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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Gustaf Kastberg för de tips och den handledning han har gett oss 
under uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till de respondenter som möjliggjort 
denna uppsats genom att de har avsatt sin tid och ställt upp på intervjuer. Till sist vill vi tacka 
våra opponenter som gett synpunkter samt konstruktiv kritik på vår text som bidragit till en 
förbättrad studie.  
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Abstract 
 
The role of a controller has existed within organizations since the beginning of the 20th 
century, but it has developed substantially over time. The controller initially had an 
accountant role and now they have an increasingly business oriented and analytical function 
within business organizations. In the 1930s, this drastic change of function in the role 
occurred by the Controllers Institute of America (CIA), which resulted in the controller 
getting a more analytical role. Within companies in Sweden and across Europe, the controller 
concept developed in the 1970s. However, the role of a controller still lacks a clear definition 
and the content in the role varies substantially across different business organizations. There 
are also many different types of controllers, which increases the role variation. The objective 
of this study is to increase the knowledge of the role of a controller; by studying which tasks 
and expertises that are included in the profession, the differences between companies and 
whether there is a difference between how the controller himself/herself and the others within 
the organizations define the role of a controller. The study is conducted with a qualitative 
study with an abductive approach. The empirics are collected via semi structured interviews 
with both controllers and related roles. The study was conducted by means of ten interviews 
across five different companies, of which seven interviews with controllers and three 
interviews with related roles. The controllers were categorized as three different types of 
controllers based on their duties and responsibilities; the analysts with elements of 
accountants, the accountant with elements of analysts and the mix of analyst, educator and 
coach. A noticeable difference in the role was noted between companies depending on their 
size and how their reporting is designed, but no major differences depending on industry. 
Finally, we concluded that the interviewed controllers and the related individuals largely 
agreed on controller role content in general as well as within each respective company. 
      
This thesis will continue in Swedish.  
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Sammanfattning  
 
Controllerrollen utvecklades inom organisationer i början av 1900-talet och har förändrats 
mycket över tidens gång. Controllern har gått från att ha en mer kameral roll till att ha fått en 
allt mer affärsinriktad och analyserande funktion inom företagen. Denna drastiska förändring 
av funktionen skedde på 1930-talet genom att Controllers Institute of America (CIA) 
startades, vilket ledde till att controllern fick den mer analyserande rollen. Inom företag i 
Sverige och övriga Europa växte controllerbegreppet fram under 1970-talet. Men rollen som 
controller har fortfarande inte någon tydlig definition och kan se väldigt olika ut beroende på 
vilket företag controllern arbetar inom. Det finns även väldigt många olika typer av 
controllers, vilket ökar variationen av rollen. Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om vad 
det innebär att arbeta som controller; det vill säga vilka arbetsuppgifter och vilken kompetens 
som är vanligt förekommande inom yrket, vilka skillnader det finns mellan företag samt om 
det finns en skillnad mellan hur controllern själv och övriga inom organisationerna definierar 
controllerrollen. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. 
Materialet är insamlat via semistrukturerade intervjuer av både controllers och dess 
medarbetare. Det genomfördes tio stycken intervjuer på fem olika företag, varav sju intervjuer 
var med controllers och tre intervjuer var med medarbetare. Resultatet blev att de intervjuade 
controllerna i studien gick att kategorisera som tre olika typer av controllers baserat på deras 
arbetsuppgifter och ansvarsområden; analytiker med inslag av kamrer, kamrer med inslag av 
analytiker samt en blandning av analytiker, pedagog och coach. Vi kan konstatera att vi märkt 
en viss skillnad i controllerrollen mellan företagen gällande företagsstorlek och hur 
rapporteringen är utformad, men inga större skillnader beroende på bransch. Avslutningsvis 
kom vi fram till att de intervjuade controllerna och medarbetarna i stor utsträckning var 
överens kring vad controllerrollen innebär både i allmänhet och på de specifika företagen. 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Controller, financial controller, business controller, kamrer, controllerrollen, 
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1 Inledning 
 
I det inledande avsnittet kommer vi att redogöra för bakgrunden till studien, de problem som 
finns inom området samt studiens syfte och frågeställning. Avslutningsvis kommer vi att 
redogöra för de avgränsningar som vi har valt att göra.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Ekonomistyrning började under tidigt 1800-tal att utvecklas i USA. Detta tack vare att företag 
inom bland annat textil-, järn- och stålindustrin började utveckla egna interna leverantörs- och 
distributionsverksamheter. Målsättningen var att uppnå förbättrad styrning av försäljningen 
och en effektivare produktion, vilket i sitt led skulle leda till konkurrensfördelar. Dessa 
förbättringar ledde till att organisationerna växte sig större och blev mer komplexa. 
Internredovisningen utvecklades efter detta kraftigt för att företagen skulle kunna genomföra 
den interna styrningen och för att möta de nya krav som utvecklingen medförde. 
Organisationer gick från att tidigare ha varit vertikalt hierarkiska till att bilda divisioner inom 
organisationsstrukturen (Källström 1990). Fokus för styrningen gick från slutet av 1980-talet 
istället till de horisontella processerna (Nilsson & Olve 2013). Det blev samtidigt mer 
strategiskt för företagen att styra sin verksamhet mot räntabilitetsmål. Med koppling till 
förändringarna som skedde växte det inom de amerikanska organisationerna fram en ny 
funktion, nämligen controllerrollen (Källström 1990).   
     
Controllerrollen har även förändrats över tidens gång. I England på 1900-talet utförde 
controllers endast arbetsuppgifterna de var tillsagda att göra och de hade inte heller stora 
möjligheter att komma med egna synpunkter och förslag. Vanligtvis bestod arbetsuppgifterna 
och ansvarsområdena i att ha överblick över organisationers inkomster och utgifter samt att 
upprätta månadsrapporter åt ägarna. Dagens controller är, till skillnad från controllern förr i 
tiden, ofta en del av företagsledningen. Idag behövs mer kunskap och förståelse för vilka 
konsekvenser som kan inträffa till följd av olika beslut, samt även kunskap kring hur de på 
bästa sätt bör agera i dessa situationer. Dagens controller bör således ha mer fokus på 
framtiden. Förutom kunskap om organisationers redovisning bör de även kunna analysera 
dessa siffror för att därefter göra bedömningar eller prognoser av hur framtiden kan komma 
att se ut. Controllerns ansvarsområde innefattar ofta hela verksamheten, och bör därmed ha 
kunskap om samtliga delar inom organisationen (Hamilton 1960). 
 
Mellan tidsperioden 1970 till 1980-talet började controllerrollen efterlikna den funktion denne 
har idag och flera nya metoder för ekonomistyrning framställdes. Däribland fanns exempelvis 
TQM, JIT samt det balanserade styrkortet. Controllerrollen blev även vanligare inom offentlig 
verksamhet och övriga icke-vinstdrivande organisationer. Istället för att styra mot lönsamhet 
är det i dessa situationer viktigt att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt och det är därmed 
vanligt att använda mått som exempelvis visar kostnad per prestation (Nilsson & Olve 2013). 
 
Anledningar till att ansvarsområdet för controllern har utökats med åren är förändringar i 
skattelagstiftning och att ny teknik har tillkommit, vilket i sin tur även har lett till ett krav på 
controllern att vara tekniskt kunnig. Dessutom finns idag ett ökat fokus på vinstmaximering. 
Organisationer kräver generellt en bredare kunskap av sin/sina controller/s och det är nuför-
tiden inte endast ekonomirelaterade kunskaper som eftersöks hos en controller. 
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Yrket drar därmed även till sig personer med lägre kompetens inom ekonomiområdet, men 
som istället har kompetens inom andra områden (Ferri 1995). 
 
Inom mindre företag består vanligen controllerns arbetsuppgifter av att ansvara för hela 
ekonomiprocessen samt det administrativa arbetet, vilket i många fall bidrar till att det 
strategiska arbetet går förlorat. På grund av att en del företag inte har de ekonomiska 
förutsättningarna för att controllern enbart ska kunna fokusera på affärsrådgivning och det 
strategiska arbetet, kan det vara en förklaring till varför begreppet controller är svårbestämt 
(Lassi 2003). 

Inom större organisationer kan det finnas fler controllers som arbetar på olika nivåer inom 
verksamheten. En divisionscontroller har ett övergripande ansvar och därutöver kan det finnas 
controllers som har ansvar över specifika enheter inom organisationerna. Detta är i synnerhet 
vanligt inom organisationer i USA. Controllern kan även verka inom olika funktioner i 
företaget, såsom inköp, marknadsföring eller produktion (Nilsson & Olve 2013). 
 
En huvudsaklig arbetsuppgift för controllern är att stötta chefer i beslutsfattande genom att ge 
rekommendationer eller ifrågasätta felaktiga beslut. De ska även säkerställa att information 
och siffror inom organisationen är korrekta. För övrigt är det även vanligt att controllers är 
involverade i beslutsfattande kring lager, prissättning av varor samt internprissättning (Sathe 
1983). Övriga styrmedel för controllern är att bidra i beslutsfattande kring val av organisa-
torisk struktur, belöningssystem, internutbildning samt företagskultur. Generellt sett är 
controllerns huvuduppgift att stödja företagsledningen i deras styrning av företaget (Nilsson & 
Olve 2013). 
 
I Sverige har det genom åren aldrig funnits en ordentlig definition av begreppet controller. 
Den amerikanska benämningen för begreppet har ofta medfört en missuppfattning angående 
yrket, eftersom översättningen har medfört att controllern uppfattas som en kontrollant, som 
en revisor (Mattsson 1987). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare forskning beskriver flera olika typer av controllers. Exempelvis varierar nivån av 
självständighet och vilka ansvarsområden de har beroende på vilken organisation det handlar 
om. En del controllers har ansvar att se över en stor del av verksamheten medan andra 
ansvarar för ekonomistyrningen för en mindre del (Sathe 1983). 
 
Vad begreppet controller verkligen innebär har skilt sig åt mellan olika företag, men den 
klassiska uppdelningen har varit mellan controller och treasurer. De kan ses som två 
sammanhängande roller men inom olika områden. Treasurer ansvarar för finansiering, 
kontakter med banker och investerare, försäkringar och penningplaceringar. Framförallt i 
utlandet kan dess arbetsuppgifter dock skötas av större juridiska enheter, vanligtvis som en 
deluppgift för ekonomichefen (Nilsson & Olve 2013).  
 
En form av controller kallas för accounting controller och den andra för business controller 
(Nilsson & Olve 2013). En accounting controller arbetar med att ta fram siffrorna i 
organisationens redovisning samt rapporterar resultat och måluppfyllnad. De är historiskt- 
samt nulägesorienterade och ska tillgodose många intressenters behov. Denna roll påminner 
om rollen som en ekonomichef eller en redovisningschef har. Business controllern särskiljer 
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sig från accounting controllern genom att de använder siffrorna som accounting controllern 
varit med och framställt för att genomföra analyser och ägnar sig inte åt redovisningsarbete. 
De arbetar i större utsträckning med strategiska frågor och omvandlar analys till handling 
(Arbetsförmedlingen 2016; Nilsson & Olve 2013). Business controllern rapporterar oftast till 
en linjechef eller VD som enda intressent (Sathe 1983). Rollen som business controller är 
framtidsorienterad och mer affärsorienterad med fokus på affärsmöjligheter och mått på 
resursanvändning (Nilsson & Olve 2013). 
 
