsläget inom ramen 
för en svensk kontext. Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (2006) är fallstudier att 
föredra då det finns ett fokus på ett kontemporärt fenomen i en reell miljö. Detta medför 
att det ansågs passande med fallstudien som metod.  
 
Valet av fallföretag baserades på dess etablerade marknadsposition och långa historia av 
verksamhet. Detta ansågs i sin tur öka sannolikheten att det inom fallföretaget fanns 
etablerade yrkesroller, så som controllerrollen. Eftersom företaget har ett stort antal 
anställda fanns det inom fallföretaget även många controllers som arbetar mot olika 
divisioner. Detta var en förutsättning då vi behövde ett flertal intervjuer som 
tillsammans möjliggjorde större tillförlitlighet till svaren och de slutsatser som drogs 
utifrån dessa. 
 

3.1.2	  Utformning	  av	  uppsatsens	  syfte	  

Inledningsvis formulerades ett syfte med bakgrund av den kunskap som inhämtats via 
tidigare ekonomistyrningsstudier och därmed den litteratur som vi tagit del av på 
området. Det inledande syftet formulerades med bakgrund av att vi fångat upp 
diskussionen om controllerrollerns komplexitet och dubbelsidighet med avseende på 
dess ansvarsfördelning. Därefter tog vi hjälp av sekundärkällor, så som 
forskningsartiklar, för att inhämta mer kunskap och därmed sätta oss in i “den rådande 
diskussionen” på controllerområdet. Det vi därefter gjorde var att söka efter 
“kunskapsluckor” inom controllerområdet. Genom att läsa forskningsartiklar fann vi att 
det skrivits en hel del om rollen, och att det trots detta fanns en oenighet inom 
litteraturen om controllerrollens dubbelsidighet och huruvida detta var ett praktiskt 
fenomen eller enbart ett teoretiskt fenomen. Detta ledde till att vi ansåg att det fanns 
potential att undersöka rollen ytterligare. Sedan uppsatsens start var vi överens om att 
det var av intresse att genomföra intervjuer vilket bäddade för möjligheten att undersöka 
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controllerrollen på en mer djupgående nivå. Med tiden omformulerades uppsatsens syfte 
vartefter undersökningen tog form, d.v.s. i takt med att intervjuer genomfördes, tolkades 
och analyserades, men hela tiden fanns ett fokus på controllerns personliga 
upplevelse/erfarenhet/uppfattning med avseende på rollens dubbelsidiga aspekter. 
 

3.2	  Datainsamling	  	  
Materialet i uppsatsen består både av primär- och sekundärdata och med tanke på att 
uppsatsens primärdata är baserad på en fallstudie är det av vikt att belysa den kontext 
som primärdatan således är insamlad inom. Det innebär att kontexten som företaget 
verkar inom har en viss betydelse för resultaten som erhålls i undersökningen. 
Uppsatsens primärdata består vidare av de intervjuer som genomförts på vårt valda 
fallföretag.  
 
Uppsatsens sekundärdatan är baserad på relevant litteratur i form av böcker och 
vetenskapliga artiklar. Både böckerna och artiklarna har sökts fram via nyckelord i 
Linköping Universitets biblioteksdatabas. De vetenskapliga artiklarna har 
huvudsakligen hämtats från de vetenskapliga journalerna: “Management Accounting 
Research”, “European Accounting Review”, “Accounting, Organization and Society” 
samt “Organizational Behaviour”. Sekundärdata har även inhämtats genom professor 
Nils-Göran Olve som härlett viss litteratur samt bifogat egna publicerade artiklar och ett 
kapitel ur en antologi skrivet i en ledarskapshandbok. Olves bidrag på området är 
relevant för uppsatsen då han beaktar controllerrollen, och olika aspekter av rollen, i ett 
flertal böcker och forskningsartiklar. Han är av betydelse för denna uppsats då han 
bland annat utformat ett ramverk över controllerns olika roller, vilket medför att 
ramverket därigenom underbygger stora delar av uppsatsens teoretiska ramverk.  
 

3.2.1	  Urval	  

Inom kvalitativ intervjuforskning är valet av intervjupersoner en särskilt viktig fråga 
enligt Dalen (2008). På fallföretaget intervjuades ett urval om sex verksamma 
controllers, så kallade business controllers. Gemensamt för samtliga controllers var att 
dessa arbetade som just business controllers samt att controllerna i sin tur arbetade mot 
en eller ett par divisioner inom fallföretaget.  
 
En utgångspunkt enligt Dalen (2008) är att antalet informanter inte ska vara för stort, 
eftersom både genomförandet av intervjuerna som bearbetningen av dem är en 
tidskrävande process. Det finns heller inget exakt antal intervjuer som en undersökning 
ska ha med. Vikten ligger istället på urvalet av de intervjuer som faktiskt bedrivs och 
hur väl dessa intervjuer uppnår svaren på undersökningens frågeställningar. (Dalen, 



 

  22 

2008). Genom undersökningens gång ansågs det efter fem genomförda intervjuer att en 
mättnad nåtts över de svar som de intervjuade controllerna angett. För att bekräfta att 
mättnad uppnåtts genomfördes ytterligare en intervju. Utöver de sex intervjuerna som 
genomfördes med controllers på plats i fallföretaget använde vi oss även av en 
mejlkorrespondens med den ställföreträdande chefscontrollern. Denna 
mejlkorrespondens bidrog med svar och förtydliganden av mer generell karaktär 
angående frågor som uppkom under uppsatsens gång.  
 

3.2.2.	  Intervjuförberedelser	  

Ungefär en månad innan intervjuerna hölls skickades ett mejl ut till respektive 
informant där det bestämdes tidpunkt för intervjun och där det även framgick att ett 
informationsmejl skulle skickas ut inför varje intervju. Däremellan arbetade vi med att 
ta fram en intervjulista med relevanta frågor, även kallad intervjuguide (Bryman, 2006), 
och sorterade in materialet i aktivt valda teman som baserades på den teoretiska 
referensramen. Ungefär en vecka innan intervjun fick informanten ett mejl där syftet 
med uppsatsen framgick samt med en sammanfattning av vad som skulle diskuteras 
under intervjun. Ett medvetet val gjordes om att inte skicka ut de exakta frågorna så att 
svaren i någon mån blev spontana och därmed inte förutfattade innan intervjun. Detta 
sätt ansåg vi skulle spegla svar som sågs som mest tillförlitliga. Innan själva 
intervjuerna verkställdes testades frågorna för att få en känsla om de var begripliga men 
också för att göra antaganden om vilka svar som kunde erhållas och därmed förbereda 
följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden ställdes till två uppsatskollegor som inte tidigare 
tagit del av denna för att på så sätt få feedback på förbättringar. Bearbetingarna och 
övningen inför intervjuerna skapade även en större bekantskap med intervjuguiden men 
också en större säkerhet att anta rollen som intervjuare. 
 
Genom undersökningen var det av största betydelse att få veta controllernas åsikter och 
hur dessa förhåller sig till de teorier vi sammanställt. Till detta var det viktigt att låta 
controllerna få svara utförligt och med egna ord vilket medförde att den bäst lämpade 
typen av intervjuer var den så kallade semistrukturerade intervjun. Semistrukturerade 
intervjuer har en tydlig lista över specifika teman men där intervjupersonen har stor 
frihet i sina svar (Bryman, 2006). Med hjälp av Hägers (2007) bok “Intervjuteknik” 
beslutades att vi skulle ha en majoritet av öppna frågor som på så sätt möjliggjorde att 
de intervjuade controllerna kunde utveckla sina svar istället för att enbart svara ja, 
alternativt, nej. I de fall som en fråga var sluten, följdes denna upp med en öppen fråga 
så att informanten ändå kunde motivera sin åsikt.   
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Vad gäller intervjuguiden utformades denna med avsikten att fånga både studiens så 
kallade tematiska forskningsfrågor (kunskapsproduktionen) och dynamiska 
intervjufrågor (mellanmänskliga förhållande) (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är 
viktigt att beakta båda dessa aspekter med tanke på att forskningsfrågor är teoretiskt 
formulerade vilket medför att uppsatsens intervjufrågor är omarbetade versioner av 
forskningsfrågorna (ibid.). Intervjuguiden presenteras som en bilaga sist i uppsatsen.  
 

3.2.3.	  Genomförande	  av	  intervjuer	  

Intervjuerna hölls under mars månad år 2015 på plats i fallföretaget i ett avskilt 
konferensrum med en informant åt gången. Respektive informant visste därmed inte hur 
resterande informanter svarat och var på så sätt inte påverkad åt något håll angående de 
svar som lämnades. Samtliga intervjuer pågick mellan 45 och 60 minuter, vilket också 
var den avsatta tiden per intervju. 
 
Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagningsutrustning vilket innebar att vi som 
intervjuare kunde ha fullt fokus på de svar vi fick. Vi behövde på så sätt inte anteckna 
mer än spontana intryck och vi hade även möjligheten att ställa relevanta följdfrågor 
under intervjuns gång. Dessutom underlättade ljudupptagningen att vid ett senare skede 
transkribera och i text återge exakt hur informanterna svarat.  
 

3.3	  Bearbetning	  och	  tolkning	  av	  den	  insamlade	  datan	  
Efter att samtliga intervjuer genomförts samt att dessa transkriberats var nästa uppgift 
att sammanställa, tolka och bearbeta det insamlade materialet. Bearbetningen inleddes 
med att vi läste igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger för att på detta sätt bekanta 
oss med materialet. I detta stadie började vi med att notera återkommande begrepp i 
marginalerna för att på så sätt helt ostrukturerat uppmärksamma vad som utgjorde 
någon form av kärna i intervjuerna. Därefter jämfördes begreppen och sammanställdes 
till de teman vi hittade. I nästa steg sammanställandes således en text baserad på varje 
svar från respektive informant. Texten möjliggjorde en större tydlighet i varje separat 
intervju utan att behöva läsa om hela transkriberingen och dess mindre relevanta delar. 
Denna process förklaras av Dalen (2008) som kodningsprocessen med vilket avses att 
det empiriska materialet kodas i flera steg. Stegen består av: råkodning, kodning, slutlig 
kodning, kategorisering samt generalisering (ibid.).  
 
Kodningen av ett material kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) även vara antingen 
begreppsstyrd eller datastyrd och skillnaden är att begreppsstyrd kodning granskar 
materialet med hjälp av etablerade koder. En datastyrd kodning innebär istället en 
kodning där materialet granskas med hjälp av koder som formas i takt med att 
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materialet tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket är i enlighet med bearbetningen i 
denna uppsats. Här vill vi dock nämna att den teoretiska referensramen varit en del av 
tolkningsprocessen vilket medför att det förekommer inslag av begreppsstyrd kodning. 
På detta sätt läggs det stor vikt vid det kärnfulla i intervjuerna samtidigt som vi ser till 
att sannolikheten ökar att det som de intervjuade controllerna pratar om säger något av 
det som är av intresse i studien vilket är i enlighet med uppfattningen av Gilje och 
Grimen (2007) .  
 
Gilje och Grimen (2007) förklarar vidare att begrepp kan delas in i begrepp som är nära 
erfarenheten och begrepp som är långt ifrån erfarenheten. Begrepp som ligger nära 
erfarenheten är de begrepp som en social aktör använder för att med egna ord beskriva 
vad denne ser, hör, känner, tänker eller föreställer sig. Nära begrepp är således de som 
används när sociala aktörer beskriver sig själva och sin omvärld. Begrepp som ligger 
långt ifrån erfarenheten är istället när ett fenomen förklaras med teoretiska begrepp. 
Exempelvis kan begreppet inlärning ses som ett nära begrepp och socialisation ses som 
ett begrepp långt ifrån. (Gilje & Grimen, 2007). Poängen med detta är att tydliggöra att 
det är nödvändigt med en integration av de sociala aktörernas och de vetenskapliga 
teoriernas beskrivningar och begrepp.  
 

3.3.1	  Presentation	  av	  den	  insamlade	  datan	  

I uppsatsen råder ett förhållande mellan texten och verkligheten som denna är baserad 
på. Nylén (2005) uttrycker det som att den textuella framställningen representerar en 
social verklighet, vilket även är sättet som data framställs i denna uppsats. Detta medför 
att den textuella framställningen inte presenteras i exakthet, som vore fallet om det 
fanns en uppfattning om att det insamlade materialet i sig är verkligheten. I enlighet 
med redogörelserna om bearbetning ovan har materialet både tolkats som 
återkonstruerats med avsikten att göra materialet tillgängligt för läsaren. Behandlingen 
av materialet och “översättningen” av det insamlade materialet genomfördes på ett 
strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt för att på detta sätt öka uppsatsens 
trovärdighet. I uppsatsens empirikapitel förekommer ofta citat vilket är ett medvetet val 
för att på detta sätt låta empirin tilldelas en starkare röst. Citaten har även redigerats, 
utan att för den delen förändra det som väsentligen sägs, med syftet att skapa en så 
läsvänlig text som möjligt (Nylén, 2005). Med bakgrund av detta återges uppsatsens 
empiriska kapitel med såväl detaljerade beskrivningar, i form av citat, som mer 
sammanfattande beskrivningar. På detta sätt utnyttjas uppsatsens kvalitativa 
undersökningsmetod, d.v.s. tillvägagångssättet med intervjuer, genom att använda 
detaljerade beskrivningar. Nylén (2005) förklarar även att det i framställningar av 
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kvalitativa texter är ett lämpligt inslag att balansera detaljerade beskrivningar med 
sammanfattande beskrivningar.  
 