Redovisningsprocessen inom större företag ska helst ske utan medverkan av en business 
controller, eftersom denne bör ges tid att fokusera på sina andra arbetsuppgifter. Ett 
övergripande ansvar för redovisningen bör dock finnas och business controllern ska hjälpa till 
med redovisningen när det behövs. Inom mindre företag är det däremot vanligare att 
controllern tar på sig rollen som ekonomichef och även ansvarar helt eller delvis för 
organisationens redovisning. Controllern får därmed mindre tid för styrningsrelaterat arbete 
och de egentliga arbetsuppgifterna som en controller bör ha. Controllerns mångskiftande 
arbetsuppgifter har framkallat en varierande roll, vilket i sin tur har bidragit till en mängd 
olika sätt att definiera controllern på (Nilsson & Olve 2013). 
 
Enligt Lindvall (2009) finns det ett behov för många företag att utveckla tydligare 
rolldefinitioner genom att utifrån både funktion och erfarenhet differentiera och avgränsa 
controllerrollen. Klassificeringen av rollen har från företagens sida inte alltid varit 
genomtänkt utan de har använt sig av benämningen controller för att höja efterfrågan på 
tjänsten, istället för att efterfråga exempelvis en kamrer i platsannonserna. Detta har bidragit 
till en tveksamhet om vad controllerrollen innebär (Lindvall 2009).  
 
Det råder som nämnt ovan osäkerhet kring definitionen av en controller. Endast 57 % av de 
som arbetar som controllers anser sin roll vara väldefinierad och bara 48 % av de som arbetar 
med controlleryrket upplever att deras chefer och medarbetare har kunskap kring vad 
controllerfunktionen innebär (Källström 1990). Enligt Siegel (1990) och Mourtisen (1996) har 
undersökningar visat på att controllerarbetet kan varierar mellan 18 till uppemot 30 olika 
arbetsuppgifter.  
 
Forskare beskriver många typer av controllers och det finns inga tydliga gränser mellan dessa. 
I dagsläget kallas ibland kamrerer, internrevisorer samt redovisningsekonomer för controllers 
och fler av de ekonomer som inte innehar en controllertitel arbetar i dagsläget med typiska 
controlleruppgifter. På detta vis blir det otydligt vad företagen egentligen eftersträvar när de i 
platsannonserna beskriver att de eftersöker en controller, utan att specificera tydligt vilken typ 
av controller de behöver i sin verksamhet. Det är dessutom svårt för företagen att veta vilka 
typer av personer som söker tjänsten (Källström 1990). I denna studie ska vi därför undersöka 
hur spridningen av arbetsuppgifterna ser ut bland olika företag. Vad innebär det att arbeta med 
detta yrke? Vilka ansvarsområden innefattar rollen? Det är inte heller särskilt tydligt vad som 
är skillnaden mellan en controller och en ekonomichef. Controllerrollen ser också olika ut 
beroende på vilket företag det handlar om. 
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om vad det innebär att arbeta som controller; det vill 
säga vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket och vilka personliga egenskaper som är vanligt 
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förekommande för en controller, skillnader mellan företag samt om det finns en skillnad 
mellan hur controllern själv och övriga inom organisationerna definierar controllerrollen. 
 

1.4 Frågeställning 
 

− Vad har controllern för roll, arbetsuppgifter och personliga egenskaper inom svenska 
stora (250< anställda) företag? 

 
− Hur skiljer sig controllerrollen mellan olika företag? 

 
− Finns det någon skillnad mellan hur controllern själv definierar sin roll samt hur 

anställda med koppling till controllern definierar controllerns roll?  
 
            

1.5 Avgränsningar 
 
Storleken på företag definieras av antal anställda samt omfattningen av balansomslutning och 
omsättning. Små företag har maximalt 49 anställda och medelstora har 50 - 249. För att 
klassificeras som ett medelstort företag ska inte omsättningen överstiga 50 miljoner euro och 
balansomslutningen får inte överstiga 43 miljoner euro (Upphandlingsmyndigheten 2018). 
Eftersom företag av mindre storlek sällan har en renodlad controller har dessa uteslutits från 
undersökningen. Istället har vi i denna studie valt att avgränsa oss till att undersöka 
controllerrollen inom svenska stora företag och kommer endast att intervjua controllers som 
är aktiva i sin roll år 2018. Företag med olika storlek inom denna kategori kommer att väljas 
ut för att skapa mer bredd i undersökningen.  
 
Utöver controllerna kommer även fler funktioner inom företagen att intervjuas. Anledningen 
till detta är att undersöka ifall dessa respondenters syn på controllerrollen överensstämmer 
med controllerns syn på sig själv.  
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2 Referensram 
 
Syftet med följande avsnitt är att skapa en grundläggande beskrivningsmodell där vi 
operationaliserar begreppen kring controllern. Inledningsvis presenteras bakgrunden och 
utvecklingen av controllerrollen. Därefter redogör vi för en sammanställning av de styrmedel 
och arbetsuppgifter som kan ingå i yrket. Denna del av avsnittet är störst, eftersom dessa kan 
variera stort mellan olika typer av controllers och mellan företag, beroende på exempelvis 
branschtillhörighet och företagsstorlek. Därefter tar vi upp på vilket sätt som controllerrollen 
ofta fungerar som en länk mellan då-, nu- och framtid samt hur controllerrollens 
organisatoriska placering kan se ut inom olika företag. Slutligen förklarar vi vilka personliga 
egenskaper som kan krävas av en controller. Vi förklarar därmed controllerrollen med 
utgångspunkt i vad en controller gör och hur de bör vara som personer. Syftet med avsnittet 
är att skapa en bild av hur controllerrollen ser ut i teorin i dagsläget och hur rollen kan 
särskilja sig mellan människor och företag. Vi kommer därefter, med referensramen som 
hjälp, att kunna ta fram en passande intervjuguide och sedan jämföra informationen i 
referensramen med informationen från respondenterna för att se om respondenternas svar 
överensstämmer med referensramen eller om läget eventuellt ser annorlunda ut i 
verkligheten. 
 

2.1 Controllerns bakgrund och utveckling över tid 
 
Begreppet controller introducerades som yrke i USA under senare delen av 1800-talet. 
Controllerns arbetsuppgifter var till en början rutinmässiga redovisningsärenden och hade 
ansvar över företagets tillgångar, de var bara vanliga bokförare (Mattson 1987). Enligt 
Frenckner (1980) skedde det under 1930-talet en drastisk förändring av controllerfunktionen 
när Controllers Institute of America (CIA) startades. Controllerrollen skiftade då från en 
passiv redovisningsroll till att bli en mer analyserande roll. Yrket controller blev allt mer 
vanligt förekommande inom företag när decentralisering av verksamheterna skedde, genom 
att det bildades divisioner inom organisationsstrukturen (Källström 1990).  
 
I Sverige och resten av Europa växte controllerbegreppet först fram under 1970-talet 
(Källström 1990). Under 1990-talet ökade intresset för kvalitetsmätning och företagen fick 
upp ögonen för kunden. Flera företag började under denna tidsperiod använda sig utav bland 
annat styrkort och controllerns arbetsuppgifter utvidgades (Nilsson & Olve 2013). Controller-
rollen har gått från att huvudsakligen enbart varit inriktad på rent bokföringsarbete till att 
spela en aktiv roll i ledningsgruppen. Medan en controller förr i tiden förväntades vara en 
skicklig historiker förväntas en controller i nuläget istället vara en framsynt visionär. 
Kompetensmässigt skulle de förr i tiden behärska redovisningsteknik och skatteregler 
eftersom arbetsuppgifterna kunde bestå av planering, analyser, rapportering, uppföljning samt 
skattefrågor. Idag krävs det även att controllern har kännedom och kunskap om hela företaget 
och dess miljö (Källström 1990).  
 

2.2 Arbetsuppgifter och styrmedel 
 
Controllern är den roll inom en organisation som ska ha mest kunskap om organisationens 
ekonomi i sin helhet och är den ende som har hela företagets lönsamhet som sin arbetsuppgift 
(Källström 1990). Under senare år har controllern fått en rollutvidgning, vilket har medfört att 
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både fler risker och möjligheter har skapats. Fördelar med rollutvidgningen är att controllerns 
arbete har utvecklats från att ha varit mer rutinartat till att bli mer analytiskt och därmed skapa 
mer värde för verksamheten. En nackdel med rollutvidgningen är å andra sidan att controllers 
riskerar att belastas med en ökad arbetsbörda, samtidigt som de förlorar det som upplevs vara 
yrkets kärnkompetens: det vill säga den djupa förståelsen för företagets ekonomi i sin helhet 
(Lindvall 2009).  
 
Tekniken i dagens samhälle går fort framåt och konkurrensen är stor inom många branscher 
vilket resulterar i att controllern har krav på sig att ständigt vara öppen för att ta emot ny 
kunskap och bör ta initiativ till att fortbilda sig. Det finns däremot inte ett enda ultimat sätt att 
använda ekonomistyrningen och för att företagen ska bibehålla eller öka sin konkurrenskraft 
krävs att ekonomistyrningen på ett snabbt och effektivt sätt kan anpassas till rådande situation 
och organisation. I sämre tider när efterfrågan på företagens produkter eller tjänster sviker blir 
strategiarbetet särskilt viktigt. I detta strategiarbete har controllern en viktig roll. Strategin 
måste bearbetas för att företaget ska kunna vända den långsiktiga trenden. Budgetering får 
även den en viktig roll, för att företaget ska överleva på kort sikt (Nilsson & Olve 2013). 
 
En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en controller är att bidra till att övriga ekonomiskt 
ansvariga inom företaget får en korrekt uppfattning om hur olika handlingsalternativ påverkar 
organisationens lönsamhet (Källström 1990). En av de främsta arbetsuppgifterna en controller 
har är således även att stötta chefer i beslutsfattande (Sathe 1983; Nilsson & Olve 2013). 
Controllern ska ge cheferna beslutsunderlag i form av analyser av marknadsläget, där hot och 
möjligheter undersöks, samt analyser av företagets inre effektivitet och starka samt svaga 
sidor. Controllern måste mäta och analysera rätt saker för att de affärsansvariga ska kunna 
fokusera på de viktigaste frågorna (Nilsson & Olve 2013). Controllern bör även komma med 
förslag, synpunkter och förklaringar vilka ska se till att de ekonomiskt ansvariga inom 
företaget får ökad förståelse för hur situationen ser ut och ges goda möjligheter att handla på 
ett optimalt sätt. På grund av att controllerrollen fungerar som en stabsfunktion och ofta inte 
ges särskilt mycket egen beslutsrätt är denna roll ofta beroende av andra relationer (Källström 
1990). Enligt Baines och Langfield-Smith (2003) anses controllerrollen även vara en 
servicefunktion som möjliggör för andra medarbetare inom organisationen att fatta de bästa 
möjliga besluten.  
 
Utöver kontakten mellan controllern och de högsta cheferna gäller även att övriga med-
arbetare inom verksamheten får en förståelse för styrmedlen, så att alla arbetar i samma 
riktning. Samtliga som arbetar på företagen behöver dela en gemensam grund och ha kunskap 
om vad som bör prioriteras eller åtgärdas inom företaget (Lindvall 2009).  
 
Internrevision är ett område där controllerns roll har diskuterats mycket. I USA är controllern 
ofta en chef eller ansvarig för företagets internrevision, vilket somliga anser är en nackdel. 
Eftersom en controller tillsammans med företagsledningen ska styra verksamheten så effektivt 
som möjligt kan det vara en nackdel att denna person även granskar effektiviteten i 
verksamheten och styrsystemen. Denna granskning blir således mer subjektiv och intern-
revisionens effektivitet försvagas (Källström 1990). 
 
Inom vissa företag finns fastlagda rutiner när det kommer till ekonomistyrningen, vilket 
minskar controllerns möjligheter att ta egna initiativ. Controllers har därmed ofta vissa rutiner 
som är kopplade till denna roll inom organisationen. Det kan vara arbetsuppgifter som måste 
utföras vid en viss tidpunkt och som inte får skjutas upp. Vissa av dessa arbetsuppgifter är 
globala och relativt vanliga för en controller inom alla företag, medan vissa är lokala och 
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endast gäller för ett eller vissa företag. Enligt studier sker 44 % av controllerns arbete på eget 
initiativ och 12 % av aktiviteterna är initierade av en chef. Utöver detta är 25 % av arbets-
uppgifterna rutinbaserade och 19 % är initierade av medarbetare. De flesta arbetsdagar är 
relativt lika varandra men de består av många olika aktiviteter (Lindvall 2009). 
 

2.2.1 Det formella styrsystemet  
 
Controllern har ett övergripande ansvar över det formella styrsystemet, det vill säga företagets 
strategi, ettårsstyrning samt operativa styrning. Syftet med det formella styrsystemet är att 
skapa konkurrensfördelar samt en effektiv resursfördelning inom företaget, för att på så vis 
kunna uppnå företagets uppsatta mål. Ett företag kan uppnå konkurrensfördelar på olika sätt. 
Det finns två generiska konkurrensfördelar. Den ena handlar om kostnadsledarskap, vilket 
innebär att ett företag med hjälp av stordriftsfördelar kan minimera sina kostnader och därmed 
konkurrerar med de låga kostnaderna. Den andra strategin är differentiering och innebär att 
företaget har en unik produkt eller tjänst som ökar kundtillfredsställelsen. Kunderna blir 
därmed villiga att betala ett högre pris för produkten eller tjänsten (Nilsson & Olve 2013). 
 
Enligt Nilsson och Olve (2013) innebär strategi vilken affärsidé och långsiktig inriktning 
företaget ska ha och vilket arbetssätt som bör eftersträvas för att de uppsatta målen ska kunna 
uppnås. Strategiarbetet är på så vis nära kopplat till målformulering och handlar om hur 
företaget ska arbeta för att uppnå konkurrensfördelar eller hur de resursfördelar på ett optimalt 
sätt. Ett viktigt analysverktyg för controllern vid strategisk planering är omvärldsanalyser. 
Dessa kan genomföras på olika sätt beroende på vilken information som är av intresse. 
Exempel på omvärldsanalyser är makromiljöanalys, kundanalys, pris- och kvalitetsanalys, 
konkurrentanalys samt benchmarking. Analyser av makromiljön syftar till att skapa en 
överblick över de faktorer i omvärlden som påverkar företaget, men som företaget inte själv 
kan påverka. Detta kan exempelvis vara inflation, räntor och skatter. Kundanalysen syftar till 
att skapa förståelse för kundens preferenser och varför de väljer att konsumera vissa specifika 
produkter eller tjänster. Pris- och kvalitetsanalyser visar sambandet mellan pris och kvalité för 
företagets olika produkter ger indikationer på om priser behöver justeras för att matcha 
kvalitén. Konkurrentanalyser skapar en bättre bild av konkurrenterna och deras arbetssätt, 
styrkor och svagheter. Benchmarking syftar till att jämföra företaget med best practice inom 
branschen för att på så vis lära av andra. Ytterligare en analysmodell som är viktig för en 
controller är risk- och planeringsanalyser (Nilsson & Olve 2013). 
 
Ettårsstyrningen är en precisering av strategin. Denna styrprocess hamnar mellan strateg-
iarbetet och den operativa styrningen och är controllerns huvudsakliga arbetssyssla. I första 
hand innebär ettårsstyrningen att controllern planerar för hur företaget ska arbeta för att 
uppfylla målen. Det kan exempelvis handla om att controllern tar fram budgetar och sedan 
kontinuerligt med hjälp av budgetuppföljning ser i vilken grad målen har uppnåtts. Om det 
finns avvikelser från budget bör de analysera vad dessa avvikelser beror på. Budgetering har 
dock utsatts för kritik vilket inneburit att vissa företag har valt att inte använda det. 
Anledningen bakom kritiken är bland annat att företag inte lägger tillräckligt med resurser på 
att skapa bra analyser som kan ligga till grund för budgeten, samt att budgetarbete är 
resurskrävande och tar lång tid att genomföra (Nilsson & Olve 2013). Dessutom förändras 
verkligheten i snabb takt och därmed kan budgetar snabbt bli inaktuella (Lindvall 2009). Ett 
alternativ till traditionellt budgetarbete är enligt Nilsson och Olve (2013) att låta de ansvariga 
cheferna själva ta ett ekonomiskt ansvar över resultatet för deras enheter. I detta fall får inte 
det ekonomiska ansvaret bli för stort. Cheferna inom de olika enheterna måste ha en möjlighet 
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att själva kunna påverka sina resultat och de ska således inte vara ansvariga över sådana 
faktorer som de inte kan påverka (Nilsson & Olve 2013). Det är även möjligt att ersätta 
budget med prognostisering som utförs ofta eller löpande (Lindvall 2009). 
   
Med den operativa styrningen ligger fokus på väldigt kort sikt, såsom de närmaste timmarna 
eller dagarna. En av de allra viktigaste arbetsuppgifterna en controller har är att identifiera 
risker inom och utanför organisationen, för att sedan komma med förslag på hur dessa risker 
kan undvikas (Nilsson & Olve 2013). 
 

2.2.2 Verktyg 
 
Enligt Lindvall (2009) är IT idag ett betydelsefullt verktyg när det kommer till controllerns 
arbete och Excel används i cirka en fjärdedel av arbetsuppgifterna. En controller ska inhämta 
datamaterial från olika system och sedan bearbeta materialet för att underlätta jämförbarhet. 
Efter bearbetningen ska datamaterialet kvalitetssäkras för att minimera risker för felaktigheter. 
Därefter ska kalkyler och analyser genomföras. Det är vanligt att dessa presenteras grafiskt 
för företagsledningen eller de ekonomiskt ansvariga inom organisationen, för att underlätta 
förståelsen av informationen och för att minska risken att övriga tolkar informationen på ett 
felaktigt sätt. Inhämtandet av datamaterialet tar i många fall en stor del utav controllerns tid, 
vilket beror på dåligt integrerade informationssystem inom företagen. Risken är att det kan 
resultera i att den viktiga analysen som bör följa rapporterna uteblir eftersom controllern inte 
hinner med att utföra denna (Lindvall 2009). 
 
Enligt Nilsson och Olve (2013) är belöningssystem ytterligare ett verktyg som controllern kan 
arbeta med tillsammans med företagsledningen. Belöningssystem används för att påverka 
medarbetares engagemang i positiv riktning, för när människor verkligen vill ha någonting 
anstränger de sig extra mycket (Ax, Johansson & Kullvén 2015). På så vis höjs prestationen 
av medarbetarna vilket bidrar till högre lönsamhet för organisationen (Nilsson & Olve 2013). 
Belöningssystemet har dock kritiserats inom svensk media de senaste åren. Anledningen 
bakom denna kritik är att höga bonusar har delats ut till chefer och företagsledning 
(Bengtsson & Hedberg 2012), samt bonus som har delats ut inom skattefinansierade 
verksamheter (Nilsson & Olve 2013). Controllern bör komma med synpunkter kring 
prestationsbedömning som belöningssystemet grundar sig i, eftersom denna bedömning är 
komplex och det finns många alternativ för att mäta prestation. Till exempel kan yttre faktorer 
påverka en medarbetares prestation och därmed belöning, även om medarbetaren inte har haft 
någon egen inverkan. Utöver dessa nackdelar kan det dessutom finnas svårigheter i att 
bedöma de lång- eller kortsiktiga effekterna av belöningssystem. Kommunikationen mellan 
controllern och personalavdelning bör vara god när det gäller belöningssystem och controllern 
bör räkna ut vilka utfall olika former av upplägg kan ge upphov till (Nilsson & Olve 2013). 
 
Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter har controllern även ansvar över mindre formaliserad 
styrning i form av internutbildning av medarbetare samt att skapa en viss företagskultur. Detta 
kan ske genom att medarbetare med rätt kompetens rekryteras till organisationen. Att fungera 
som samordnare och rådgivare vid budgeteringsprocessen är också en uppgift för controllern 
(Nilsson & Olve 2013). Bra kommunikation är således viktigt för att övrig personal ska få en 
korrekt bild av situationen (Lindvall 2009). De bör även skapa eller medverka vid skapandet 
och löpande kontroller av produktkalkyler, investeringskalkyler, olika metoder som exempel-
vis balanserat styrkort samt internprissättning (Nilsson & Olve 2013). 
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Det balanserade styrkortet innebär att fokus riktas i fyra riktningar, vilka är; ekonomiska 
nyckeltal, kund- och processperspektivet samt utvecklingsperspektivet. Företaget får därmed 
information kring hur det har gått historiskt, hur det går nu samt hur de behöver arbeta framåt. 
De får även ett externt och ett internt perspektiv på verksamheten (Kaplan & Norton 1996). 
Om företaget använder sig av balanserat styrkort bör controllern se till att denna information 
sprids inom företaget och marknadsföra denna idé. Controllern bör även engagera sig i 
utformningen och uppföljningsprocessen av styrkortet. Internprissättning är interna priser på 
företagets varor eller tjänster som möjliggör ökad decentralisering av verksamheten, bidrar till 
ett ökat kostnadsmedvetande samt bidrar till beslutsunderlag. Internpriserna kan vara 
marknadsbaserade eller baseras på förhandlingar eller så kan exempelvis företagsledningen 
bestämma värdena. Dessa kan sedan justeras upp eller ned för att skapa olika effekter (Nilsson 
& Olve 2013). 
 

2.2.3 Fyra typer av controllers 
 
Enligt Nilsson och Olve (2013) kan man dela in controllerrollen i kamrer, analytiker, pedagog 
och coach. Kamrer gör det controllerarbete som ekonomer utfört sedan lång tid tillbaka. 
Förståelse för redovisningen och förmågan att kunna tolka dessa siffror är viktigt. Analytikern 
använder mer än redovisningsinformation i sitt arbete. I kombination med redovisningsdata 
används även data kring produktionen samt företagets personal för att skapa större förståelse 
för vad som har skett och vad som eventuellt kommer att ske. Pedagogen har fokus på att 
decentralisera det finansiella tänkandet genom att förenkla processer samt förklara sitt synsätt 
så att alla medarbetare får god förståelse för styrsystemet inom företaget. Pedagogen får på 
detta vis samtliga medarbetare att se sig själva som delvis ekonomer. Coachen liknar 
pedagogen men till skillnad från pedagogen har coachen ett ökat fokus på icke-finansiella 
mått. Coachens arbete handlar mycket om kvalité- och processutveckling och om att sprida 
sina insikter kring detta inom företaget och att ge sina råd kring utvecklingen inom området 
(Nilsson & Olve 2013). 

 

 
Figur 1. Fyra controllertyper. 