3.3.2	  Presentation	  av	  informanterna	  

Studiens intervjupersoner har tilldelats fiktiva namn i uppsatsens empiriska avsnitt för 
att på så sätt säkerställa att kraven om konfidentialitet uppfylls. Detta ställningstagande 
är i enlighet med redogörelserna av Kvale och Brinkmann (2009) då det på detta sätt 
värnas om de medverkande individernas integritet. Av läsvänliga syften tilldelades 
således varje controller ett namn på “C”. Detta för att läsaren ska associera namnet till 
en controller. De fiktiva namn som följaktligen förekommer på controllerna i uppsatsen 
är: “Claudia”, “Carolina”, “Carl”, “Carla”, “Casper” samt “Celia”. Den 
ställföreträdande chefscontrollern benämns som “Clara”.  
 

3.4	  Analysmetod	  
Vi har gjort ett antal överväganden som lett fram till att analysen är disponerad enligt 
samma rubriksättning som det empiriska kapitlet. Motiveringen till den valda 
dispositionen är främst att främja tydligheten i analysen. Avsnitten i analysen följer 
samma struktur som det empiriska kapitlet med en väsentlig skillnad. Avsnitt 4.1 i 
empirikapitlet analyseras inte, då detta avsnitt enbart innehåller information om 
fallföretaget, vilket medför en förskjutning av samtliga avsnitt i analysen som således 
saknar ett sådant avsnitt. Strukturen på avsnitten i det empiriska kapitlet är i sin tur 
influerade av strukturen på avsnitten i den teoretiska referensramen.  
  
Utöver att det i analysen beaktas relevanta teorier och ramverk och dess samspel med 
uppsatsens empiriska material, utgör även de figurer som återfinns i den teoretiska 
referensramen en central del av analysen. I analyskapitlet har figurerna modifierats för 
att spegla resultatet av undersökningen och således uppfattningen som finns hos de 
intervjuade controllerna på fallföretaget. Figurerna 5.1, 5.2. och 5.3 i det analytiska 
kapitlet är även relaterade till varandra. Figur 5.1 speglar vilken typ av information 
controllern använder och ifall den informationen påverkar andra. Figur 5.2 visar på om 
controllern är inåt- eller utåtriktad och huruvida controllern bedriver sitt arbete med 
fokus på driften eller utvecklingen av verksamheten. Figur 5.3 knyter ihop de två 
ovanstående figurerna genom att placera ut controllern i de olika rollerna; kamrer, 
analytiker, coach och/eller pedagog. Figurerna 5.1, 5.2 och 5.3 har mer detaljerat 
modifierats på så sätt att vi markerat dessa med pilar där respektive pil indikerar hur 
starkt resultatet av undersökningen samspelar med innehållet i respektive figur.  
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Avslutningsvis är figur 5.5 en modifiering av den sammanfattande modellen i den 
teoretiska referensramen. Figur 5.5 knyter ihop de delar som analyserats i kapitlet och 
bäddar på så sätt för de slutsatser och diskussioner som följer i uppsatsens avslutande 
kapitel. I enlighet med övriga figurer har även denna figur modifierats för att spegla 
resultatet av undersökningen och således uppfattningen som finns hos de intervjuade 
controllerna på fallföretaget.  
 

3.5	  Studiens	  tillförlitlighet	  
Kvale och Brinkmann (2009) har nyanserat begreppen reliabilitet, validitet och 
generalisering med ändamålet att anpassa dessa efter formerna av den kvalitativa 
intervjun. Många kvalitativa forskare avfärdar nämligen frågorna om reliabilitet, 
validitet och generalisering med bakgrund av att det är uttryck som lämpar sig 
huvudsakligen för kvantitativa undersökningar. Kvale och Brinkmann (2009) behåller 
således de traditionella begreppen men anpassar dessa, som nämnts ovan, efter 
produktion av kunskap genom intervjuer. 
 
Med reliabilitet frågan huruvida intervjuade personer lämnar konsekventa svar under en 
intervju och att svaren som lämnas är konsekventa vid olika intervjutillfällen med olika 
intervjuare, d.v.s huruvida resultatet från en undersökning är måttligt tillförlitliga (Kvale 
& Brinkmann, 2009). I denna studie uppnås en god reliabilitet genom att vi sett ett 
tydligt mönster i informanternas svar. Dessutom har vi nått en mättnad, på så sätt att vi 
inte anser att fler intervjuer hade påverkat resultatet. Då vi genomfört semistrukturerade 
intervjuer påverkas undersökningens reliabilitet eftersom vi som intervjuare därmed blir 
en större del av intervjuns interaktion. Även när det kommer till arbetet att tolka det 
empiriska materialet påverkas reliabiliteten eftersom vi som undersökare spelar en 
central roll, vilket dock är en förutsättning för den kvalitativa forskningen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). En redogörelse för uppsatsens insamling av information har även 
gjorts då denna kan stärka uppsatsens trovärdighet och transparens. Redogörelsen kan 
dessutom underlätta upprepandet av undersökningen vilket också det bidrar till en ökad 
trovärdighet. 
 
Med validitet avses inom kvalitativa studier huruvida en metod verkligen undersöker 
det som den avser att undersöka, d.v.s. huruvida resultaten från en undersökning är 
giltiga (Kvale & Brinkmann, 2009). I en kvalitativ studie är validiteten beroende på 
undersökaren och hur väl denne kontrollerar, ifrågasätter och tolkar studiens resultat 
(ibid.). I enlighet med Flyvbjerg (2006) är en vanlig uppfattning att en undersöknings 
validitet minskar i samband med att undersökarens tolkningsfrihet ökar, d.v.s. att 
tolkningarna är allt för subjektiva för att vara vetenskapliga. För att stärka uppsatsens 
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kvalitet har vi därmed avsett, som tidigare nämnts, att tolka intervjuerna på ett 
strukturerat sätt. Vi har således haft i åtanke rimligheten i de tolkningar och slutsatser 
som konstruerats i uppsatsen. En av de största fördelarna med fallstudien är vidare att 
undersökaren blir en del av undersökningen och på så sätt kommer fallet mycket nära 
vilket medför att kunskapen i sin tur ökar (Flyvbjerg, 2006). De tolkningar som en 
undersökare gör kan i enlighet med Flyvbjerg (2006) således ses vara kontrollerade med 
tanke på att undersökaren är så pass bevandrad i kontexten i fråga. 
 
Angående generalisering av resultatet från en fallstudie bör man enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) ställa sig frågan huruvida intervjuresultaten går att generalisera på så 
sätt att kunskap som utvinns genom intervjun går att applicera även på andra situationer 
av betydelse. Det handlar således inte om huruvida intervjuresultatet går att generalisera 
i allmänhet, utan det handlar om den kunskap som produceras och att denna kan vara 
aktuell även i andra situationer (ibid.). Att resultatet från en fallstudie inte kan 
generaliseras i allmänhet innebär således inte att kunskapen från ett enda fall inte är av 
betydelse, då kunskapen från en fallstudie enligt Flyvbjerg (2006) även bidrar till den 
stora massan av kunskap inom ett visst kunskapsområde. Resultatet av denna 
undersökning bidrar därmed till den rådande kunskapsmassan och de pågående 
diskussionerna om controllerrollen. I enlighet med Flyvbjerg (2006) kan resultatet av 
undersökningen innebära olika saker för olika människor och företag vilket på så sätt 
ökar möjligheten till generalisering. Genom resultatet av denna uppsats kan insikter om 
controllerrollen på så sätt appliceras även på andra företag där controllerrollen utgör en 
central del av organisationen. 
 

3.5.1	  Forskningsetiska	  ställningstaganden	  

Med bakgrund av rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002) har forskningsetiska 
ställningstaganden beaktats med undersökningen. Rekommendationerna grundar sig i 
det så kallade individskyddskravet med vilket avses ett krav om att integriteten ska 
bibehållas hos de individer som medverkar i en undersökning. Individskyddskravet 
grundar sig i fyra huvudkrav: “informationskravet”, “samtyckeskravet”, 
“konfidentialitetskravet” samt “nyttjandekravet”. (Vetenskapsrådet, 2002.).  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) avses med informationskravet att de individer som 
medverkar i en undersökning skall tilldelas samtlig information som kan tänkas påverka 
individernas inställning till ett medverkande i undersökningen i fråga. I denna 
undersökning informerades samtliga controllers, som nämnts ovan, om syftet med 
undersökningen ungefär en månad innan intervjuerna skulle äga rum. De medverkande 
controllerna informerades även i anslutning till respektive intervjutillfälle om syftet med 
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undersökningen. Med samtyckeskravet avses att samtliga individer som medverkar i en 
undersökning ska medverka av fri vilja och att individerna således har rätt att avbryta 
sin medverkan om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002). I undersökningen var både den 
ställföreträdande chefscontrollern som controllerna själva tidigt informerade om att det 
var möjligt att avbryta undersökningen, men denna önskan fanns varken hos den 
ställföreträdande chefscontrollern som controllerna själva. På så sätt var vi och samtliga 
informanter överens om premisserna för undersökningen.  
 
Med konfidentialitetskravet avses att medverkande i en undersökning förblir anonyma 
(Vetenskapsrådet, 2002). I undersökningen var konfidentialitetskravet av extra stor 
betydelse med tanke på att fallföretaget hade en önskan om att dess identitet skulle 
förbli anonym. I undersökningen har därmed både fallföretaget som de intervjuade 
controllerna på fallföretaget behandlats helt konfidentiellt. Som nämnts ovan har det 
därmed skapats fiktiva namn åt den ställföreträdande chefscontrollern, de intervjuade 
controllerna samtidigt som beskrivningarna av fallföretaget begränsats. Avslutningsvis 
avses med nyttjandekravet ett krav om att data som samlas in genom en undersökning 
enbart skall användas till undersökningen i fråga (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 
undersökningen levt upp till genom att de intervjuade controllerna tilldelades ett 
skriftligt avtal inför respektive intervju. Genom avtalet framgick en försäkran om att 
information som uppstår genom intervjuerna enbart kommer användas i denna 
undersökning vilket således är i enlighet med nyttjandekravet. 

	  

3.6	  Källkritik	  
Primärkällorna som uppsatsen består av utgörs av de sex intervjuerna som hölls med 
verksamma controllerns på fallföretaget. Då vi tilldelats ett urval av informanter från 
fallföretaget finns det en risk att det skapas en felaktig bild av det som vi beskrivit av 
verkligheten. Det framgick dock att alla informanter, efter förfrågan om medverkan, 
ställt upp på intervjun självmant och var därmed inte påtvingade av sin chef att 
medverka. Detta kan i sin tur kan sägas stärka studiens resultat då informanterna på så 
sätt var intresserade och engagerade i samband med intervjun (Dalen, 2008). Dessutom 
finns alltid en risk att svaren från informanterna blir förskönade och att dessa därmed 
inte helt objektiva. I denna typ av studie kan det ses som nästintill omöjligt att eliminera 
denna risk. Därmed beaktar vi risken att informationen från informanterna i denna 
undersökning kan skilja sig åt om det varit sex andra controllers som intervjuats på 
fallföretaget.  
 

Uppsatsens sekundärkällor består av vetenskapliga artiklar, böcker samt elektroniska 
källor. Tidigare i metodkapitlet har vi redogjort för uppsatsens sekundärkällor och bland 
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annat vilka journaler som de vetenskapliga artiklarna är hämtade från. För att stärka 
uppsatsens kvalitet har vi prioriterat vetenskapliga artiklar från etablerade vetenskapliga 
journaler samt prioriterat artiklar med en hög refereringsgrad.  
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4 Empiri 
 
I följande kapitel presenteras den information som samlats in genom uppsatsens 
kvalitativa undersökning. I kapitlet presenteras informationen som en sammanfattning 
av resultatet från sammanlagt sex semistrukturerade intervjuer med verksamma 
controllers på det utvalda fallföretaget. Utöver intervjuerna har svaren kompletterats 
med ytterligare information från den ställföreträdande chefscontrollern som erhållits 
via mejlkorrespondens. Framställningen är uppdelad på centrala teman och varierar på 
så sätt att det förekommer både detaljerade som sammanfattande beskrivningar. Citat 
används genomgående för att lyfta fram centrala svar för respektive tema och 
kompletteras med sammanfattande åsikter från informanterna. De teman som kapitlet 
är indelat i är influerat av uppsatsens teoretiska referensram och då framförallt de 
centrala avsnitt som behandlar controllerrollen och olika aspekter av denna.  
 