Bild: Johannesson och Persson (2018). Originalmodell: Nilsson & Olve (2013).  
 

2.2.4 Länk mellan dåtid och nutid 
 
Generellt sett ska controllern både arbeta med planeringsarbete och beslutsfattande, samt 
uppföljning av resultatet. Detta resulterar i en konflikt inom controllerrollen, eftersom de får 
svårigheter att agera som en oberoende part vid uppföljningen. I synnerhet när det i efterhand 
visar sig att controllern i det tidiga arbetet med planering hade tagit felaktiga beslut 
(Källström 1990). En alternativ lösning är enligt Källström (1990) att ha två controllers i 
företaget, varvid den ena ansvarar för planeringsarbetet och den andra för uppföljning. 
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Nackdelar är dock att vissa delar av controllernas arbete dubbleras. Fördelen med att en enda 
controller ansvarar för både planering och uppföljning är att helheten betonas och att 
controllern blir en länk mellan då-, nu- och framtid. Det krävs dock att denna person är 
skicklig både i planering och att tänka framåt, samt att analysera resultatet i efterhand 
(Källström 1990). 
 
Controllern ska bidra till att utforma planeringssystem inom organisationen. Controllern bör 
både fokusera på framtiden, genom sitt planeringsarbete, och samtidigt analysera hur bra 
företaget har presterat hittills och på så vis fungera som en länk mellan dåtid och nutid som 
tidigare nämnts. Rollen som controllern har i företagets strategiarbete blir förstärkt på grund 
av ambitionerna att länka samman affärsplaneringen och resultatuppföljningen (Nilsson & 
Olve 2013).  
 

 
Figur 2. Controllern som länk mellan dåtid och nutid. 

Originalmodell: Nilsson & Olve (2013)  
 

Controllern bör ha ett ökat fokus på utveckling eftersom samhället är i ständig förändring och 
således se till att löpande anpassa ekonomistyrningen för att företagen ska ha möjlighet att 
bibehålla eller öka sin konkurrenskraft på marknaden. När problem uppstår ska controllern 
förändra ekonomistyrningsprocessen så att företaget motsvarar de krav de har på sig under en 
viss situation (Källström 1990). Flera företag arbetar idag med att få controllern att bli mer 
aktiv i det tidiga skedet av processerna. Detta kan ske genom att företagen använder 
indikatorer för sjunkande orderingång, på förhand utvecklade beredskapsplaner för snabbare 
reaktion, trendanalyser för att förutse sannolika utfall etc. Dessa åtgärder resulterar i att 
controllern oftast inte behöver utföra arbetet i ett för sent stadie, när det är svårare att påverka 
situationen. Även om det är viktigt att controllern har förståelse för historisk data för att fatta 
beslut, är det ännu viktigare att controllern arbetar i ett framåtsyftande perspektiv. Detta bidrar 
nämligen till ökad motivation inom företaget (Lindvall 2009). 
 

2.3 Intern struktur och controllerns organisatoriska placering  
 
En form av styrmedel är valet av intern struktur som till exempel funktions-, flödes-, eller 
divisionsorganisation och controllern ska stödja företagsledningen i utformning och 
användning av detta styrmedel. Funktionsorganisationen syftar till att skapa stordriftsfördelar 
genom att liknande arbetsuppgifter samlas till avdelningar och funktioner. Inom flödes-
organisationen ska fokus ligga på flödet i verksamheten, från order till att den färdiga 
produkten framställts. Man arbetar på så sätt med flödesgrupper istället för avdelningar. För 
att öka lönsamheten inom organisationer med denna struktur bör man sträva efter att minska 
genomloppstiderna (Nilsson & Olve 2013).  
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Enligt Mintzberg (1980) är den divisionaliserade organisationsformen tänkt att fungera som 
”flera företag i företaget” där varje enhet har en egen strategi och affärsidé. Denna struktur är 
vanlig inom stora produktionsföretag, särskilt i de fall enheterna producerar diversifierade 
produkter eller tjänster. Fördelar med detta arbetssätt är större möjligheter till snabbt 
beslutsfattande, vilket ger förbättrad marknadsanpassning, samt att enheterna lägger mer 
fokus på resultat eftersom det blir tydligt hur mycket varje enhet bidrar till den totala 
lönsamheten. En nackdel är att denna organisationsstruktur kan leda till suboptimeringar samt 
överdriven kortsiktighet, eftersom divisionsledare tenderar att dra ner på investeringar för att 
få ett bra kortsiktigt resultat (Mintzberg 1980). Med suboptimering menas att chefer fattar 
beslut som är fördelaktiga för den egna avdelningen eller enheten, men som samtidigt innebär 
försämringar för andra delar av företaget. Fördelar som uppstår med decentraliseringen är mer 
motivation, ökad effektivitet samt bättre kvalité i besluten (Lindvall 2009). 
 
Den ekonomiska ansvarsfördelningen med internpriser i form av exempelvis räntabilitets-
enheter, bidragsenheter samt kostnadsenheter är även de viktiga för controllern att sätta sig in 
i och påverka. Det finns både för- och nackdelar med samtliga sätt att decentralisera det 
ekonomiska ansvaret och därför måste controllern vara insatt i vilken ansvarsform som är 
mest lämplig för de olika enheterna eller avdelningarna inom organisationen. Konsekvenserna 
av vad olika beslut kring intern struktur får för verksamheten ska analyseras innan de väljs för 
att hjälpa företaget att genomföra sin strategi. En controller bör även anpassa styrsystemen till 
förändringar inom företagsstrukturen (Nilsson & Olve 2013). En nackdel med att 
decentralisera det ekonomiska ansvaret på ovan nämnda vis är att riskerna för suboptimering 
ökar inom organisationen. Fördelar som uppstår med decentraliseringen är mer motivation, 
ökad effektivitet samt bättre kvalité i besluten (Lindvall 2009). 
 
Inom mindre och medelstora företag är det som tidigare nämnt vanligt att controllerrollen 
fungerar som en ekonomichef, bland annat för att detta är billigare. I detta fall har controllern 
ansvar för och inflytande över redovisningen och budgetprocessen. Denna controllerroll 
innebär dock att mycket tid läggs på administrativt arbete samt skattefrågor, försäkring, 
internrevision och frågor kring personal, vilket tar bort fokus från de arbetsuppgifter en 
controller egentligen borde ha (Källström 1990).  
 
Controllern kan rapportera antingen till styrelsen, direkt till VD, till ekonomichefen eller själv 
agera som ekonomichef inom organisationen. Detta varierar från företag till företag och beror 
bland annat på företagets storlek. Fördelen med att controllern rapporterar till styrelsen är att 
styrelsen får ta del av en tjänstemans uppfattning kring företagets verksamhet och att styrelsen 
även får en god inblick i helheten. De kan även få ta del av synpunkter en VD inte vill ta upp, 
vilket VD dock kan tolka som ett misstroende från styrelsens sida. Denna modell är särskilt 
vanlig inom organisationer i USA (Källström 1990).  
 
Controllern som rapporterar till VD får genom detta en starkare position inom företaget, men 
nackdelen är att controllern kan bli alltför skild från verksamheten och att chefer på lägre 
nivåer inte känner att de kan ta kontakt med controllern. En lösning på detta problem är att 
fler controllers engagerar sig i ekonomistyrningen på dessa lägre nivåer inom verksamheten. 
Controllern kan även rapportera till ekonomichefen, vilket är den vanligaste modellen inom 
Sverige. Däremot leder det tyvärr ofta till att ekonomichefen får ta upp viktiga frågor kring 
företagets ekonomistyrning med VD och det blir svårare för controllern att själv driva igenom 
sina frågor. Den svagare ställningen denna modell innebär för controllern är därmed inte 
optimal, trots att den medför fördelar såsom att extra fokus kan riktas mot företagets 
ekonomistyrning (Källström 1990). 
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2.4 Controllerns personliga egenskaper 
 
Controllerrollen är i praktiken varierande eftersom controllern inte är någon endimensionell 
aktör. För framgång i yrket spelar därför de inre egenskaperna en allt viktigare roll, då det till 
stor del handlar om karaktärsdrag och om individens personlighet och drivkraft (Lindvall 
2009). Verstegen, De Loo, Mol, Slagter och Geerkens (2007) hävdar att blandningen av 
personliga egenskaper och dess färdigheter i finansiering och redovisning påverkar 
controllerns roll i en organisation. De diskuterar därför hur viktigt det är att veta på vilket sätt 
personliga egenskaper påverkar controllerns roll för att kunna anställa rätt person.  
 
En controllers egenskaper kan enligt Källström (1990) jämföras med de som en ledare 
förväntas ha. För att ekonomiavdelningen ska kunna styras på ett så effektivt och funktionellt 
sätt som möjligt måste dagens controllers bemästra flera av de färdigheter som ledare har 
(Bragg & Roehl-Anderson 2011). 
 

2.4.1 Analysförmåga 
 
Analysförmågan är ett viktigt verktyg för controllern. Att analysera menas med att förklara 
någontings mening eller betydelse. Controllern ska kunna analysera siffror och utifrån det 
utarbeta information för att tala om vad som har hänt, orsaken till det och dra slutsatser om 
framtiden. De ska kunna analysera verkligheten bakom siffrorna (Källström 1990). Det är 
även viktigt för controllern att kunna analysera och förstå företagets ekonomiska läge samt att 
kunna identifiera potentiella förbättringsmöjligheter. Vidare betyder analytisk förmåga att 
kunna ta till sig en mängd av information, allt ifrån information om nya konkurrenter till 
information om nya teknologier (Nilsson & Olve 2013).  
 

2.4.2 Interpersonell förmåga  
 
Interpersonell förmåga handlar om hur människor förhåller sig till varandra. Controllerns 
färdigheter inom denna egenskap avser relationen till dess omgivning och hur controllern 
bemöter och hanterar människor. Syftet är att controllern ska vara pålitlig för omgivningen så 
att de på så sätt uppmärksammar det som controllern har att säga. Den interpersonella 
förmågan är viktig eftersom controllern behöver förstå andra människors avsikter, 
motiveringar och önskningar. Om detta uppfylls blir arbetets effektivitet bättre (Nilsson & 
Olve 2013).  
 

2.4.3 Strategisk kompetens 
 
Ny informationsteknik, ökande globalisering samt stärkande ägarorientering är faktorer som 
ökar den strategiska frågans betydelse. Utvecklingen av kopplingen mellan strategi och den 
löpande styrningen blir samtidigt allt viktigare. Controllern behöver därför utveckla 
kompetens i strategiska frågor för att kunna delta i företagets utveckling. Med strategisk 
kompetens kan man utifrån analyser skapa en föreställningsvärld om hur organisationen vill 
utvecklas i framtiden (Lindvall 2009).  
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2.4.4 Kreativitet 
 
Controllern bör även vara kreativ då komplexa beslutssituationer kräver mer kreativitet, något 
som inte är relaterat med den traditionella rollen som ekonom. För att klara konkurrensen 
måste man generera bra idéer och kunna brainstorming (Lindvall 2009).  
 

2.4.5 Kommunikation och förmågan att formulera sig 
 
Kontaktytorna har med tiden blivit allt fler för controllern vilket gör det pedagogiska 
uppdraget allt viktigare (Nilsson & Olve 2013). Controllern växlar enligt Källström (1990) 
mellan att vara sändare och mottagare av budskap. Rollen som sändare kräver att kunna delge 
de andra inom företaget vad man själv menar, att välja ett lämplig sätt att koda sitt budskap 
samt ett lämpligt medel (Källström 1990). Controllern måste vara medveten om att olika 
mottagare önskar att delges informationen på olika sätt, en del är sifferorienterade medan 
andra är tal- och synorienterade. Det blir dessutom allt vanligare för controllern att hantera 
information från andra anställda i företaget. Ett vanligt kommunikationsfel som lätt uppstår är 
att controllern av rädsla för att ta bort viktig information tar med allt istället. Resultatet av 
detta blir att fokuset på det som ska uppmärksammas riskeras att gå förlorat. Controllern ska 
också kunna sammanfatta komplexa samband på ett okomplicerat och intresseväckande sätt 
som är anpassat till mottagarens förutsättningar. Controllern behöver både förstå vilken 
situation mottagaren befinner sig i och dess tankesätt så att de verkligen tar till sig budskapet. 
Det är även viktigt att hitta lämpliga kommunikationsvägar (Nilsson & Olve 2013).  
 

2.5 Sammanfattning  
 
I litteratur och forskning kring controllerrollen framgår som nämnt ovan att rollen kan skilja 
 sig mycket åt mellan företag, framförallt beroende på företagets storlek som controllern 
arbetar inom. Referensramen visar att controllers som arbetar inom mindre företag ofta har 
mer spridda arbetsuppgifter och i större mån också får ta på sig den bredare rollen som 
ekonomiansvarig. Inom större företag där det finns flera controllers och en separat 
ekonomiansvarig borde rollen därmed kunna vara mer specifik.  
 
Som tidigare nämnt är inte controllerrollen särskilt tydligt definierad i samhället. I 
referensramen framgår att det finns en väldigt stor mängd arbetsuppgifter som kan ingå i 
rollen. De främsta uppgifterna verkar dock vara att analysera företagens redovisning och att 
informera de ekonomiskt ansvariga om hur det går för företaget när det kommer till 
exempelvis lönsamhet. Referensramen visar även på att controllerns placering och 
ansvarsområde inom företagen kan variera i hög utsträckning.  
 
Denna referensram kommer ligga till grund när vi ska analysera materialet beträffande vad 
controllern har för roll i företag, deras arbetsuppgifter och ansvarsområden samt om det finns 
skillnader mellan hur controllern själv definierar sin roll och hur anställda i controllerns 
närhet gör det.  
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3 Metod 
 
I följande avsnitt kommer vi först att presentera studiens forskningsansats. Därefter beskrivs 
val kring datainsamling; såsom urvalsmetod, förberedelser och genomföranden av intervjuer 
samt bearbetning av denna data. Slutligen kommer vi att diskutera studiens trovärdighet, de 
etiska ställningstaganden som gjorts och genomföra en kritisk granskning av våra källor. 
 

3.1 Forskningsansats  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att 
genomföra vår studie, eftersom denna metod var bäst lämpad för att besvara vår 
frågeställning. Kvalitativa studier karaktäriseras enligt Bryman och Bell (2017) av att forskare 
lägger mindre vikt vid kvantifiering av sitt datamaterial och istället fokuserar mer på ord, och 
hur individer tolkar sin sociala kontext. Fokus riktas mot respondenternas egna synsätt och 
åsikter. Det fokuseras i större mån på att skapa nya teorier än att pröva redan existerande 
teorier. En kvalitativ studie har på detta vis gett oss ökad kunskap och förståelse för det som 
våra respondenter anser är viktigt, eftersom vi har fått möjligheten att ställa följdfrågor utan 
att validitet och reliabilitet i undersökningen har riskerat att försämras. Respondenterna fick 
därmed en större frihet att besvara intervjufrågorna. Nackdelar med denna metod är däremot 
att kvalitativ forskning ofta betraktas som subjektiv, att det är svårare att replikera en 
kvalitativ studie och att det är svårare att generalisera än vid genomförandet av en kvantitativ 
studie (Bryman & Bell 2017).  
 
En intervjustudie genomfördes i undersökningen och fem företag undersöktes. Semi-
strukturerade intervjuer med en respondent i taget gav oss större flexibilitet och mer förståelse 
för respondenternas syn på controllerrollen (Bryman & Bell 2017), vilket vi ansåg var 
fördelaktigt eftersom synen på controllerrollen som tidigare nämnt varierar stort. Flera av 
intervjufrågorna var öppna frågor där svaren kunde variera mycket beroende på 
respondenternas tidigare erfarenheter. Respondenterna fick vid intervjutillfällena tala relativt 
fritt och berätta för oss om vad de tyckte var viktigt. Inför intervjuerna tog vi med en 
intervjuguide med intervjufrågor som vi ville ta upp med samtliga respondenter. 
Intervjufrågorna varierade beroende på om de ställdes till controllern eller till de övriga 
medarbetarna. Eftersom vår undersökning rymmer flera fall var det viktigt att vi inte avvek 
för mycket ifrån intervjuguiden, eftersom detta hade kunnat leda till svårigheter att jämföra 
respondenterna i analysarbetet. Vi var däremot inte fastlåsta vid att ställa våra intervjufrågor i 
en viss ordning, eftersom risken med det är att flytet i samtalen försämras.  
 
Forskning kan enligt Bryman och Bell (2017) angripas utifrån tre olika perspektiv: induktivt, 
deduktivt och abduktivt. Dessa förklarar hur forskaren förhåller sig i relation mellan teori och 
verkligheten. Alvesson och Sköldberg (2017) menar på att genom ett abduktivt 
förhållningssätt är det möjligt att göra parallella kopplingar mellan resultatet och teorin i 
studien. De framhäver även att med utgångspunkt i tidigare forskning kommer vi i studien få 
en ökad förståelse inom ämnet. Vi har även genom abduktion kunnat utveckla det empiriska 
materialet och förbättra den teoretiska utgångspunkten genom ett samspel mellan dem 
(Alvesson & Sköldberg 2017). Utifrån detta har vi i vår undersökning valt en abduktiv ansats, 
vilket är en kombination av den deduktiva och induktiva ansatsen och innebär att vi har varvat 
teori och praktik. Vi har inledningsvis använt oss av teori för att närma oss praktiken, 
eftersom referensramen i vår studie resulterade i att vi kunde ta fram en passande 
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intervjuguide. Vårt syfte med studien är att vi vill bygga vidare på redan befintlig teori kring 
ämnet controllerrollen, istället för att endast testa de teorier, hypoteser och den kunskap som 
redan finns. Den induktiva delen av vår uppsats innebär att ny teori eller kunskap grundas 
utifrån resultatet, alternativt bygger på redan befintlig teori (Bryman & Bell 2017). Vår studie 
är tänkt att ge ny kunskap kring vad det innebär att arbeta som controller och kring synen på 
controllerrollen. Vi har därför undersökt vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket och vilka 
personliga egenskaper som är vanligt förekommande, samt undersökt den eventuella skillnad 
mellan controllerns syn på sin yrkesroll och övriga medarbetares syn på controllerns roll. 
 

3.2 Datainsamling 
 
Denna studie är baserad på primärdata och sekundärdata. Primärdata är informationen från 
intervjuerna med respondenterna och sekundärdata är den information som kommer från 
relevant litteratur och forskning om controllerrollen. Sekundärdatan består därmed till viss del 
av vetenskapliga artiklar som vi har hittat genom sökningar på nyckelord som exempelvis; 
“controller” + “financial” eller “controller” + “business”. Sökningarna har skett via 
Högskolan i Borås databas Primo.  
 

3.2.1 Urval 
 
Vi har valt att göra ett målstyrt urval, vilket innebär att vi inte har valt deltagare slump-
mässigt. Istället har vi har valt de respondenter som vi tror är lämpade för vår undersökning 
d.v.s. controllers och medarbetare från olika branscher och olika företagsstorlek inom 
klassificeringen stora företag, för att få en bredd i undersökningen. En nackdel med denna 
urvalstyp är att möjligheten att generalisera minskar, eftersom urvalet inte representerar en 
population (Bryman & Bell 2017), men eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie var inte 
vårt mål att generalisera. Urvalskriterier har bland annat varit att vi ska intervjua både 
respondenter som har arbetat som controller en kortare tid och respondenter som har arbetat i 
denna yrkesroll under en längre period. Fler av våra respondenter har arbetat som controller 
på ett flertal företag, vilket ger ytterligare perspektiv på rollen eftersom de därmed kunde 
reflektera över skillnader inom yrket mellan olika arbetsplatser. De controllers som har arbetat 
i denna position under en längre tid har hunnit få mer erfarenhet om vad yrket innebär och de 
har även haft möjlighet att utvecklas i sin roll. De respondenter som nyligen har börjat arbeta 
som controllers var också intressanta att intervjua för att se om deras åsikter särskilde från de 
som är mer erfarna. För att få en större variation har vi även intervjuat controllers inom olika 
branscher, eftersom vissa arbetsuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilken typ av företag 
som controllern arbetar på. Vi har också intervjuat controllers från företag med olika storlek, 
framförallt sett till antalet anställda, sett inom klassificeringen stora företag. Detta görs med 
anledning för att se om vi kan märka några skillnader i svaren på intervjufrågorna baserat på 
företagsstorlek.  
 
Enligt Dalen (2015) ska antalet informanter inte vara för stort eftersom både genomförandet 
och bearbetningen av intervjuerna är en tidskrävande process. Det finns inget exakt antal 
intervjuer som en undersökning ska ha med, utan vikten ligger istället på urvalet och hur väl 
dessa intervjuer uppnår svaren på undersökningens forskningsfrågor (Dalen 2015). Vårt mål 
från början var att intervjua omkring tio respondenter, både controllers och övriga 
medarbetare. Anledningen till detta var att vi till en början trodde att detta antal skulle ge oss 



 

 16 

teoretisk mättnad. När vi hade intervjuat tio respondenter ansåg vi att det fanns tillräckligt 
med information för att genomföra vår studie.  

 

3.2.2 Intervjuförberedelser 
 
Den första kontakten med respondenterna skedde via mejl och LinkedIn, som är ett 
yrkesnätverk. LinkedIn valdes för att vi även skulle få kontakt med controllers på andra 
företag än de vi redan har kännedom om, samt för att vi fick direktkontakt med controllers 
utan att behöva använda en mellanhand. Vid den första kontakten med respondenterna gav vi 
dem en kort sammanfattning av syftet med intervjun, för att de skulle börja reflektera kring 
controllerrollen innan intervjun hölls. Vi valde att inte skicka ut de exakta intervjufrågorna för 
att öka sannolikheten att respondenterna inte tänkte ut svaren i förväg och för att få mer 
spontana svar. Detta val gjordes även för att öka tillförlitligheten i vår studie.   
 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 
 
Vi har följt en intervjuguide där våra intervjufrågor baseras på teorin vi har tagit del av. Dessa 
intervjuguider finns att se i bilaga 1 och 2. Vi följde frågorna i vår intervjuguide i ungefärlig 
ordning, men avvek från ordningen vid de tillfällen detta fick samtalet att flyta på bättre. 
Samtliga intervjufrågor ifrån intervjuguiden har ställts till alla respondenter och ytterligare 
följdfrågor har ställts i de fall som vi ville ha förtydligande. Avslutningsvis har vi vid varje 
intervjutillfälle frågat ifall respondenterna hade några frågor eller något de ville tillägga, för 
att veta att respondenterna har svarat så utförligt som det går och för att de skulle ha möjlighet 
att ge oss synpunkter på studien eller på intervjun. 
 