4.1	  Om	  fallföretaget	  
Genom mejlkorrespondens beskriver den ställföreträdande chefscontrollern Clara 
fallföretaget som ett multinationellt företag verksamt i Sverige. Företaget hör vidare till 
tillverkningsindustrin med produktion av tekniskt avancerade produkter. Fallföretaget 
agerar på B2B-marknaden där de arbetar i projekt och säljer för betydande belopp. 
Utöver tillverkning har företaget funktioner så som ekonomi-, finans-, forskning och 
utveckling-, samt sälj- och serviceavdelning. Samtliga funktioner är lokaliserade på 
samma plats vilket resulterar i att företaget har ett tusental anställda i Sverige. På grund 
av den tekniskt avancerade verksamheten är även anställda i stor utsträckning 
högskoleutbildade med examina inom ekonomi samt diverse ingenjörsinriktningar. 
Vidare förklarar den ställföreträdande chefscontrollern att ekonomerna på fallföretaget 
ställs inför ett stort ansvar då företaget rör sig med stora summor pengar. De ekonomer 
som inom fallföretaget faller inom ramen för controlleryrket ställs i detta avseende inför 
två stora utmaningar. Dels ska controllerna hantera ett flertal divisioner, och 
medarbetare inom dessa, samt få hela företaget att samverka i en riktning. Dels ska 
controllerna även hantera en stor mängd ekonomisk information som ofta behöver 
revideras i takt med att de många projekten inom fallföretaget rör sig åt nya oförutsedda 
riktningar.  
 

4.1.1	  Om	  de	  intervjuade	  controllerna	  

Angående de controllers som ingått i studien är även alla, med undantag av en, 
högutbildade och har erhållit olika typer av examina inom ekonomi. Dessutom har även 
samtliga controllers flerårig erfarenhet inom yrkesrollen, både i sin nuvarande 
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anställning och från tidigare anställningar, med undantag av en controller som endast 
arbetat ett och ett halvt år som controller. Divisionerna och de controllers som hanterar 
respektive division arbetar antingen med avdelningsekonomi, d.v.s. med de kostnader 
som uppkommer vid drivandet av själva divisionen, eller med projektekonomi då 
företaget arbetar extensivt i projektform. Tidigare kunde en controller arbeta i båda 
ekonomityperna parallellt men sedan ett par år tillbaka har detta ändrats på så sätt att 
arbetet endast går mot antingen avdelningsekonomi eller mot projektekonomi. Den 
främsta anledningen är företagets målsättning att skapa ett förtydligat fokus för utövaren 
av rollen.  
 
De närmaste medarbetarna för controllerna är BA- respektive KA-cheferna, samt den 
chef som är ansvarig för hela controlleravdelningen (CAVD-chefen). BA-cheferna är 
högst ekonomiskt ansvarig för varje division och KA-cheferna är underställda BA-
cheferna. Med en KA-chef avses en chef som är kostnadsställesansvarig som ansvarar 
för respektive avdelning eller kostnadsställe. BA-cheferna är i regel ekonomer i grunden 
medan KA-chefer kan ha olika utbildningsbakgrund där någon typ av 
ingenjörsutbildning inte är ovanligt förekommande eftersom företagets avancerade 
produkter kräver och meriterar ingenjörskunskaper.  
 

4.2	  Controllerns	  centrala	  färdigheter	  
Som verksam controller på fallföretaget är det fördelaktigt att besitta och fokusera på 
vissa personliga färdigheter framför andra. Samtliga controllers är eniga om att det är 
viktigt att vara analytisk i sin yrkesroll, både när det kommer till siffrorna som de 
arbetar med, men även sambanden som kan utläsas genom siffrorna. Utöver den 
analytiska färdigheten angav även de intervjuade controllerna följande egenskaper som 
särskilt relevanta i sin roll: flexibilitet, noggrannhet, lyhördhet samt kreativitet. Av de 
intervjuade controllerna påpekade Claudia, Carolina, Casper och Celia vikten av att 
kombinera den analytiska färdigheten, och de rapporter som de producerar till förmån 
för andra anställda, med att inneha kommunikativa färdigheter. Detta då rollen många 
gånger har inslag av medlande. Claudia förklarar detta med bakgrund av att controllern 
på fallföretaget har insyn i många olika aspekter av verksamheten och på så sätt 
kortsluter många kontaktvägar. Av de centrala färdigheterna framgick det även i ett 
uttalande av Casper att kunskap om verksamheten är av stor betydelse: 
 

“Att vilja förstå vad siffrorna betyder i en balansräkning… och att sätta sig 
in i siffrorna… man behöver förstå verksamheten och vad som döljer sig 
bakom alla siffror, för att kunna veta vad man ska göra...” 
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Controllerna på fallföretaget har många gånger en bred kompetens och har arbetat med 
andra arbetsuppgifter tidigare vilket medför att controllern utöver professionella 
färdigheter även besitter mycket erfarenhet. Detta medför att frågor många gånger 
uppstår från omgivningen då controllern framstår som lämplig att vända sig till trots att 
frågan i sig inte ligger inom controllerns ansvarsområde. Casper exemplifierar hur han 
upplever detta: 
 

“Ja, det skulle vara dom, mina forna kollegor, de kommersiella 
projektledarna… De vill ofta ha mycket hjälp med saker som inte har med 
controlling att göra.” 

 
Casper berättar vidare att man som controller givetvis vill hjälpa till, eftersom de många 
gånger har mycket kunskap om de ekonomiska aspekterna inom verksamheten, men att 
tiden inte räcker till och att man på så sätt måste säga ifrån och markera vilka uppgifter 
som inte tillhör controllerrollen.  
 

4.2.1	  Controllern	  som	  social	  aktör	  

Genom intervjuerna var det uppenbart att det är av stor vikt att en controller besitter 
sociala färdigheter på grund av att rollen arbetar mot en mängd olika kontaktytor. Den 
fysiska och interaktionella kontakten mellan controllern och den övriga organisationen 
är därmed påtaglig och av stor betydelse. Som en följd av controllerns sociala roll 
betonas vikten av att besitta kommunikativa förmågor. Claudia berättar: 

	  
“Visst måste man ha all ekonomikunskap med sig men det är ändå en 
kommunikativ roll man har, och en medlarroll emellanåt.” 

	  
Genom citatet ovan påpekas därmed att controllern även fungerar som en medlare inom 
organisationen mellan olika aktörer. Carla benämner även att controllern kan liknas vid 
en koordinator. Som controller läggs även stort vikt vid sättet som informationen 
förmedlas på vilket Carolina uttrycker enligt följande: 

	  
“Där lägger jag ner jättemycket energi faktiskt. För att de [mottagarna av 
informationen] ska känna sig hemma. Det kan vara små vinklingar att ‘vi vill 
hellre se tabellen såhär’ eller till och med att färger kan spela roll för folk. Så 
att de känner att, ‘Ja, men det här är faktiskt min information’ och tar till sig 
den. Det är jätteviktigt för mig.”  
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Som en del av de kommunikativa aspekterna är det inte ovanligt att controllerna på 
fallföretaget håller i utbildningar om hur rapporter ska förstås och användas av 
mottagaren. Det är av betydelse för controllern att budskapet når dess mottagare på rätt 
sätt. Carolina berättar:  
 

“Vi brukar hålla i utbildningar och går ut till folk och verkligen öppnar upp 
för att hjälpa dem och även skicka ut lathundar och information och vi 
försöker även göra pedagogiska mallar… Excel mallar… om de fyller i fel så 
kommer det upp lite kommentarer osv… att ‘tänk på det här’... Så vi försöker 
hela tiden utbilda, för att höja dem [mottagarna av informationen].” 

 
Controllerna benämner dess olika medarbetare som kunder och med bakgrund detta 
finns det flera kundnivåer och controllerna betonar innebörden av att få samtliga att 
förstå budskapet och innebörden av rapporteringen. Claudia berättar om en känsla som 
kan uppstå angående detta: “Förstår dom verkligen vad jag säger eller nickar dom och 
ser frågande ut?”. Beroende på personen i fråga behöver budskapet således anpassas 
vilket Claudia förklarar enligt följande: 
 

“Jobbar man mot en som har ekonomi som grund jobbar man med ett språk 
och ett sätt att jobba, och när man går in i en annan verksamhet och det är 
verksamhetschefen som man pratar med, så är det ett annat.” 

 
Claudia, Casper, Carolina och Carla förklarade vidare att de som verksamma controllers 
på fallföretaget ansåg sig ha en roll där det sattes stora krav på dess pedagogiska 
förmågor. Controllerna förklarade att det även krävs ett inslag av pedagogik i anslutning 
till förmedling av information. Det är således ett genomgående fokus på att information 
både når ut till mottagaren och anpassas efter mottagaren i fråga, samt att informationen 
förstås på rätt sätt av mottagaren. Den pedagogiska aspekten av controllerrollen visar 
sig genom att controllerna, som tidigare nämnts, bland annat har utbildningar med vissa 
av sina kunder. Casper berättar: 
 

“Nej, men det ingår ju i vår roll [att vara pedagogisk] definitivt. Dels att få 
folk att förstå siffrorna, men även också betydelsen av dom vilket leder till att 
vi har ju ganska mycket utbildningar. Både jag och andra, mot våra kunder 
eller vad man ska säga, inom organisationen.” 

	  
På fallföretaget känner inte samtliga controllers igen sig i rollens pedagogiska inslag i 
lika hög utsträckning. Det förklaras att vissa controllers arbetar mer med kunder på 
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högre nivå inom organisationen vilket medför att information inte behöver förklaras på 
samma sätt som om kunderna befinner sig på lägre nivå inom organisationen. Samtidigt 
finns det en uppfattning att det inom större organisationer, så som fallföretaget, inte har 
behovet av att controllern axlar en pedagogisk roll i alla situationer. Carl berättar:  

	  
“Väldigt mycket av rapporteringsvägarna är ju fastställda och att 
rapporterna ska se ut såhär och sådär och om man jämför med att jobba på 
ett mindre företag, som jag har gjort tidigare, så är det väldigt stor skillnad i 
hur man jobbar. I ett litet företag kanske man har mer den här pedagogiska 
rollen och förklarar.. men här… nej. Det finns varken lika mycket utrymme 
som behov av det.” 

	  

4.3	  Controllerns	  arbetsuppgifter	  
De vanligaste arbetsuppgifterna i rollen som controller på fallföretaget består av olika 
typer av rapportering, uppställning av budgetar, bokslutsarbete samt prognosarbete. 
Dessa arbetsuppgifter tar upp en majoritet av controllernas tid men det förklaras att det 
finns andra arbetsuppgifter som är informella men minst lika viktiga. Dessa består 
främst av att controllern arbetar nära respektive division och att sitta med i relevanta 
möten för att på så sätt skapa en bättre förståelse för utvecklingen av verksamheten. Det 
framgår att detta är av extra stor betydelse för controllerna som jobbar med projekt, med 
tanke på att projekten kan förändras hastigt. 
 

4.3.1	  Controllerns	  informationsanvändning	  

Informationen som ligger till grund för arbetet benämner controllerna som 
“internekonomisk” information vilket innebär att information inte hämtas in från yttre 
faktorer, så som exempelvis makroekonomiska faktorer. Som nämndes ovan krävs det 
att controllern på fallföretaget är ute i verksamheten vilket medför att den 
internekonomiska informationen inte enbart är baserad på redovisningsrelaterad data. 
Claudia berättar:  

 
“Det är inte alltid rena siffror vi jobbar med, utan ibland är det faktiskt hur 
verksamheten fungerar som gör att man kan utvärdera ett steg till.” 

 
Informanterna berättade att de använder sig av ekonomi-dataprogrammet SAP och även 
andra program som ett centralt hjälpmedel i sitt arbete. Vidare förklaras det uttryckligen 
att controllerna inte hade klarat av sina uppdrag och sitt arbete med endast 
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redovisningsbaserad information. Som nämndes ovan var samtliga controllers på 
fallföretaget överens om vikten av att förstå hur det går för verksamheten som helhet 
och hur det går för projekten eller divisionerna som respektive controller är ansvarig för. 
För att få tillgång till information om verksamheten framgår det att det som controller är 
av vikt att vara nyfiken och pragmatiskt i sitt sökande efter svar. I detta avseendet finns 
det inte ett enda sätt att tillgodose sig information vilket berättas av Claudia enligt 
följande: 
 

“Man kan inte vara blyg och tillbakadragen och sitta här på kontoret. Då får 
du aldrig upp det kontaktnätet som gör att du kommer in i deras 
diskussioner… du hör inte vad som försiggår och du blir heller inte tillfrågad 
om du inte syns, så det gäller att synas.” 

 
Att vara ute i verksamheten fungerar på så sätt inte enbart som ett sätt att samla 
kunskap om arbetet som pågår utan även som ett sätt för controllern att synas och skapa 
förtroende gentemot medarbetare.  