Vid intervjutillfällena höll vi utkik efter om vi uppfattade att controllerna hade de egenskaper 
som vi har beskrivit i referensramen. Vissa av egenskaperna var svåra att märka, men 
exempelvis den interpersonella förmågan och förmågan att formulera sig var något som vi att 
funderade över vid mötena med controllerna. Vi frågade även hur de själva ser på rollen 
utifrån vilka egenskaper och vilken kompetens som krävs, för att se ifall denna syn skiljde sig 
åt mellan företagen.  
 
Ljudinspelning har använts vid samtliga intervjuer, med hjälp av mobiltelefon och dator, och 
intervjuerna har sedan transkriberats. Vi valde att inte anteckna under intervjuernas gång, 
eftersom det kunde distrahera och resultera i att vi tappade fokus på det som berättades. 
Samtliga intervjuer har var och en tagit mellan 20 och 40 minuter och har i de flesta fall skett 
med en respondent åt gången. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att respondenterna inte 
vet vad övriga har svarat på intervjufrågorna och att de därmed inte bli påverkade av 
varandras svar. Vi har däremot genomfört en intervju med två controllers på samma gång, 
vilket vi också upplevde var positivt eftersom det ledde till mer diskussion under 
intervjutillfället. Samtliga intervjuer har genomförts på de intervjuades arbetsplatser i lugna, 
avskilda rum utan störande ljud, vilket resulterade i att ljudinspelningarna blev av god kvalité.  
 
Vi har intervjuat två respondenter på varje företag. Totalt blev det tio stycken intervjuer, 
varav sju intervjuer skedde med controllers och tre intervjuer med övriga medarbetare. På två 
av företagen, företag A och företag D, intervjuade vi två controllers. På tre av företagen, 
företag B, företag C och företag E, intervjuade vi en controller och en övrig medarbetare. 
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Intervjuerna med de övriga medarbetarna genomfördes för att öka förståelsen för andras syn 
på controllerrollen. Vi har intervjuat en redovisningsansvarig, en e-handelschef och en HR-
chef. Dessa tre respondenter har haft en nära eller relativt nära koppling till controllerna på 
samma företag. HR-chefen hade minst koppling till controllern i det dagliga arbetet, men hon 
var delaktig i rekryteringsprocessen av controllerna, vilket vi tyckte var intressant eftersom vi 
därmed fick en annan bild av rollen. 
 

3.3 Bearbetning samt tolkning av det insamlade datamaterialet 
 
Efter varje genomförd intervju transkriberade vi ljudinspelningarna. En nackdel med transkri-
bering är att det är en tidskrävande process, men vi ansåg att fördelarna övervägde, eftersom 
det underlättade analysarbetet. Vår nästa uppgift blev att sammanställa, tolka, bearbeta samt 
analysera det insamlade materialet.  
 
Bearbetningen inleddes med att vi läste intervjutexterna flertalet gånger för att bli bekanta 
med materialet. Analys- och tolkningsarbetet kan enligt Starrin och Svensson (1994) indelas i 
fyra faser; bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck, uppmärksamma likheter och 
skillnader i materialet, kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier samt att studera 
den underliggande strukturen i kategorisystemet. Eftersom vi samlade in en stor mängd 
datamaterial var det inledningsvis svårt att få en överblick och dessa faser hjälpte oss därmed 
att bearbeta materialet och få en bättre förståelse. 
 

3.4 Trovärdighet 
 
Enligt Bryman och Bell (2017) anser kvantitativa forskare att centrala kriterier för att mäta 
kvalitén i en studie är validitet och reliabilitet. Dock har det diskuterats över relevansen av de 
begreppen i kvalitativa studier. Validitet handlar om mätning och eftersom det inom kvalitativ 
forskning inte är det främsta intresset har det av kvalitativa forskare diskuterats fram 
alternativa bedömningskriterier som är mer användningsbara inom dessa studier (Bryman & 
Bell 2017). Kriterierna trovärdighet och äkthet har av Guba och Lincoln (1994) och Lincoln 
och Guba (1985) föreslagits. Trovärdighet kan delas in i fyra delar, vilka är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse. Tillförlitlighet, som är den 
första delen, innebär att om det finns flera olika beskrivningar av en social verklighet avgörs 
trovärdigheten av hur acceptabel forskningen är i andra personers ögon. Tillförlitlighet skapas 
genom att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med gällande regler och att 
forskaren rapporterar resultaten till de personer som berörs i studien. Genom att ha låtit våra 
respondenter tagit del av vårt resultat har vi ökat tillförlitligheten eftersom de då haft chansen 
att påpeka om de tycker att vi tolkat det som de har sagt på ett felaktigt sätt. Den andra delen 
som diskuteras är överförbarhet, vilken handlar om huruvida forskningens resultat kan 
placeras i andra kontexter (Guba & Lincoln 1994; Lincoln & Guba 1985). Pålitlighet innebär 
enligt Lincoln och Cuba (1985) att forskarna ska anta ett granskande synsätt, vilket innebär att 
man säkerställer att en fullständig tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen 
skapas. Forskningsprocessen ska vara transparant och väl argumenterad till följd av att den 
säkerställs genom flera granskande parter. Den sista delen av trovärdighet, konfirmering eller 
bekräftelse, syftar till att forskaren försöker säkerställa att denne har agerat i god tro. Det ska 
vara tydligt att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka resultatet 
(Guba & Lincoln, 1994). För att i denna studie sträva efter bekräftelse har vi försökt att vara 
värdeneutrala och stödja våra slutsatser med tillförlitliga källor. 
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Tillförlitligheten vid denna kvalitativa undersökning kommer även att ökas genom att vi har 
valt ut controllers av olika branschtillhörighet, eftersom detta möjligtvis är en faktor som 
påverkar controllerns arbetssysslor och ansvarsområden. Vi såg även till att vara pålästa när 
det kom till den befintliga teorin kring controllerrollen för att kunna göra mer relevanta 
intervjufrågor och öka möjligheten för oss att kunna ställa följdfrågor vid intervjutillfällena.  
 
En nackdel med vårt val att använda en kvalitativ ansats är att ett lägre antal respondenter inte 
ger samma möjlighet att generalisera, och detta kan medföra lägre validitet. Fördelen med den 
kvalitativa metoden är dock att våra företag kunde undersökas närmare och att vi därmed fick 
en större förståelse för varje specifikt fall (Bryman & Bell 2017). Med möjligheten att ställa 
följdfrågor och be respondenterna att utveckla och förklara tydligare kunde vi följaktligen 
uppnå både mättnad och en högre validitet, trots att vi hade en mindre storlek på urvalet.  
 
Ytterligare en nackdel med den kvalitativa ansatsen är svårigheten att replikera dessa typer av 
studier, vilket beror på att sociala miljöer ständigt förändras. Det kan uppstå stora variationer i 
resultat beroende på vilka respondenter som intervjuas i studien (Bryman & Bell 2017). För 
att öka reliabiliteten har vi därmed beskrivit samtliga moment i undersökningen noggrant. Det 
underlättar således för framtida forskare som eventuellt skulle vilja replikera studien. 
 

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Vi har vid forskningen följt de viktiga etiska principer och riktlinjer som har publicerats av 
Vetenskapsrådet (u.å.), vilka består av; informationskravet, samtyckeskravet, konfidential-
itetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att vi har informerat respondenterna om syftet med vår 
undersökning och villkoren för deras medverkan (Vetenskapsrådet u.å.). Redan vid första 
kontakten med respondenterna skickade vi ut viss förhandsinformation kring undersökningen 
för att förklara vad intervjun och undersökningen gick ut på. Samtyckeskravet betyder att 
respondenterna var medvetna om att de har kunnat avbryta sin medverkan i vår undersökning 
när de vill och att deras deltagande har varit frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att vi 
har behandlat respondenternas uppgifter med största möjliga konfidentialitet så att 
utomstående inte kan få tag i uppgifterna. De respondenter som ville fick möjlighet att läsa 
igenom avsnittet som berörde deras intervju, för att de skulle känna sig säkra att vi inte 
publicerade information som inte bör offentliggöras, som exempelvis företagshemligheter. Vi 
har även informerat om ljudinspelningen. Om respondenterna inte hade velat att vi skulle 
spela in ljud skulle vi ha nöjt oss med att anteckna. Respondenterna benämns med 
pseudonymer i syfte att öka anonymiteten. Vi valde att benämna respondenterna som arbetar 
på företag A med namn som börjar på A, och de respondenter som arbetar på företag B med 
namn som börjar på B, och så vidare, för att underlätta för läsaren. 
 
I de fall respondenterna tyckte att våra formuleringar i uppsatsen borde ändras på grund av 
missförstånd under intervjuerna har vi korrigerat detta. Nyttjandekravet innebär att inhämtade 
uppgifter från respondenterna endast får användas i forskningssyfte och vi kommer därmed 
inte att använda vårt datamaterial på annat sätt än för denna undersökning (Vetenskapsrådet 
u.å.).  
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3.6 Källkritik 
 
Undersökningens primärkällor består av de tio intervjuerna med våra respondenter som alla 
frivilligt har ställt upp. Även om vi har informerat respondenterna om att vi följer 
anonymitetskraven finns dock viss risk att deras svar kan ha förskönats. Dessutom måste vi 
beakta att vi har fått deras subjektiva åsikter angående controllerrollen och att vi troligtvis 
hade kunnat få annorlunda svar om vi hade valt andra respondenter.    
 
Sekundärkällorna består av information inhämtad från internet i form av elektroniska källor, 
vetenskapliga artiklar samt litteratur inom ämnesområdet. För att öka studiens tillförlitlighet 
har de vetenskapliga artiklarna inhämtats från vetenskapliga journaler och vi har framförallt 
valt att använda oss av peer-reviewed artiklar som är granskade, för att förbättra reliabilitet 
och validitet i vår uppsats. 
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4 Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras först de fem företagen och våra sju controllers. Därefter 
följer en presentation av den information vi fått av både controllers och övriga 
medarbetare genom intervjuerna. 
 

4.1 Om företagen 
 
Information angående personalantal, omsättning samt årsresultat är hämtad ifrån databasen 
Retriever Business, som tillhandahåller information om alla Sveriges företag. 
 
Företag A  
 
Det första företaget är verksamt på en global marknad med B2B-försäljning inom implantat- 
och medicinbranschen och är i nuläget ett av de marknadsledande företagen inom området. På 
enheten vi besöker arbetar cirka 900 anställda, och de har haft ett årsresultat som har varierat 
mellan svagt negativt och cirka 350 mnkr de senaste tre åren. Omsättningen har varierat 
mellan 3 - 4 mdkr per år. På enheten vi besöker arbetar nio controllers. De som intervjuades 
arbetar globalt med Manufacturing & Supply tillverkning och med försäljning för bolagen 
inom Norden. Övriga sju controllers arbetar med produktion, försäljning, FoU, marknad samt 
analys av den totala enheten. 
 
Företag B  
 
Företag nummer två är ett stort retailföretag inom elektronikbranschen, vars inriktning är både 
B2B och B2C. Försäljning sker i butiker inom Sverige och Norge, men e-handeln är deras 
största inkomstkälla. Koncernen har cirka 600 anställda och har de senaste åren haft en 
årsvinst på 25 - 65 mnkr. På företaget arbetar retailcontroller, produktcontroller, business 
controller, financial controller och en controllerchef. 
 
Företag C  
 
Vårt tredje företag ingår i en koncern och är verksamt inom fastighetsbranschen. De har 
inriktning mot bland annat fastighetsförvaltning och fastighetsservice, energi och teknik. 
Företaget har både privata och offentliga kunder och bedriver sin verksamhet på flera orter 
inom Sverige. De har cirka 300 anställda och har de senaste åren haft ett årsresultat på 8 - 9 
mnkr, förutom år 2016 då resultatet var negativt. På ekonomiavdelningen finns en 
redovisningschef/controller, en redovisningsansvarig, en redovisningsassistent och några 
ekonomiassistenter. 
 
Företag D  
 
Detta företag bedriver försäljning inom klädbranschen och är verksamt i fler än 24 länder. 
Distribution sker både till återförsäljare och direkt till privata kunder och cirka 200 anställda. 
Årsresultatet för de senaste tre åren har varierat mellan - 60 mnkr till + 40 mnkr, men de har 
haft en stabilt ökande omsättning på strax under 1 mdkr per år. På kontoret som vi besökte 
arbetar tre controllers.  
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Företag E  
 
Företag E är aktiva inom branschen förbrukningsmaterial för företag och ingår i en koncern 
som är världsledande inom branschen. Koncernen har försäljning både B2B och B2C i ett 
trettiotal länder, och det svenska företaget har cirka 350 anställda och har haft en årsvinst på 
40 - 65 mnkr de senaste tre åren. På kontoret som vi besöker arbetar tre controllers. 
 

4.2 Information om de intervjuade controllerna 
 
Intervjuade controllers på företag A 
 
Alice har en civilekonomutbildning och har efter studierna arbetat med planering av 
transporter, utleverans, inköp och produktion. Hon har sedan arbetat som controller på två 
företag. På det första företaget hade hon flera roller, däribland controller för produktionen, 
controller mot företagets order- och leveransenhet och dessutom arbetade hon med att 
integrera nya företag i verksamheten. Denna anställning varade i tio år och anställningen på 
det nuvarande företaget har hon haft i åtta år. Hon började arbeta på företag A som 
produktionscontroller, och var inledningsvis ansvarig för tillverkningen på enheten. Numer 
har hon rollen som global controller inom manufacturing och supply, eftersom företaget har 
fabriker inom flertalet länder. Hon arbetar just nu främst med att harmonisera sajterna. 
Andreas, som också är controller på företag A, har en civilekonomexamen med 
finansinriktning och har inga tidigare ekonomirelaterade arbetserfarenheter. Han har varit 
anställd på företag A i tre år och hans roll har förändrats mycket, bland annat eftersom 
företaget är under utveckling. Han har gått ifrån systemcontrollerdelen till att ansvara över 
den nordiska controllingen.  
 
Intervjuad controller på företag B 
 
Bella arbetade först som CAD-ritare och studerade sedan dataekonomutbildningen, eftersom 
hon har ett intresse för IT. Därefter har hon arbetat som controller inom kommunen och på tre 
företag, inklusive företag B. På ytterligare ett företag har hon varit ekonomiansvarig. Hon har 
erfarenhet av att arbeta som financial controller, business controller, inköpscontroller och som 
systemansvarig. Hon har haft sin nuvarande anställning som retailcontroller på företag B i ett 
års tid men har haft samma controllerroll tidigare i karriären.  
 
Intervjuad controller på företag C 
 
Christian har en civilekonomexamen och har efter studierna arbetat antingen som 
ekonomichef på mindre företag eller som controller på större företag. Sin nuvarande 
anställning på företag C har han haft sedan åtta månader tillbaka. I början arbetade han som 
controller på företaget, för att sedan även ta över rollen som ekonomichef. Han har sedan tre 
månader tillbaka haft båda rollerna på företaget. 
 
Intervjuade controllers på företag D 
 
Daniella har studerat till ekonom med inriktning mot logistik. Hon har tidigare arbetat med 
bland annat inköp och logistik men gick över till att arbeta som controller mot produktion, 
vilket hon har gjort inom flera företag. Denise har studerat redovisning under tre år och har 
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tidigare ekonomirelaterade arbetserfarenheter som redovisningsekonom, vilket hon har arbetat 
som under fyra år. 
 
Intervjuad controller på företag E 
 
Emanuel har studerat till dataekonom med inriktning mot ekonomistyrning. Han har tidigare 
varit IT- och ekonomiansvarig på ett mindre företag och marknadschef på ett större bolag där 
han efter en tid blev controller. Därefter började han arbeta som controller på företag E där 
han nu har arbetat i ett och ett halvt år och har huvudansvaret för controllerfunktionen.  
 

4.3 Controllerns egenskaper och kompetens  
 

 
Tabell 1. Egenskaper och kompetens. 

 
 
I tabell 1 ovan visas en sammanfattning av de egenskaper och den kompetens som 
controllerna ansåg var viktiga. Tabellen visar hur många controllers som nämnde en viss 
egenskap/kompetens under intervjuerna.  
 
Sex av de intervjuade controllerna betonar vikten av helhetsförståelse. När vi intervjuar Alice 
säger hon att det är viktigt att en controller skaffar sig en stor helhetssyn. En controller bör ha 
förståelse för hur de olika delarna, från A till B, hänger ihop inom organisationen. 
Helhetssynen underlättar vid beslutsfattande, en controller måste fatta beslut som är bra för 
hela verksamheten och inte resulterar i suboptimering. Bella tycker också att helhetsförståelse 
är viktigt och säger precis som Alice att: 
 
En controller måste se till att delarna hänger ihop. Ändrar man någonting i styrningen om man 
fattar ett beslut påverkas de andra delarna och det måste man vara medveten om och ha 
förståelse för. 
 
Även Christian och Emanuel betonar vikten av helhetsförståelse. Båda två berättar att det är 
viktigt att ha tidigare kunskaper inom redovisning för att få denna helhetssyn. Christian säger 
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att det bästa är om en controller har tidigare erfarenheter av att ha arbetat som ekonomichef på 
ett mindre företag.  
 
När vi frågar Denise om helhetssynen säger hon att:  
 

Det beror på hur stort företaget är. Om det är ett väldigt litet företag så har man ofta bara 
en controller och då har man ofta helhetssynen över alla funktioner. Nu är detta så pass 
stort att alla personer inte kan vara inne överallt, och då får vi dela upp det så att det blir 
kvalité i det vi gör. Men då behöver vi se till att vi har en helhet som ungefär motsvarar 
controllern på det lilla företaget.  

 
Daniella instämmer och säger att även om controllerna arbetar med chefer och företags-
ledning är det lika viktigt att ha förståelse för detaljer. Hon säger att:  
 

På samma sätt som att man har mer taktiska och strategiska grejer så är det lika viktigt att 
förstå; vad är det som faktiskt händer här? Vad är det som händer när man gör ett 
godsmottag? (...) att det är precis det som står i våra siffror, och förstår vi inte siffrorna så 
förstår vi inte resultatet. 

 
Emanuel säger också att det är viktigt att en controller har en ganska bred kunskap, som 
exempelvis redovisningskunskap, men att de inte får “grotta ned sig” för mycket. Det är även 
viktigt med generell kunskap kring verksamheten och nyfikenhet för vad som händer. En 
ekonomutbildning i grunden är bra för att få kunskap i  redovisning och ekonomistyrning. 
Emanuel säger också, precis som Christian, att det troligtvis är bäst att ha haft andra arbeten 
innan man börjar arbeta som controller, för att ha hunnit skapa sig en helhetsförståelse. I 
början av karriären kan det vara en fördel att arbeta på ett mindre bolag, där finns ofta ingen 
renodlad controller och yrket som ekonomiansvarig kan ge en bättre total förståelse för 
ekonomin. En controller har samma krav på sig i små som stora företag, men det är en helt 
annan detaljnivå och datamängd i stora företag. Den mer generella rollen controllern får i ett 
mindre företag är på så vis en bra början. Att direkt rikta in sig på en mer specifik 
controllerroll, som exempelvis inköpscontrollern, kan visserligen också gå bra. Men 
övergången till att senare eventuellt bli controller över helheten, som en business controller, 
försvåras om helhetsförståelse saknas. 
 
Denise har också en redovisningsbakgrund vilken hon tycker har varit bra, men hon 
konstaterar att även de grundkurser hon har läst inom logistik är nyttiga för controlleryrket. 
Det viktigaste är däremot viljan att lära sig på arbetsplatsen, att en controller är “hungrig”. 
Daniella håller med Denise om att redovisning kompetensmässigt är en bra grund, men att 
mycket kunskap kommer efter hand på arbetsplatsen och om finns det intresse och nyfikenhet 
inför yrket behöver man inte vara orolig över att ha läst fel utbildning. 
 
Bella berättar också att: 
 

Min erfarenhet är att de som lättast fick jobb när vi hade studerat var de som hade läst 
redovisning. För det är väldigt grundläggande att kunna. Det är också väldigt bra att ha i 
ryggmärgen.  

 
Alice säger att: 
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Som controller kanske man inte behöver kunna hela redovisningsdelen, men man har ett 
hum om det. Sedan har man alltid andra på företaget som jobbar med redovisning, som 
man kan rådfråga. Men man har lite kunskap i alla fall. 

 
Till skillnad från de andra controllerna började Andreas som controller på sin första 
arbetsplats efter studierna och tycker att det är ett otroligt bra första arbete:  
 

Du sitter inte bara med redovisning och bokföring utan du är nere i verksamheten. Du 
förstår businessen och du förstår businessmodellen. Du kan vara med och påverka och 
lägga fram underlagen och göra din analys, som kommer fram till att så här kanske vi 
borde ändra vår business eller sättet att arbeta. (…) du kan göra så mycket mer med 
siffrorna än vad du kanske skulle göra om du bara satt med redovisningen, så det är 
väldigt kul.  

 
Andreas påbörjade sin anställning som junior controller och arbetade inledningsvis i 
projektform och med datasystem. Han berättar vidare att: 
 

Det som jag ser när vi tar in nya på min avdelning är det ofta att man sätter de i 
systembiten först, för då börjar man få en väldigt tydlig bild av hur företaget är 
uppstrukturerat och hur dataflödet går och så vidare. Så jag jobbade mycket i projektform 
med att harmonisera våra finansiella system och efter det så har det utvecklats allt 
eftersom. 

 
Ytterligare en egenskap som är mycket viktig för en controller, som både Alice, Andreas, 
Denise och Emanuel nämner under intervjuerna, är den analytiska förmågan. Andreas berättar 
att en controller bör vara lagom noggrann, det vill säga tillräckligt noggrann för att kunna 
erbjuda organisationen goda analyser, men inte alltför noggrann eftersom det resulterar i att 
arbetet blir alltför tidskrävande. 
 
Fyra av respondenterna påpekar att det är fördelaktigt att som controller ha kunskap inom IT 
och datasystem. Enligt Andreas är Excel- och systemkunskap bra, speciellt i takt med att 
controllerrollen utvecklas till att bli allt mer digitaliserad och systemberoende. Han säger att 
med tanke på denna digitalisering är det bra att ha någon form av teknisk kompetens eller en 
IT-kompetens, för att åtminstone kunna navigera i datasystem. Denise och Daniella nämner 
att det är bra om en controller har goda kunskaper inom Excel, som är en viktig del i 
controllerrollen. Daniella säger att en controller inte behöver ha mycket systemkunskap till en 
början, men att det är en fördel om det finns ett intresse. Emanuel berättar också att det är en 
fördel att ha kunskap om datasystemen, men att controllers inte direkt behöver vara 
programmerare utan att det räcker att ha en generell förståelse för var data kommer ifrån och 
hur det är ihopkopplat. Han berättar att han har haft nytta av den systemkunskap han lärt sig 
ifrån dataekonomutbildningen. 
 