4.3.2	  Controllerns	  arbetssätt	  

Arbetsuppgifterna är enligt controllerna både standardiserade som av ad hoc karaktär. 
Controllernas arbetssätt delas in i två delar där två veckor kan ses som ett slags “veckan 
före och veckan efter” bokslutsarbete och resterande två veckor består således av mer ad 
hoc med bland annat återkopplings- och utvecklingsarbete. Enligt Carla ses mycket av 
detta arbete som att “släcka bränder”, d.v.s. att skapa ordning till delar av verksamheten 
som för stunden är drabbad av problematik. En betydande förändring i controllernas 
arbete kom att ske i samband med att beslutet om en centraliserad controlleravdelning 
togs. Sedan dess har ett gediget förändringsarbete tagit form vilket förklaras av Claudia 
enligt följande:   
 

“Vi jobbar på att standardisera väldigt mycket. Göra lika för alla 
avdelningar och jag driver väldigt mycket inom omkostnaderna och att vi ska 
försöka likarta hur vi jobbar överlag för att frigöra mer analytisk tid.”  

 
Som nämnts tidigare är det av stor betydelse att controllern på fallföretaget spenderar 
delar av sin tid ute i själva verksamheten. Claudia berättar: 

 
“Vi är ute väldigt mycket i verksamheten överhuvudtaget och pratar och 
diskuterar och styr, och det är det vi vill ha tid till och det är därför vi 
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standardiserar mycket. För att vi ska kunna vara där ute och visa oss och 
synas.” 

 
Målet är att standardisera nästintill allting för att frigöra tid till annat så som att styra 
upp övriga delar av verksamheten. Att styra upp verksamheten skulle mer exakt 
innebära att controllerna har möjlighet att få mer tid över till analys för att effektivisera 
bristfälliga delar inom projekten eller divisionerna.  
 
Tidigare satt controllerna på fallföretaget ute i respektive division och på grund av 
förändringen i organisationsstrukturen har ansvaret numera ökat för controllerna att 
vara ute i de divisioner som de arbetar mot. Det förklaras att controllerna numera måste 
söka sig till de medarbetare och chefer för de fall det krävs interagerande med dessa. 
Standardiseringen av arbetsuppgifter har underlättat i detta avseende då det finns mer 
tid till att vara ute i verksamheten. Samtliga informanter uppskattar att de är ute i 
verksamheten ungefär 20-40 % av sin tid vilket berättas av Carolina enligt följande:  
 

“Det är olika i olika perioder givetvis. Är folk inne i budgetarbetet och de 
behöver mycket hjälp, då är det kanske snarare 67 % av tiden då som jag är 
ute med dem. Både mentalt och fysiskt.”   

 
Controllern Casper är den som arbetat kortast tid som controller och han tillägger att 
han inte hade bytt tjänst från kommersiell projektledare (inom samma företag) till 
tjänsten som controller om det inte varit för det faktum att controllerna sitter ihop och 
tar hjälp av varandra. Han ser det på så sätt som en stor fördel att ha resterande 
controllers som ett nära stöd. 
 
Många av informanterna som arbetat i sin controllerroll sedan tiden innan 
centraliseringen var inledningsvis väldigt negativa till idén om att sitta ifrån sin/sina 
divison/er som de arbetar mot, men två år efter implementeringen av den nya 
centraliserade organisationsstrukturen är samtliga controllers överens om att detta 
främjar deras arbete. Celia uttrycker det på följande sätt:  
 

“Alltså det är ju toppen, man har ju jättemycket stöd av likasinnade, om man 
säger så. Att man kan få ett helt annat utbyte av varandra… så jag 
förespråkar att sitta tillsammans nu även om jag inte gjorde det från början.”   

 
Claudia berättar även att tydligheten i arbetet ökat som en effekt av att controllerna 
centraliserats till en gemensam avdelning och tillägger vidare att förståelsen för vad en 
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annan controller gör och hur denne arbetar framgår mycket tydligare nu, medan man 
innan centraliseringen mer eller mindre inte hade någon aning om detta. Claudia 
fortsätter med att förklara att den nära kontakten med verksamheten och de divisioner 
som controllerna jobbar mot inte har förlorats även om de nu sitter ifrån den. Detta 
eftersom man numera jobbar på att komma ut till sin division så mycket som det 
behövs.  
 
Generellt är det tydligt för controllerna vad som förväntas i deras arbete och det är tiden 
som framgår som den största begränsande faktorn. Även om arbetsuppgifterna är tydligt 
definierade för controllern själv är det inte alltid fallet för omgivningen. Claudia 
berättar: 

 
“Vi har ju våra områden som vi styr över.. sen kan det ju ibland landa 
uppgifter som egentligen inte har en fast mottagare, det händer ofta. Men jag 
vet ju samtidigt vad mitt område innebär, vilka delar jag bör ta tag i och vilka 
uppgifter jag egentligen borde styra ifrån mig.”  

 
Samtliga controllers är således eniga om att det är kartlagt vad som förväntas av dem 
och vilka arbetsuppgifter som tillhör controllerrollen. Dessutom läggs resurser på att 
hela tiden förtydliga arbetet ytterligare vilket förklaras av Casper enligt följande: 

 
“…senast igår hade vi en strategidag. Där vi benade ner olika områden av 
våra arbetsuppgifter, vad vi gör, vad vi ska göra, vad förväntas vi göra 
liksom. På det året som jag jobbat så har vi haft åtminstone tre sådana 
tillfällen.”  

 

4.4	  Controllerns	  involvering	  i	  styrningsaspekter	  
Den övervägande delen av controllerna hade uppfattningen att controllerrollen sågs som 
en stödjande funktion på fallföretaget, snarare än som en aktivt styrande funktion. För 
de controllers som framförallt arbetar mot chefer på lägre nivå inom organisationen är 
den stödjande rollen än mer närvarande. Claudia berättar:  
 

“Controllern det är någon dom [KA-chefer] ringer när dom inte förstår, eller 
när det inte blir som dom vill, eller när dom får en rapport som dom inte kan 
läsa. Eller att dom inte kan analysera varför deras lönekostnader går upp så 
långt… alltså det är mer sådana grejer… dom har nog inte bilden av att det 
[styrningen] är något som vi påverkar.” 
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I citatet ovan förklaras en situation som många gånger uppstår där medarbetare på lägre 
nivåer ber om controllerns hjälp på grund av att de själva inte är kapabla till att reda ut 
en viss situation. Citaten ovan tyder på en stödjande controllerroll inom fallföretaget. I 
citaten nedan förklaras en kontrasterande situation enligt Claudia: 

 
“Jag kan inte påverka vad som finns i en kostnadsmassa egentligen. Det enda 
jag kan göra är att utreda och tala om för ansvariga personer att… ‘så här 
ser kostnadsmassan ut, den kanske inte är som jag tycker att den borde 
vara...’... men jag har inte själv möjlighet att se till att den blir lägre.” 

 
I citatet ovan förklaras på så sätt en situation där controllern kan ses styra på ett indirekt 
sätt. Claudia kan med andra ord påverka de chefer som i ett nästa skede kan 
genomdriva styrningseffekter, men hon kan inte själv påverka styrningen i en direkt 
mening. En förklaring som framgår till den stödjande rollen som Claudia och resterande 
controllers upplever att de innehar är en intern policy om att man måste sitta med i en 
ledningsgrupp för att ha faktiska möjligheter att styra inom företaget. Av de controllers 
som intervjuats var det ingen som satt med i en ledningsgrupp men den som istället är 
det är chefen för controlleravdelningen (CAVD-chefen). På så sätt ses CAVD-chefen 
som en förlängning av controlleravdelningen enligt vissa controllers.  
 
Vidare finns det fler förklaringar än den interna policyn till varför informanterna har en 
stödjande controllerroll. Controllernas personliga preferenser gällande viljan att vara 
med och styra är en faktor som visade sig vara central. Controllern på fallföretaget kan 
vara mer eller mindre involverad i styrningssammanhang beroende på vilken controller 
som tillfrågas och även vilken motpart styrningen beaktar. Beroende på vilken kund det 
är fråga om har controllern olika inflytande i styrningen. Claudia förklarade att hon 
delade upp sina olika arbetsrelationer i A-, B- och C-kunder. A-kunderna inkluderar 
den högre ledningen, B-kunderna inkluderar BA-cheferna och C-kunderna inkluderar 
KA-cheferna. Claudia berättar:  
 

“Dom kunderna över [A- och B-kunder]… dom har man mer ett samtal med. 
Där man visar hur det är och talar om att ‘såhär är det’ och ‘hur kan vi 
jobba med det här?’… där är det mer ett pågående samarbete. Jag tar ju 
inga beslut, men jag kan tala om vart det pekar åt och vart vi är på väg och 
vad man kan göra för att bromsa saker.” 
 

Claudia förklarar att hon ser A-kunderna som viktigast, följt av B- och sedan C-
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kunderna. I den ordningen prioriterar hon också sina krav där hon och A- och B-
kunderna ses ha ett mer pågende samarbete för att nå resultat. Som en effekt ska de 
resultaten sippra ner i organisationen och nå C-kunderna och således leda till en 
styrningseffekt. Det finns därmed två sidor av samma mynt och det är en vidd i den 
potentiella påverkan som controllern har i styrningssammanhang. Den övervägande 
bilden som målas upp är dock att controllern är delaktig i beslut, med tanke på att de 
levererar underlag och kan komma med rekommendationer, men controllerna är inte 
delaktiga i själva beslutsfattandet och kan på så sätt ses som en indirekt styrande 
funktion inom organisationen. Carl berättar om synen på controllerrollen: 
 

“Jag har en känsla av att de [resterande delar av företaget] ser oss ganska 
mycket som en rapporteringsfunktion och som hjälper dem [kunderna] att ta 
fram siffror. Det är styrt via regler osv… sen är det ju mer upp till 
ekonomicheferna [BA-cheferna] tillsammans med chefen på avdelningen 
[KA-chefen] att ta beslut om man ska göra si eller så. Vi kan vara med och ge 
underlag men samtidigt så är det ofta att vi ger underlagen men det är dem 
som tar besluten. Vi kanske är med på ett hörn men… inte så mycket mer.” 

 
Vidare berättar Carl om upplevelsen av att controllern många gånger ses som en 
rapporteringsfunktion:  
 

“Jag vill ju hellre se att vi är… Vi jobbar ju en hel del med analyser och så 
vidare… och sen ska analyserna vara ett styrningsmedel. Men ibland så… det 
blir väl lätt att de [övriga chefer, högre ledning] tycker att ‘vi [controllerna] 
tar fram siffrorna’.” 

 
Som nämndes ovan kan synen på controllerns involvering i styrningssammanhang skilja 
sig åt beroende på hur delaktiga controllerna vill vara i styrningen. Antingen finns en 
viss längtan eller ett intresse efter att få vara med i detta eller så är detta ointressant. 
Controllern Carl uttryckte det som att: “Det vore intressant att få en mer styrande roll” 
medan andra controllers kände en tillfredsställelse av sin stödjande funktion. Carolina 
berättar:  
 

“Att man känner att man kan stötta och kan hjälpa andra och att de upplever 
att man underlättar deras [övriga medarbetares och chefers] liv på nåt sätt.” 

  
Det även tydligt att synen på controllerns involvering i styrningssammanhang skiljer sig 
åt beroende på vem controllern främst arbetar mot då en controller som arbetar mot KA-
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chefer har en högre involvering i hur verksamheten ska styras på så sätt att controllern 
då strukturerar upp arbetet på lägre nivå inom organisationen. En controller som istället 
arbetar främst mot chefer på högre nivå har en lägre grad av involvering i styrningen.  
 

Trots det faktum att många controllers har en indirekt styrande roll saknas inte viljan 
bland vissa controllers att ändå göra sin röst hörd. Controllern är således medveten om 
rollens befogenheter men kan genom sina goda kunskaper ändå lämna 
rekommendationer och på så sätt försöka påverka i högre utsträckning. Carla berättar:  
 

“Jag tycker det är viktigt att göra ett intryck, ändå, och att visa att ‘jag kan 
rekommendera er [chefer och högre ledning]’… eller att ‘jag tycker det här’. 
För det är en del av min roll. Om jag bara ska sitta och rabbla upp siffror för 
dom så fyller jag inte en större funktion än en datamaskin. Givetvis vill jag 
visa förslag men jag får aldrig ta illa upp för att de inte accepterar det. Det 
är en viktig del, det är ju ett förslag men jag vet ju vem jag är och i min roll 
att jag inte har mer att säga till om än jag har.” 

 
Vidare framgår det att controllerns involvering i styrningen på fallföretaget även beror 
på, eller åtminstone kan bero på, storleken på företaget vilket förklaras av Carl som är 
den controller som sedan tidigare har erfarenhet av att jobba som controller på ett 
mindre företag:  
 

“Styrningen, just det… Ja, det kan jag kanske känna att man saknar lite 
grann här. Hade man jobbat på ett mindre företag hade man varit mycket 
mer involverad eller närmare ledningen. Så jag känner att man är ganska 
långt ifrån där det tas större beslut och det har man känt sig närmare, och då 
är frågan hur mycket man har påverkat vilket man haft möjlighet till om man 
varit närmare en ledning. Jag kan väl sakna den delen.”  

 

4.5	  Controllerns	  rapportrelationer	  och	  organisationsstrukturen	  
Organisationsstrukturen på fallföretaget är hierarkiskt styrd och innehar en tydligt 
utarbetad struktur över olika yrkesroller, inklusive controllerrollen. Den hierarkiska 
strukturen exkluderar dock inte ett ömsesidigt samarbete mellan anställda på högre och 
lägre nivå. Anställda på lägre nivåer kan på så sätt fortfarande påverka organisationen, 
men besluten fattas trots detta på de hierarkiskt högre nivåer inom fallföretaget. Detta 
gör att företaget således inte är helt och hållet top-down styrt utan det framgår av 
controllern Carolina att folk, så som chefer, generellt är lyhörda och förstår. Hierarkin 
främjar däremot tydligheten i beslutsfattande inom fallföretaget på så sätt att det är den 
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chef med högst position som tar det slutgiltiga beslutet, även om detta beslut är baserat 
på underordnades rekommendationer.    
 
För cirka två år sedan genomförde företaget en signifikant organisationsförändring sett 
utifrån controllernas synvinkel. Denna organisationsförändring innebar att alla 
controllers togs från sina respektive divisioner och centraliserades in till en gemensam 
enhet. Detta förändrade inte det faktum att en controller fortfarande arbetar mot 
respektive division, men att de nu istället sitter ihop som en samlad controlleravdelning 
istället för att sitta utspridda runt om i företaget i sina respektive divisioner. I Figur 4.1 
nedan benämns controllern business unit controller, vilket är den korrekta benämningen 
på controllerrollen inom fallföretaget. I figuren förklaras det vidare hur controllerns 
olika rapportrelationer är på fallföretaget. I figuren indikerar de heldragna linjerna ett 
starkt eller tätt samarbete medan den streckade linjen uttrycker ett samarbete som är 
lösare och mer indirekt. Som framgår av figuren har controllern ett lösare samarbete 
framförallt med den högre ledningen. 

 
Figur 4.1. Figur av Holmert och Juvon (2015) över controllerns rapportrelationer på fallföretaget. 

 
En väsentlig effekt av centraliseringen är att alla controllers på företaget fått en och 
samma chef (CAVD-chefen) som de ser som sin närmsta och som är högst ansvarig för 
controlleravdelningen. CAVD-chefen är själv controller men har en styrande roll i 
avdelningen och är högst ansvarig för denna och dess controllermedarbetare. Som 
nämnts tidigare sitter hon med i en ledningsgrupp vilket även är avgörande för att hon 
har en styrande roll.  
 
Inte sällan finns det olika åsikter inom företaget kring verksamheten och hur denna ska 
styras vilket för med sig konflikter och motsättningar i arbetet och mellan olika 
anställda. I fallföretaget upplever dock inte controllerna påtagligt stora eller betydande 
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konflikter eller motsättningar. En anledning till detta förklarar Carla är att alla sitter i 
samma “rör” och att det därmed finns ett tydligt hierarkiskt led. I de fall som det 
uppstår någon form av motstridighet handlar det oftast om KA-cheferna enligt Claudia 
som då följer upp med att lösa motstridigheten via ett samtal med högre ledningen. 
Konflikter mellan controllern och motstridiga krav från olika chefer är således ovanliga 
inom fallföretaget. Carl förklarar: 

 
“… man är väldigt fokuserad på att göra rätt. Sen kan man ju kanske ha olika 
åsikter men det har aldrig känts som ett problem att en tycker att vi ska göra 
si eller så utan det har förts en diskussion.” 

 
Ovanstående citat och vikten av att göra rätt styrker Carl med att förklara att företaget 
prioriterar att följa ett tydligt utarbetat internt regelverk som ett extra lager på de redan 
existerande svenska lagarna. Han följer även upp detta med att berätta: 
 

“Jag upplever inte att det finns motsättning att de på olika avdelningar 
kämpar och säger ‘vi vill göra såhär, dra ner resultatet’ och ekonomichefen 
och CFO:n skulle säga ‘nej, nu måste vi dra upp resultatet’. Jag har jobbat i 
mindre företag där jag upplevt mycket mer av det här att ‘nu går det så bra 
så nu försöker vi hitta hål att stoppa i’. Mycket mer än här.” 
 

Uttalandet av Carl styrks även av controllern Claudia som anser att motstridighet 
förhindras genom att alla tydligt arbetar med det interna regelverket. I de fall då det 
trots allt förefaller oenigheter som i sin tur blir till motstridigheter mellan olika parter 
inom företaget, löser controllern det genom att gå till CAVD-chefen. CAVD-chefen är i 
detta avseende, enligt flera controllers, behändig då den nya organisationsstrukturen 
förutsätter henne att hantera osämjan på avdelningen och däri bland controllerna. 
Ytterligare en anledning till att det kan råda motstridigheter inom företaget är det 
hierarkiska avstånd mellan den högre ledningen och verksamheten på lokal nivå. 
Claudia berättar: 
 

“Det har väl uppstått situationer när de [högre ledning] tror, alltså att de har 
en bild av saker… att dom tycker att ‘såhär är det’ och sen sitter jag mittemot 
att ‘nej, men så fungerar det inte egentligen’ liksom… och det är väl mer, att 
dom styr på ett sätt och tror att ‘såhär jobbar dom [anställda på lägre nivå]’ 
men så sitter jag där och säger att ’nej så jobbar dom egentligen inte alls’.” 
 

Claudia menar i citatet alltså att den högre ledningen ibland är för långt ifrån den 
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verksamhet som bedrivs, vilket i sin tur skapar en situation där Claudia måste ingripa 
och agera förespråkare. Claudia berättar vidare: 
 

“Många gånger så tror jag att… ledningen för de olika delarna har inte 
insyn i de andra. Jag tycker själv att jag kortsluter kontakterna mellan inköp 
och utveckling tillexempel...” 

 
Även Casper uppmärksammar samma sorts problematik mellan de organisatoriska 
leden inom företaget. Problematiken inkluderar Casper, BA-chefen och dennes högre 
chef och han uttrycker det enligt följande:  

 
“Det har varit galet mycket rapporter ett tag... som han [chef på högre 
nivå]… han håller på att knäcka vissa personer runt omkring sig. För han 
behöver ha koll själv, på allt, alla detaljer sådär, som vi tycker är helt … från 
vårat sätt att se det så behöver han inte ha sån detaljkoll.”  
 

Likt controllern Claudia menar Casper att hanteringen av en sådan situation inte 
behöver handskas av honom personligen utan att det går via CAVD-chefen. Carl 
instämmer med Casper om problematiken som stundtals förekommer och att det då kan 
finnas en viss känsla av överflödig rapportering. Carl berättar:  
 

“Det finns ju alltid rapporter som man undrar vad de används till. Som känns 
som dubbletter och så vidare. Så blir det alltid i en stor organisation. När de 
frågar efter ungefär samma sak.” 
 

Som en följd av att det förekommer ett visst glapp mellan olika organisatoriska nivåer 
kan det således finnas orimliga krav på mängden rapporteringen och synen på vad som 
är väsentligt kan på så sätt skilja sig. Dock har det inom företaget, som tidigare nämnts, 
utvecklats interna regelverk vilket medför att motstridigheter i mångt och mycket 
förhindras. På detta sätt förekommer det generellt inte motsättningar i vad medarbetare 
eller chefer kräver och förväntar sig av controllerrollen. En anledning till detta berättar 
Carolina om:   
 

“Alltså, på nåt sätt vill jag tro att vi alla jobbar mot samma mål i slutändan. 
För att företaget ska tjäna pengar och gå bra. Så jag menar, att angående de 
översta målen, där finns inga motsättningar egentligen.” 
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På detta sätt förlikar sig arbetarna på företaget snabbt med direktiv ovanifrån och arbetar 
sedan utifrån detta vilket medför att motsättningar på så sätt förhindras. 
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5 Analys 
 
I uppsatsens analytiska kapitel syntetiseras den teoretiska referensramen och det 
empiriska materialet i uppsatsen för att på så sätt förklara hur uppfattningen är bland 
de intervjuade controllerna på fallföretaget. Genomgående är analysen genomförd med 
en hermeneutisk ansats vilket innebär en betoning på förståelse och tolkning av de 
kvalitativa empiriska resultaten. I kapitlet kommer figurerna från den teoretiska 
referensramen att utgöra en central del då dessa relaterar till varandra och 
tillsammans utvecklas och uppdateras dem med bakgrund av de resultat som 
undersökningen resulterat i. Kapitlet avslutas med att den sammanfattande modellen 
från den teoretiska referensramen utvecklas och att, även denna, uppdateras med 
bakgrund av undersökningens resultat. På så sätt landar det analytiska kapitlet i den 
sammanfattande modellen för i sin tur bädda för uppsatsens slutsatser som följer i 
nästkommande kapitel. 
 

5.1	  Controllerns	  centrala	  färdigheter	  
Enligt Nilsson och Olve (2013) definieras en analytisk förmåga med att ta till sig 
information och att identifiera potentiella förbättringsmöjligheter men även att dra 
meningsfulla slutsatser om den betydelse som informationen har för en organisation. 
Genom intervjuerna framgår det att controllerna på fallföretaget har mycket erfarenhet 
och besitter många professionella färdigheter. Controllerna var enhälligt överens om att 
det är av största vikt att tänka analytiskt.  
 
Enligt Nilsson och Olve (2013) är fantasifullhet en del av den analytiska färdigheten. 
Fallföretagets controllers nämnde inte fantasifullhet men däremot kreativitet som en 
högt rankad färdighet vilket vi anser går att jämföra med begreppet fantasifullhet. Vid 
jämställandet av de två begreppen ser vi att informanterna bekräftade vikten av att vara 
fantasifull som en viktig del av det analytiska tänket. Att vara kreativ indikerar också på 
en färdighet som inte är strikt kvantitativ där enbart siffror utläses utan snarare ett 
samspel mellan sifforna och den verksamhet som de är inkluderade i.  
 
Nilsson och Olve (2013) talar även om vikten att ha kunskap om den egna 
verksamheten som de benämner som institutionell kunskap. På fallföretaget var 
informanterna eniga om att det är ytterst viktigt för controllern att förstå helhetsbilden 
av verksamheten. Vi anser därmed att Nilsson och Olves (2013) anförande om 
institutionell kunskap som väl överensstämmande med controllernas egna uppfattning. 
På fallföretaget skaffade sig controllerna denna kunskap genom att vara fysiskt ute i 
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verksamheten och sitta med på relevanta möten. Dessutom tillade controllern Claudia 
att ”det gäller att synas” för att på så sätt bygga upp ett förtroende för de personer man 
arbetar mot. Ännu viktigare är det också med bakgrund av den omstrukturering som 
genomfördes på företaget. På grund av sin centralisering finns controllerna inte naturligt 
ute i divisionerna vilket gör att de istället söker sig dit. 
 

5.1.1	  Controllern	  som	  social	  aktör	  

Siegel (1999) men även Nilsson och Olve (2013) säger att controllerrollen numera 
innehar ett större antal kontaktytor som den kommunicerar med. Detta relaterar vi till att 
informanterna ansåg den kommunikativa färdigheten i rollen som allra viktigast bortsett 
från den analytiska. Controllerna kan därmed ses som sociala aktörer där det via 
intervjuerna framgick att controllerna uppfattar kommunikation och medling som en 
central del. Exempelvis framgår det att controllern medlar mellan medarbetare på olika 
organisatoriska nivåer, så som mellan BA-och KA-cheferna och mellan cheferna högre 
upp i organisationen.  
 
I anslutning till de kommunikativa färdigheterna talar Nilsson och Olve (2013) om 
vikten av interpersonella färdigheter. På fallföretaget framkom det att informanterna 
talade om betydelsen av att bemöta och hantera människor inom organisationen. 
Informanten Claudia uttrycker också att det är betoning på många människor som de 
har kontakt med som controller. Därmed är även de interpersonella färdigheterna en 
viktig del för controllern. Förutom att informanterna bemöter många människor i sitt 
arbete ska de även ha förmågan att hantera dessa relationer på ett lämpligt sätt. 
 
Som Nilsson och Olve (2013) framhäver är det inte helt uppenbart att information tolkas 
så som det är avsett och att en controller därmed måste göra sitt yttersta för att se till att 
informationen tolkas av en mottagare på rätt sätt. Genom resultatet av undersökningen 
framgår det att controllerna på fallföretaget ansåg, om än i varierande utsträckning, att 
det är av vikt att anpassa information baserat på mottagaren. En av informanterna 
pekade på en bild som tyder på att företagets informationsvägar är så pass etablerade att 
det inte kräver så mycket anpassning. Dock framgår det av andra informanter att det 
faktiskt kräver anpassningar beroende på mottagaren. Exempelvis anser controllern 
Carolina att en trivial detalj så som olika färger kan ha betydelse för hur information 
förstås av mottagaren. Generellt framgår det att controllerna även använder sig av 
förklarande och förtydligande kommentarer som infogas av controllerna i diverse 
dokument som används av mottagare, för att på så sätt motverka att information 
uppfattas på ett felaktigt sätt. 
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Under intervjuerna var det även noterbart att rollen som pedagog ständigt var 
närvarande. Begreppet nämndes även som ytterst centralt av en av informanterna utan 
någon som helst uppmaning från intervjuarnas sida, vilket kan förstås som att 
pedagogstämpeln är närvarande eller vill uppfattas som närvarande bland controllerna. 
Detta resultat är således i enlighet med redogörelserna av Olve och Petri (2008) som 
förklarar att controllern allt oftare uppfattar sig inneha en roll som kan liknas vid en 
pedagog. Vi kan med bakgrund av detta dra slutsatsen att det för controllern på 
fallföretaget även är av betydelse att vara pedagogisk i praktiken. Detta exemplifierades 
även på så sätt att det framgår att controllerna på fallföretaget håller i utbildningar med 
målet att hjälpa och “lyfta” mottagaren av en rapport. 
 
Genom undersökningens resultat är det således tydligt att de intervjuade controllerna 
underströk vikten av att framställa och förmedla information till medarbetare på ett 
pedagogiskt sätt. Likt Nilsson och Olve (2013) är förmågan att formulera sig något som 
är viktigt med tanke på att controllern ska sammanfatta komplicerade samband på ett 
enkelt och intresseväckande sätt, så att mottagaren tar till sig budskapet på det sätt som 
är avsett. Controllerna förklarade vidare att de även anpassar budskapet beroende på 
vilken mottagare det handlar om och vilken kunskap denne besitter. Exempelvis har 
BA-chefen i regel en större ekonomisk kunskap än exempelvis KA-chefen vilket 
medför att det språk som controllern använder skiljer sig åt beroende på vem 
mottagaren är.  

	  

5.2	  Controllerns	  arbetsuppgifter	  
För en controller är de huvudsakliga arbetsuppgifterna enligt Nilsson och Olve (2013) 
att samla in information, analysera denna och därefter att skapa underlag åt 
beslutsfattande för att till sist även förmedla informationen ut i organisationen. Dessa 
beskrivningar av controllernas arbetsuppgifter stämmer väl överens med de som 
nämndes som de främsta arbetsuppgifterna av controllerna på fallföretaget. Siegel 
(1999) konstaterade även att controllern i allt högre utsträckning ägnar sig åt att lösa 
komplexa problem av ekonomisk karaktär. Resultatet av undersökningen visar att detta 
även förekommer i arbetet för controllerna på fallföretaget vilket exempelvis 
förklarades av controllern Claudia att controllerna många gånger får “undsätta” chefer 
på lägre nivåer på grund av att de emellanåt saknar den ekonomiska kunskap som krävs.  
 

5.2.1	  Controllerns	  informationsanvändning	  

Angående controllerns arbetsuppgifter framgår det att den information som controllerna 
använder sig av på fallföretaget många gånger består av mycket siffror, men att det dock 
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inte är enbart siffror som används i arbetet. Som framgått tidigare är det även kunskap 
som inte är sifferbaserad som är av betydelse för controllerna på fallföretaget då det är 
av vikt att förstå hur verksamheten fungerar för att på så sätt kunna analysera 
verksamheten ett steg längre. I överensstämmelse med redogörelserna av Nilsson och 
Olve (2013) om vikten av en controllers lokala kännedom är det således av stor 
betydelse för controllern att inneha kunskaper om verksamheten. På så sätt visar 
resultatet av undersökningen att controllern på fallföretaget i stor utsträckning använder 
sig av information som är icke kvantitativ vilket med andra ord är information som inte 
är sifferbaserad, men trots det är av betydelse för controllern på fallföretaget. 
 
Nilsson och Olves (2013) matris, som nedan är modifierad, talar dels om vilken typ av 
information som controllern använder och vem som är den slutliga användaren. Med 
bakgrund av olika typer av information som ovanstående stycke talar om kan detta 
således appliceras på figur 5.1 nedan. Figuren har anpassats utefter hur controllerna 
arbetar på fallföretaget vilket illustreras med markerade pilar som uppskattar hur 
mycket controllerna är verksamma inom figurens olika rutor. I figur 5.1 indikerar 
därmed längre pilar att controllern är mer involverad i dessa aspekter av arbetet och 
kortare pilar indikerar således att controllern är mindre involverad i de aspekterna av 
arbetet. Figur 5.1 bygger i sin tur vidare på figur 5.2, vilken är modifierad från 
Källström (1990), som avslutningsvis resulterar i figur 5.3, vilken är modifierad från 
Olve och Petri (2008), och presenteras senare i kapitlet. Genom figur 5.1 och 5.2 kan 
slutsatser således dras om olika controllerroller som uppvisas i figur 5.3. På så sätt 
skapar figurerna tillsammans ett flöde då de är i relation till varandra. 
 
Kennedy och Sorensen (2006) menar på att kraven att organisera och tolka information 
har ökat samt att kommunikationen utåt sett blivit allt viktigare för en controller. Med 
bakgrund av detta kan paralleller dras till controllerna på fallföretaget på så sätt att det 
framgår att controllerna både analyserar på egen hand samtidigt som en stor del av 
arbetet handlar om att förmedla information ut i organisationen. I figur 5.1 nedan 
indikerar pil A att controllerna på fallföretaget använder mer än bara redovisningsdata. 
Detta benämner Kennedy och Sorensen (2006) som både kvantitativ och kvalitativ data. 
Pil D påvisar att controllerna på fallföretaget påverkar andra genom de utbildningar som 
controllerna ansvarar för. Pil C indikerar att controllerna använder sig av 
redovisningsinformation, och bevakar och utreder avvikelser, men att de inte klarar sig 
enbart på denna utan att det krävs även annan information. Pil B indikerar 
avslutningsvis att controllerna påverkar andras tänkande inom organisationen, så som 
att controllerna har en dialog med ansvariga ute i verksamheten, även om controllerna 
sköter arbetet med analyser på egen hand. 
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Figur 5.1. Figur av Nilsson och Olve (2013) över controllerns arbetsuppgifter. Omarbetad figur. 

 

Angående informanternas arbete med avseende på driften och utvecklingen av 
verksamheten framgår det att controllerna själva analyserar all affärsrelevant 
information för att i ett nästa steg utbilda andra medarbetare. På så sätt kan controllerna 
ses arbeta både inåtriktat som utåtriktat i enlighet med figur 5.2 nedan. Med bakgrund 
av Källströms (1990) indelning av arbetet som inåtriktat och utåtriktat kan detta ses som 
en något grov indelning på så sätt att controllerna på fallföretaget inte enbart arbetar 
med att ta fram redovisningsdata. Istället är controllern på fallföretaget både inåtriktad 
och utåtriktad i den meningen att de är en del av arbetet med redovisningen, samtidigt 
som de diskuterar resultatet av rapporter med övriga inom organisationen. 

                 
Figur 5.2. Figur av Källström (1990) över controllerns arbetsuppgifter. Omarbetad figur. 



 

  50 

Vidare framgår det att controllerna på fallföretaget både arbetar med driften av 
verksamheten, samtidigt som de arbetar med att utveckla verksamheten, i enlighet med 
figur 5.2 ovan. Utvecklingen av verksamheten sker framförallt på så sätt att controllerna 
håller utbildningar med medarbetare och chefer på lägre nivåer för att därmed främja 
det ekonomiska tänket. Det framgår vidare att samtliga controllers är utåtriktade med 
avseende både på driften som utvecklingen av verksamheten då controllerna numera 
måste komma ut i respektive division och är på så sätt mer extroverta i sin roll. 
 

5.2.2	  Controllerns	  arbetssätt	  

Då figurerna ovan, samt figur 5.3 nedan, är relaterade till varandra går det att dra 
slutsatser om controllerns arbetssätt och se vilka controllerroller som uppvisas inom 
fallföretaget. Genom intervjuerna med controllerna framgår det således att det går att 
placera in dess controllerroller med hjälp av det modifierade ramverket av Olve och 
Petri (2008) i figur 5.3 nedan. Det framgår en indelning av controllern i olika roller där 
den traditionella controllern benämns av Olve och Petri (2008) som en kamrer vilken 
kan ses som en “siffertuggande” och introvert version av controllerfunktionen. 
Resultatet av uppsatsens undersökning nyanserar controllerrollen på så vis att 
controllern antar en utvecklad roll där controllern är extrovert och aktivt arbetar för att 
uppmana medarbetare att ta till sig all information på bästa sätt.  
 
Olve och Petri (2008) uttryckte även controllern som specialist, generalist eller 
minimalist beroende på vilken eller vilka av rollerna den antog och i vilken 
utsträckning. Controllern på fallföretaget kan närmast liknas vid en generalist, om än 
inte en renodlad generalist, på så sätt att controllern visar drag av samtliga fyra 
controllerroller.  

                          
Figur 5.3. Figur av Olve och Petri (2008) över olika controllerroller. Omarbetad figur. 
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Vi noterar att controllern på fallföretaget visar drag av samtliga controllerroller, men att 
controllerna stundtals ses mer som exempelvis en kamrer, en analytiker, en coach 
och/eller en pedagog. Controllerna växlar mellan olika roller i olika avseenden av dess 
arbete.  
 
Controllerna använder sig därmed både av redovisningsinformation som annan 
information samtidigt som controllern verkar både genom andra men som i slutändan 
analyserar material mestadels på egen hand. Controllerna använder sig samtidigt av allt 
mer annan affärsrelaterad information vilket medför att längden på pil C är något 
kortare då vi även anser att controllern är utåtriktad i sin roll. Inte minst noterar vi detta 
då det framgår att controllerna sedan centraliseringen av controlleravdelning aktivt 
arbetar för att vara ute i verksamheten.  
 
Längden på pil B motiveras genom att controllern arbetar med att anpassa rapporter 
efter mottagaren vilket kan ses som ett sätt att påverka tänkandet hos andra inom 
fallföretaget. Pil B anser vi dock är en aning kortare än pil A då controllern i stor 
utsträckning arbetar med att analysera på egen hand. Det framgår även att controllern är 
utåtriktad och använder sig av annan information är redovisningsdata. Med detta avses 
inte information som hämtas in angående yttre faktorer, utan det är framförallt 
information om verksamheten inom respektive division.   
 
Längden på pil D motiveras avslutningsvis genom att det framgår att controllerna tänker 
på att förmedla information på ett pedagogiskt sätt när detta anses nödvändigt. 
Framförallt är det controllerna som arbetar mot chefer på lägre nivå som liknas vid en 
pedagog på så sätt att controllerna då utvecklar chefernas ekonomiska tänk.  
 
Samtliga controllers upplevde även att tydligheten har ökat i och med centraliseringen 
av controllerna till en gemensam controlleravdelning. Paralleller kan på så sätt dras till 
redogörelserna av Solomon m.fl (1985) om vikten av kongruens inom en yrkesroll. I 
fallföretaget är det tydligt att centraliseringen lett till en rollvalidering inom 
controllerrollen på så sätt att arbetet främjas i form av den mer centraliserade och 
tydliga strukturen inom organisationen. Genom intervjuerna var det påtagligt att den 
ökade tydligheten av arbetet var ett resultat av att arbetet kunde standardiseras i högre 
utsträckning samt att controllerna nu kunde få hjälp av varandra i arbetet.  
 
Genomgående råder det en enhetlig syn inom fallföretaget angående controllerns arbete, 
men det framgår att det även förekommer viss oenighet när det gäller rimligheten i 
arbetets omfång. Teh m.fl. (2014) framhäver att oförenliga krav från olika parter kan 
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skapa konflikter inom en roll. I fallföretaget fanns det med bakgrund av detta tecken på 
att olika chefer hade olika syn på controllerns arbete och dess uppgifters omfång. 
Genom undersökningens resultat framgick det genom controllern Casper att kraven från 
högre chefer stundtals var orimlig angående mängden rapporter. Antalet rapporter var 
nästintill knäckande då controllern menade att chefen i fråga inte behövde all den 
information som producerades. Detta är därmed en indikation på att kongruensen 
stundom är bristande inom controllerrollen, vilket enligt controllerna själva framstår 
som ett resultat av att den högre ledningen stundtals är “långt ifrån” verksamheten.  
 

5.3	  Controllerns	  involvering	  i	  styrningsaspekter	  
Det råder ingen tvekan om att controllerna på fallföretaget fungerar som en 
stödfunktion, d.v.s. att de innehar en stödjande roll och inte är direkt involverade i 
styrningssammanhang. Det framgår vidare att controllern har möjlighet att komma med 
åsikter och förslag, men att det inte finns någon garanti för att dessa beaktas. Som 
nämnts tidigare konstaterar Siegel (1999) att controllerns arbete utvecklats till att handla 
allt mer om att lösa problem. Vi relaterar detta till controllerna på fallföretaget då det 
framgår att controllern innehar en problemlösande roll som ska komma till undsättning 
och “släcka” bränder när medarbetare på lägre nivå saknar den kunskap som en 
situation kräver. Med bakgrund av detta kan vi konstatera att ett resultat är att de 
controllers som arbetar med chefer och medarbetare på lägre nivå spenderar mer tid åt 
problemlösande uppgifter, och då är involverade i styrningen på avdelningsnivå.  
 
Som tidigare nämnts finns det nämligen de controllers som i högre utsträckning arbetar 
mot chefer på lägre nivåer, vilket medför att controllern därmed har ett större inflytande 
i hur verksamheten ska styras med avseende på arbetssättet ute i divisionen. Detta då 
chefer på lägre nivå inte alltid har liknande ekonomisk bakgrund som controllern har. 
Solomon m.fl. (1985) betonar vikten av kongruens inom en yrkesroll. Paralleller kan 
med bakgrund av detta dras till fallföretaget och synen på controllerns involvering i 
styrningen. Vi noterar att kongruensen är bristande angående controllerns involvering i 
styrningen då det framgår av en av informanterna att medarbetare på lägre nivå 
stundtals inte uppfattar att controllern är involverad i styrningen på divisions- och 
avdelningsnivå. Detta trots att det framgår att controllern är involverad i styrningen på 
lägre nivå inom organisationen.  
 
I litteraturen definieras skillnaden mellan controllerns egen uppfattning om dess 
arbetsuppgifter och omgivningens syn på rollens arbetsuppgifter som förväntningsgap 
enligt Olve och Petri (2008). Med detta avses därmed, i likhet med diskussionen ovan 
om rollkongruens, skillnaden i den syn som finns inom en organisation angående vilka 
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arbetsuppgifter som bör vara controllerns främsta. Resultatet av undersökningen pekar 
således på att controllerna på fallföretaget upplever ett visst förväntningsgap med tanke 
på att det inte alltid råder kongruens inom och av controllerrollen. Framförallt är det 
skillnad i synen hos medarbetare på lägre nivå som skiljer sig i förhållande till 
controllerns egen syn på rollen. Som nämndes tidigare kan vi även notera ett visst 
förväntningsgap angående controllerrollen med avseende på mängden rapporter som 
vissa chefer på högre nivå kräver av controllerna på fallföretaget.  
 
Med aktivitetsgap avses skillnaden mellan controllerns egen uppfattning om vilka 
arbetsuppgifter som bör utföras av controllern och uppfattningen som omgivningen har 
om vilka arbetsuppgifter som controllern bör utföra (Olve & Petri, 2008). 
Undersökningens resultat pekar på att det förekommer inslag av aktivitetsgap angående 
controllerrollen på fallföretaget. Vi noterar därmed att det förkommer skillnad mellan 
controllerna och omgivningen på fallföretaget och ambitionen med controllerns 
arbetsuppgifter. Det framgår av en av informanterna att det finns en viss längtan att 
inom fallföretaget utföra mer styrningsrelaterade uppgifter som controller. Det förstås 
att controllerna, i varierande utsträckning, är involverade i styrningssammanhang men 
att controllern inte är en direkt del av styrningen högre upp i organisationen. Vissa 
controllers, som exemplifierades ovan, hade en direkt längtan av att få vara med i 
styrningen samtidigt som vissa controllers förklarade att de inte hade någon som helst 
längtan efter detta och att de var fullkomligt nöjda med sin stödjande roll. 
 
Nilsson och Olve (2013) betonar att det är viktigt att controllern belyser potentiella 
förbättringsområden inom verksamheten och uppmärksammar berörda parter om detta. 
Med bakgrund av detta kan paralleller dras till fallföretaget då det framgår genom en av 
informanterna att det är av stor betydelse för denne att lämna ett intryck som controller, 
för att därmed inte enbart ses som en roll som enbart producerar siffror. Informanten 
förklarar vidare att det är tydligt att controllern inte får ta illa upp om 
rekommendationerna inte tas hänsyn till. Vi noterar att detta kan som ett uttryck för 
controllerns begränsade involvering i styrningen på högre nivå inom fallföretaget.  
 

5.4	  Controllerns	  rapportrelationer	  och	  organisationsstrukturen	  
Fallföretaget bestämde ett par år tillbaka att omorganisera sin organisationsstruktur trots 
en lång och etablerad existens på marknaden. Controllerna togs från respektive division 
till att bli en centraliserad controlleravdelning. Enligt Lambert och Sponem (2012) har 
organisationens struktur betydande effekt på controllerrollen. Även på fallföretaget går 
det att utläsa att omorganiseringen haft effekt på controllernas rapportrelationer i den 
nya organisationsstrukturen.  
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Enligt Luthans (2008) kan konflikter av interrollen uppkomma som ett resultat av 
motsättande krav från olika medarbetare vilket också har en försämrad verkan på 
effektiviteten (Li & Bagger, 2008). Fallföretagets val att omorganisera har gett en ökad 
standardisering samt främjat och tydliggjort ett likartat arbetssätt bland samtliga 
controllers som tidigare satt ute i respektive division. På så sätt undviker controllerna i 
större omfattning konflikter i avseende på interrollen då tydligheten för de själva och 
dess omgivning ökat. Genom CAVD-chefen har samtliga controllers på fallföretaget en 
gemensam chef som är högst befogad att motivera eller förkasta om controllern ska 
göra, eller inte göra, vad andra anställda bett denne om. Även detta ser vi som en 
indikator på att konflikter för controllern förebyggs. Controllern kan på så sätt vara 
trygg med att CAVD-chefen hanterar eventuella konflikter och kommer fram till en 
lösning å controllernas vägnar.  
 
Förutom att CAVD-chefen nu är en naturlig närmsta chef så försvann, genom 
centraliseringen, den närhet till både BA- och KA-cheferna som controllerna tidigare 
satt tillsammans med i divisionen. Enligt Maas och Matejka (2009) ska controllern sitta 
i divisionen för att tillhöra lokala ansvarsområdet. Trots att controllerna centraliserats på 
fallföretag anser vi fortfarande att man kan se en betoning på det lokala ansvarsområdet 
då rapportrelationen är oförändrad. Controllerna tillhör därmed inte det funktionella 
ansvarsområdet som Maas och Matejka (2009) menar finns då en controller snarare ska 
främja styrningen på företagsnivå.   
 
Enligt Goretzki (2013) medför en decentralisering att controllerrollen i allmänhet med 
högre sannolikhet antar rollen som företagspartner. Detta är intressant då resultatet av 
undersökningen visar att controllerna, som nämnts, är centralt placerade, men att vi 
ändå utläser att controllerrollen är något av en modern företagspartner på så sätt att de är 
involverade i respektive division och är ute i verksamheten mycket. Controllerna är 
dock involverade i olika hög utsträckning, beroende på vilken motpart som controllern 
har att göra med, men genomgående finns en närhet till den egna divisionen. 
 
Merchant och Van det Stede (2012) förklarar att controllerns rapportrelationer kan 
struktureras på olika sätt inom en organisation, och redogör vidare för två konkreta sätt 
som företag kan strukturera upp dess rapportrelationer utefter. Det finns likheter mellan 
hur controllerns rapportrelationer struktureras på fallföretaget och modellerna av 
Merchant och Van der Stede (2012). Genom undersökningens resultat kan vi konstatera 
att strukturen på fallföretaget närmast liknas vid en hybrid mellan de olika sätt som 
relationerna kan struktureras på. Relationerna benämns som “dotted-line”- och “solid-
line” relationer där de i ett nästa steg motiveras av Merchant och Van der Stede (2012) 
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med att ha olika effekt på controllerns dubbelsidighet. I figur 5.4 nedan har modellen 
anpassats utefter de förhållanden som råder på fallföretaget och i detta avseende kan 
inte fallföretaget ses matcha varken “dotted-line”- eller “solid-line” relationen.  
 

 

 
Figur 5.4. Figur av Holmert och Juvon (2015) över controllerns rapportrelationer på fallföretaget. 

 
I “dotted-line” relationen har controllern en stark koppling till divisionschefen vilket 
stämmer överens med de relationer som fallföretagets controller har med BA- 
respektive KA-cheferna. På så sätt stämmer “dotted-line” relationen in på fallföretaget, 
men samtidigt är kopplingen till chefscontrollern svag i denna modell. Detta stämmer 
därmed inte in på de skildringar från informanterna på fallföretaget. Istället matchar 
controllernas rapportrelationer “solid-line”- relationen som istället har en stark koppling 
till chefscontrollern, men å andra sidan en svag koppling till divisionschefen.  
 
På så sätt motiveras det att rapportrelationerna på fallföretaget är en hybrid av de två 
modellerna. Det som är en viktig analytisk insikt från fallföretaget är den existerande 
relationen som finns mellan divisionschefen och controllerchefen. Detta är något som 
saknas i modellerna enligt Merchant och Van der Stede (2012). Dessutom finns det 
ingen koppling i modellen mellan controllerchefen och den högre ledningen vilket 
också skiljer sig från fallföretaget. Dessa relationer är utomordentligt viktiga i 
fallföretaget och underlättar på många sätt arbetet för controllerna. Så länge allting 
fungerar och det finns en harmoni mellan organisationens olika parter, så som mellan 
controllern, divisionen och högre ledningen, så har CAVD-chefen en passiv roll. 
Däremot blir funktionen viktig i de fall där det finns oförenliga krav på controllern. Med 
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bakgrund av att den dubbelsidighet inom controllerrollen som diskuteras av Maas och 
Matejka (2009) kan paralleller dras till controllerna på fallföretaget. Det framgår genom 
undersökningens resultat att dubbelsidigheten förhindras i mångt och mycket inom 
fallföretaget just genom CAVD-chefens existens. Vid all eventuell problematik som kan 
uppstå mellan medarbetare i organisationen så är det, som tidigare nämnts, CAVD-
chefen som har till uppgift att förutom att granska och stötta controllernas arbete också 
lösa interna problem. 
 

5.5	  Sammanfattning	  
Det analytiska kapitlet har speglat olika aspekter som berör controllerns vardagliga 
arbete samt dess roll inom organisationen. I figur 5.5 nedan har den sammanfattande 
modellen från den teoretiska referensramen modifierats med bakgrund av hur 
controllerna upplever sin roll på fallföretaget.  
 
För controllerna är det av största vikt att vara analytiska, att ha goda interpersonella 
färdigheter, d.v.s. att controllerna besitter förmågan att bemöta och hantera människor 
både med som utan ekonomiska kunskaper, samt att controllerna tar de kommunikativa 
aspekterna på stort allvar. Som en följd av den organisationsförändring, där 
controllerfunktionen centraliserades, handlar controllernas arbetsuppgifter inte enbart 
om att producera rapporter, utan även om att påverka andras tänkande, och att på så sätt 
ha en ständig dialog med den operativa verksamheten inom organisationen. Det framgår 
även att pedagogstämpeln är ständigt närvarande bland controllerna på fallföretaget. På 
fallföretaget innehar även controllern en roll som kan liknas vid en analytiker, coach 
och en pedagog. 
 
En av de faktorer som är kärnfull och som framstår som av stor betydelse är just den 
centrala placeringen av controllerfunktionen. Centraliseringen formar verksamheten och 
stora delar av controllerns vardag. Som en följd av centraliseringen är även controllerns 
rapportrelationer generellt tydligt definierade för både controllern som dess omgivning. 
Det framgår även att den närmsta relationen är med CAVD-chefen vilken medför att 
controllernas involvering i beslutsfattande är låg. Dock kan controllerna i viss mån styra 
upp den operativa verksamheten, men att vara involverad i styrningen högre upp inom 
organisationen är inte en del av controllernas ansvarsområde. 
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Figur 5.5. Figur av Holmert och Juvon (2015) över centrala aspekter angående controllerrollen på 

fallföretaget.  
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6 Slutsats 

I kapitlet sammanfattas undersökningens resultat. Vidare relateras undersökningens 
resultat till den rådande diskussionen om controllerrollen för att på detta sätt peka på 
uppsatsens bidrag i ett bredare perspektiv. Avslutningsvis presenteras begränsningar 
med undersökningen och förslag på fortsatt forskning.  
 

6.1	  Besvarande	  av	  uppsatsens	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Sammantaget visar resultatet av studien att controllern på fallföretaget innehar en roll 
som närmast kan liknas vid en generalist med stöd från ramverket av Olve och Petri 
(2008). Controllern är på så sätt närmast en analytiker, coach och pedagog och i viss 
utsträckning också kamrer. Controllern använder sig inte bara av all affärsrelevant 
information utan även av ett stort mått förståelse för verksamheten som sedan på bästa 
sätt förmedlas vidare ut i organisationen. I sin roll uppnår controllerna rollvalidering på 
grund av den tydliga och hierarkiska organisationsstrukturen som fallföretaget uppvisar. 
Därmed undgås de rolltvetydigheter som annars kan uppstå och som Teh m.fl. (2014) 
beskriver tillsammans med Tang och Chang (2010). Omorganiseringen som bildat en 
centraliserad controlleravdelning, med en gemensam chef, har varit central vid 
undvikandet av de konflikter i rollen som annars kan uppstå. Controllerna riskerar inte 
längre i någon anmärkningsvärd utsträckning att behöva tillgodose motstridiga krav från 
olika parter då dessa oftast hanteras av den gemensamma CAVD-chefen.  
 
I den här studien har även controllerns involvering i styrningen undersökts. Det kan 
enhälligt sägas att fallföretagets controllers ser sig, och agerar som, en stödfunktion 
snarare än en direkt styrande funktion. En viktig anledning till controllernas stödjande 
roll kan härledas till att ingen av de intervjuade controllerna satt med i en 
ledningsgrupp, vilket i företaget är en viktig faktor till att vara med och styra i sin 
division. Inte heller är det vanligt att business controllers sitter i ledningsgrupper i 
företaget. Ytterligare en anledning som inte är försumbar är controllernas egna driv till 
att inneha en styrande roll. Resultatet från studien visar på att en del av controllerna 
hade ambitioner att få styra och såg därmed också till att i indirekt mening få igenom 
styrningseffekter. Resterande delar såg inte styrningsrollen som viktig och var på så sätt 
nöjda att inne ha en stödfunktion och att hjälpa andra i organisationen på bästa sätt.  
 
Förutom controllernas styrningsinvolvering undersökte studien hur controllern upplever 
och hanterar rollens ansvarsområden eventuella rollkonflikter. Inom fallföretaget drogs 
slutsatsen att den teoretiska dubbelsidigheten som Hopper (1980) och Jablonsky m.fl. 
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(1993) påvisar inte upplevs närvarande på fallföretaget i praktiken. En av de främsta 
implikationerna med uppsatsens resultat är att det inom företaget inte är upp till 
controllern själv att hantera en eventuell dubbelsidighet som kan uppstå mellan 
controllern och divisionen samt högre ledningen. Detta har istället hanterats av den 
organisationsstruktur som företaget har och till stora delar är det CAVD-chefen, 
controlleravdelningens förlängda arm, som hanterar oförenliga krav som annars kan 
leda till konflikt för controllern. Det förstås att en avgörande faktor inom fallföretaget är 
den organisatoriska strukturen. Det faktum att controllerfunktionen på företaget är 
centralt placerad inom organisationen medför att det skapas organisatoriska 
kortslutningar som i sin tur leder till att dubbelsidiga ansvarsområden naturligt 
förhindras. Samtidigt är det viktigt att notera att controllern kan inneha flera roller så 
som att controllern både är analytiker, coach och pedagog samtidigt, om än i olika 
utsträckning, utan att vara dubbelsidig. Det är således när det kommer till 
controllerrollens olika ansvarsområden som rollen kan vara dubbelsidig, men som inte 
uppvisas i fallföretaget. 
 
Avslutningsvis undersöktes också vilken påverkan organisationsstrukturen har på 
controllerrollen. Vid det här laget är det tydligt att organisatoriska strukturen har stor 
betydelse för hur controllerrollen utformas. Företagets omorganisering har skapat en 
slags hybrid gällande controllernas rapportrelationer. Å ena sidan är controllerna 
centraliserade med en gemensam chef men å andra sidan arbetar de fortfarande som 
tidigare mot sina respektive divisioner. Det kan från resultatet utläsas att controllerna 
fortfarande har ett starkt samarbete med divisionerna då dessa fortfarande är deras 
främsta “kunder”. Tillika är de nu samlade i en och samma avdelning vilket bidrar till 
ett ökat stöd av likasinnade och som lett till en standardiseringsprocess som frigjort mer 
tid för analys och engagemang ute i verksamheten. Dessutom visar studien ett 
överväldigande stöd för denna omorganisering.  
 

6.2	  Uppsatsens	  resultat	  i	  ett	  bredare	  perspektiv	  
Sedan etablerandet av arketyperna inom litteraturen i form av den ”siffertuggande” och 
”den moderna” controllern går det att konstatera att det skett en hel del utveckling på 
området. Numera är frågan inte alltid huruvida controllern är en företagspartner eller ej 
utan även huruvida organisationer, och controllern själv, önskar att controllern ska 
fungera som en företagspartner. Med bakgrund av detta kan uppsatsens resultat ses 
bidra till den befintliga kunskapen inom controllerområdet med ett flertal teoretiska och 
praktiska implikationer. 
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En central implikation av undersökningen är att controllerfunktionen på fallföretaget är 
centralt placerad samtidigt som controllerna fortfarande arbetar ute i respektive division. 
Detta är även ett medvetet val från fallföretagets sida. Vidare framgår det genom 
undersökningen att samtliga controllers uppskattar organisationsförändringen då flera 
fördelar skapats i samband med denna. Detta kan ses som en intressant utveckling med 
bakgrund av tidigare forskning då Goretzki (2013) exempelvis såg en decentralisering 
av controllerfunktionen som ett sätt att rättfärdiga den moderna controllern som en 
företagspartner. Dock menar Goretzki (2013) vidare att processen mot att bli en modern 
företagspartner inte enbart behöver nås genom att controllerfunktionen decentraliseras. 
Istället menas att controllern kan anta en roll som en modern företagspartner på så sätt 
att controllern är ute tillräckligt mycket i verksamheten samtidigt som controllern 
uppmuntras att arbeta i ett proaktivt syfte. På så sätt förstås controllern på fallföretaget, i 
enlighet med redogörelserna av Goretzki (2013), att en modern företagsorienterad 
controller existerar genom att controllern är tillräckligt synbar ute i organisationens 
verksamhet. 
 
Vidare konkluderar Goretzki (2013) att nya controllerroller kan uppstå som en följd av 
en förändringsprocess inom organisationsstrukturen på ett företag. Med bakgrund av att 
roller kan förändras som ett resultat av en förändring i strukturen inom en organisation, 
kan det genom uppsatsens resultat förstås att en förändring i hur controllerfunktionen 
organiseras även leder till att rollens eventuella dubbelsidighet förändras eller 
försvinner.  
 
Studien möjliggör att en högre grad av förståelse uppnås för controllern då 
controllerrollen nyanseras på så sätt att det framgår att controllern kan inneha flera olika 
roller utan att för den delen vara dubbelsidig. Undersökningens resultat är till nytta för 
andra företag på så sätt att de kan inspireras till att utvärdera controllerrollen och aktivt 
fundera över placeringen av controllerfunktionen inom sin egen organisationsstruktur 
utifrån de slutsatser som studien bidragit med.  

	  

6.3	  Kritisk	  granskning	  av	  undersökningens	  resultat	  	  
Vi vill ägna ett stycke åt de begränsningar som kan ses med undersökningen och 
studiens resultat. En begränsning med undersökningen är huvudsakligen att de 
tolkningar som gjorts grundar sig på ett enda fallföretag. På så sätt är det svårt att utläsa 
om fallföretaget i denna studie utgör ett undantag och huruvida insikterna är aktuella 
även för andra storföretag i Sverige. Dessutom är det svårt att avgöra i vilken 
utsträckning företagskulturen spelar in och påverkar controllerna. Om det fanns 
möjlighet att göra om studien hade det således varit värdefullt att inkludera ett 
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komparativt inslag, där även ett annat företag undersöks vilket medför att likheter och 
skillnader på så sätt kan uppmärksammas. 
 

6.4	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
Angående fortsatt forskning på området vore det intressant att göra om samma studie 
som denna men på ett mindre och/eller mellanstort företag och se huruvida resultaten 
skiljer sig åt. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att göra om studien på ett 
liknande företag, som är ungefär lika stort som fallföretaget i denna studie, men där den 
organisatoriska strukturen istället är platt. På så sätt kan en ökad förståelse för 
controllerrollen uppnås genom att undersöka controllerrollen inom ett företag som inte 
är hierarkiskt styrt, d.v.s. till skillnad från strukturen på fallföretaget i denna studie. 
Avslutningsvis är även ett förslag att undersöka uppfattningen hos medarbetare och 
chefer till controllern för att på så sätt skapa en mer nyanserad bild av controllerrollen 
från ett medarbetarperspektiv. 
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Bilaga  

 
 

Intervjuguide 
 

Allmän och personlig information om controllern (Kortare svar eftersöks) 
1. Kan du presentera dig själv? Vad heter du? 
2. Hur länge har du varit anställd på xxx? Har du jobbat som controller under hela 

anställningstiden?  
3. Vilka personlighetsdrag är viktiga i ditt arbete som controller? Exempelvis flexibel, 

pragmatisk, noggrann och är det viktigt för dig att vara bestämd? 
Varför är detta viktigt? 

4. Hur skulle du beskriva din position inom organisationsstrukturen på xxx?  
Vilka andra anställda arbetar du mot? Vilken är din närmaste chef? 

 

Controllerns arbetsuppgifter (Något längre svar eftersöks) 
5. Kan du beskriva dina vanligaste arbetsuppgifter?  

Kan du utveckla? 
6. Är dina arbetsuppgifter standardiserade eller snarare olika från gång till gång? 

Kan du ge exempel?  
7. Vilken information använder du dig av i ditt arbete?  

Är det redovisningsbaserad- och/eller annan information?  
8. Landar arbetsuppgifter i ditt knä eller är det tydligt vad du ansvarar över och därmed 

tar tag i på egen hand?  
Hur mycket påverkar din chef vad du ska prioritera i ditt arbete?  

9. Har ni som rutin att förmedla information ut i divisionen och även lära andra att 
hantera information?  
Hur kommer det till uttryck? Pedagog? Hur mycket tid spenderar du ute i 
organisationen relativt till att analysera på egen hand?  

10. Hur förmedlar du vanligtvis information som du skapar åt medarbetare?  
Hur mycket tänker du på mottagaren av rapporten? Hur kommunicerar ni? Coach?  

11. Har du en aktiv roll i hur din division ska styras eller hur företaget ska styras?  
Varför, varför inte? På vilket sätt? 

12. Finns det arbetsuppgifter inom din yrkesroll som du anser bör försvinna?  
Varför? 

13. Finns det arbetsuppgifter som du anser borde ingå i din nuvarande yrkesroll?  
Varför? 
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14. Är dina arbetsuppgifter tydligt definierade?  
På vilket sätt? 

 

Controllerns rapportrelationer (längre svar eftersöks) 
15. Kan du berätta lite om vem du huvudsakligen rapporterar till?  

Är det den lokale chefen eller högre ledning? Hur ser ansvarsförhållandena ut? 
Varför?  

16. Vem ska du först och främst tillgodose med ditt arbete?  
Exempelvis att tillgodose lokale chefen alternativt högre ledning eller både och? 

17. Vem skulle du beskriva att du arbetar mer intimt med av den lokale chefen eller den 
högre ledningen?  
Vem spenderar du mest arbetstid med? Varför?  

18. Känner du en högre tillhörighet mot den lokale chefen eller mot den högre ledningen? 
Varför? Har det skett en förändring i detta avseende sedan du började jobba här?  

 

Förväntningar och tvetydigheter av controllerrollen (längre svar eftersöks) 
19. Vilka delar i ditt arbete upplever du som välfungerande respektive problematiska?  

Hur upplever du de problematiska delarna och vad gör du för att lösa de?  
20. Vilka förväntningar har du på ditt arbete som controller?  

Exempelvis att få ansvara för sitt eget arbete eller att få påverka styrningen i 
divisionen? 

21. Förekommer det situationer där du upplever att du inte har möjlighet att påverka det 
som du ansvarar för?  
Varför i så fall?  

22. Förekommer det situationer där det inte är tydligt vad du är ansvarig för eller vad som 
förväntas av dig?  
Hur löser du i så fall dessa situationer? 

 

Kongruens och motsättningar inom controllerrollen (längre svar eftersöks) 
23. Vilken bild tror du att dina medarbetare och chefer har angående controllerrollen? På 

vilket sätt tror du att medarbetare och chefers syn skiljer sig från din egen bild av 
rollen?  
Ses controllern som en nyckelperson? Som en stödfunktion? Som en strateg? 

24. Upplever du att olika medarbetare och chefer kräver olika saker från dig som kan vara 
oförenliga?  
Hur hanterar du dessa motsättningar?  

25. Upplever du stress vid motsättningar i arbetet?  
Vilka situationer leder till stress för dig? Vilka aktörer är vanligtvis inblandade i 
detta? 
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26. Anser du att din kompetens som controller kommer till bästa möjliga användning 
inom företaget?  
Finns det möjligheter till förbättringar?  

 

Avslutning av intervjun 

27. Har du några frågor? Något som du vill tillägga? 

 
 