Majoriteten av controllerna nämner betydelsen av relationen till övriga medarbetare. Andreas 
berättar att en controller bör vara kommunikativ, eftersom de arbetar med många delar av 
företagets organ. Alice betonar vikten av att en controller måste “ta plats” i organisationen, 
för att se till att de finansiella flödena och processerna fungerar som de ska. Controllern bör 
prata med medarbetare runt omkring i organisationen. Enligt Christian bör en controller ha 
förmågan att förstå och lyssna på andra människor. De bör ha förståelse för medarbetarnas 
kunskaper och brister och hjälpa dem. Christian tycker också att det är viktigt att umgås med 
olika människor inom organisationen. Daniella tycker att bra kvalitéer är att ha förmåga att 
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samarbeta, att ifrågasätta och att vara tydlig. Även Emanuel pratar om att controllers bör ha en 
social förmåga, det vill säga att prata med många och att ha en löpande dialog.  
 
Tre av controllerna vi intervjuar, Alice, Andreas och Emanuel, tar upp att det är viktigt att 
vara bra på siffror, att vara sifferstark. Utöver detta påpekar Andreas att det är viktigt att ha en 
god förståelse för business och Denise säger att en controller bör vara observant. Av Bella får 
vi veta att viktiga egenskaper för en controller är att förstå logik och att vara lagom kvick. Blir 
man för kvick är det däremot lätt att tappa helheten. Hon berättar vidare att de även bör tänka 
prestationsinriktat, inte i form av tävling, men de ska ha fokus framåt och en drivkraft att vilja 
genomföra förbättringar. 
 

4.4 Controllerns arbetsuppgifter 
 

 
Tabell 2. Arbetsuppgifter.  

 
I tabell 2 ovan sammanfattas controllernas arbetsuppgifter. De flesta av controllerna  
(6 av 7 stycken) nämnde att de upprättar bokslut och prognoser samt att de fungerar som en 
stödfunktion inom företagen. I övrigt skiljde sig arbetsuppgifterna mer mellan controllerna. 
 
På företag A arbetar Alice med att konsolidera bokslut, forecast och budget för alla enheter 
inom en av produktionsprocesserna. Därefter genomför hon analyser på den totala nivån. 
Därutöver är hennes arbetsuppgifter att driva projekt, varav ett av dessa är ett harmoniserings-
projekt på fabrikerna. De strävar efter att ha samma arbetssätt när det kommer till bokslut, hur 
kostnader bokas, lagerhantering, beräkning av standardkostnader etc. så att både budget och 
forecast genomförs på samma sätt inom de olika fabrikerna. Ytterligare ett projekt som hon 
arbetar med är att sätta upp företagets ERP-system vid införsel av nya produkter eller 
produktflöden. Hon arbetar till stor del med support i verksamheten och är ett stöd till 
produktionschefen i ekonomiska beslut. Hennes roll handlar om allt ifrån inköp till hur de ska 
leverera en produkt till kund. Hon säger själv att “det är ett väldigt stort spann, allt ifrån 
detaljfrågor som vad den här lilla, lilla artikeln ska kosta till om vi ska köpa tio nya 
maskiner”. Hon gör även investeringskalkyler för att se ifall det är lönsamt och finns behov 
för att köpa nya maskiner och hon kontrollerar vad maskinen kommer att kosta företaget efter 
att den är inköpt.  
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Andreas arbetsuppgifter är väldigt dynamiska och omväxlande, vilket beror på att hans roll är 
en blandning av både en nordic controller och en affärsområdescontroller för den 
konsoliderade bilden. Till skillnad från Alice är Andreas mer systeminriktad. Varje månad 
arbetar han en vecka med bokslut och preparerar prognoser inför nästkommande månad. Han 
menar att arbetsuppgifterna är väldefinierade i termer av bokslut och budgetarbete, men att 
allt däremellan kan variera mycket beroende på vad som händer i verksamheten. Hans roll är 
en blandning av en supporterande funktion, som stödjer verksamheten med underlaget och ser 
till att de håller sig inom sina ekonomiska riktlinjer, och en styrande funktion. Den styrande 
funktionen kan med hjälp av siffrorna och ekonomin som till exempel kostnader, intäkter, 
lönsamhet, styra verksamheten dit de vill. Andreas säger även, precis som Alice, att under 
hösten pågår budgetprocessen. Controllerna på företag A har även månadsvisa prognoser som 
de arbetar med.   
 
När vi frågar hur Andreas roll skiljer sig från Alices roll på företaget säger han att han mer 
liknar en financial controller och att Alice är en produktions/business controller. Sedan 
berättar han att Alice arbetar med med produktion och projekt, väldigt nära verksamheten. 
Han säger att: 
 

Alice är så nära verksamheten att hon vet exakt hur många produkter vi har på vår hylla 
(…) där sitter jag väldigt långt ifrån, här sitter jag t.ex. och räknar på USA:s lönsamhet på 
andra sidan atlanten.  

 
Andreas är inte lika nära verksamheten som Alice utan använder sifferunderlaget som ett 
verktyg. Han arbetar på en mer övergripande nivå och ger analyser eller direktiv nedåt till de 
som arbetar närmre verksamheten. På daglig basis arbetar inte han och Alice tillsammans. 
 

Nej, på en daglig basis gör vi inte det. Men det är klart jag ser de lagervärden t.ex. som 
finns rapporterade som Alice har varit med och tagit fram (…) medan jag kanske ser en 
helhet för hela koncernen och kan ställa frågor baserat på det och så vidare. Så vi jobbar 
tillsammans mycket men vi har olika controllerroller så sett. Utan det jag har jobbat med 
på konsoliderad nivå handlar främst om försäljning, lönsamhet och våra kostnader, att vi 
håller de globalt. 

 
Bellas arbetsuppgifter är inte rutinbaserade utan de varierar mycket beroende på vad som 
behöver göras. Hon ska bland annat se till att de håller en god lönsamhet, varna vid avvikelser 
och hålla utkik efter trender. Hon berättar “och det behöver inte innebära samma mål, vi ska 
nå samma mål på bolaget men hur vi styr inom en viss del i bolaget kan skilja sig”.  De 
återkommande arbetsuppgifterna är att analysera månads- och årets resultat. Bella förklarar att 
hennes roll är att stödja, stötta och se till att verksamheten arbetar i linje med bolagets 
övergripande mål och affärsplan. Boksluten på företag B upprättas av redovisnings-
avdelningen och ansvariga controllers. Bella ansvarar för budgeteringen för retaildelen och 
ägnar sig mer åt analys och styrning inom retail.  
 
Som controller är Christians arbetsuppgifter att vara länken mellan produktion och 
företagsledning. Han anser att det är viktigt att både hjälpa produktionen att tolka och ta fram 
resultatet, att se hur det har gått, och att hjälpa till vid lönsamhetsutredningar, besparnings-
program och så vidare. Christian ansvarar även för budgetprocessen. Företag C har 
månadsbokslut så detta arbete återkommer varje månad. Under de tre senaste månaderna när 
han även har haft rollen som ekonomichef har controllerrollen blivit lite åsidosatt, eftersom 
han inte längre har lika mycket tid till att vara med ute och hjälpa verksamheten och förstå hur 
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det gått. Han har istället fått lägga mer tid på redovisningen och fått mer personalansvar, 
sådant som egentligen inte hör till hans roll som controller.  
 
Daniella och Denise arbetar varje månad med att upprätta bokslut för sina inriktningar, 
inklusive arbete med analyser, prestation och rapportskrivning. De säger att “vi försöker se 
siffrorna, sammanställa siffrorna, analysera siffrorna, gå ut i organisationen, få feedback på 
siffrorna och lägga ihop det i en rapport”. Båda arbetar även med budgetering, som generellt 
är tidskrävande, och med att göra prognoser och se hur det går mot företagets budget. De 
analyserar även hur försäljningen har gått och kommunicerar med övriga länder inom 
koncernen för att exempelvis synka tidsplaner. Vid sidan om alla löpande arbetsuppgifter så 
drivs projekt där de båda ska stötta samt kontrollera data och analyser. De arbetar även med 
transfer pricing och Daniella säger:  
 

Både för service men också för produkterna vi skickar, transfer pricing mellan bolagen. 
Sådant jobbar vi med just när det är mellan bolagen och mellan länder (...) målet är att 
varje varumärke ska bära sina kostnader.  

 
Hon berättar även att de gör en procentuell fördelning och arbetar med olika modeller för att 
det ska vara enkelt men ändå bli så korrekt som möjligt. 
 
Företaget som Emanuel arbetar på upprättar också månadsbokslut och han lägger ungefär en 
vecka i månaden på detta arbete. Han arbetar då framförallt med analys, kontroll- och 
rapportering. Emanuel berättar att “i och med att vi har månadsbokslut så är även årsbokslutet 
ungefär som ett vanligt månadsbokslut, eftersom vi ändå gör jobbet varje månad”. Resten av 
hans arbetsuppgifter är väldigt varierande, men mycket tid går till projekt och han utför också 
en del personalrelaterat arbete. Under hösten läggs mycket tid på budgetprocessen, vilket 
därmed kan vara en krävande period. Varje kvartal arbetar företag E med prognoser, vilket är 
lite liknande en budget men i mindre utsträckning.……………………………………………. 
 
 
 

4.4.1 Arbetsuppgifter som inte borde ingå i rollen 
 

 
Figur 3. Anser controllerna att de har arbetsuppgifter som inte tillhör rollen? 
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I cirkeldiagrammet ovan visas hur många av controllerna som var nöjda med sina 
arbetsuppgifter samt hur många som fick åta sig arbetsuppgifter som egentligen inte borde 
tillhöra yrkesrollen. 
 
Tre av controllerna, Alice, Daniella och Denise, tycker att deras arbetsuppgifter tillhör 
yrkesrollen. Alice berättar dock att hon emellanåt är involverad i väldigt mycket, även i frågor 
som egentligen inte ingår i hennes arbetsuppgifter, och då samlar hon ihop andra medarbetare 
på företaget för att lösa detta. Daniella och Denise konstaterar att om de hade fått utföra 
arbetsuppgifter som egentligen ligger utanför deras ansvarsområde skulle de tagit upp detta 
för diskussion. Och då hade de förmodligen insett vem som egentligen borde utföra de 
uppgifterna eller hur de skulle fördelas. Men de utför inga arbetsuppgifter som de inte tycker 
tillför något värde, bara för att ingen annan orkar. 
 
De övriga fyra controllerna utför vissa arbetsuppgifter som de egentligen inte anser borde ingå 
i deras roll. Andreas är systemstark i grund och botten och berättar att det har blivit lite av en 
gråzon. Exempelvis får han ibland väldigt rena IT-frågor, vilket inte tillhör hans område även 
om det överbryggar. Det finns tillfällen där rollen är bred och han är så nära verksamheten att 
han glider in på andra frågor än de som han har var inställd på från början. Men det är en 
dialog de får föra inom organisationen, berättar han. På företag A har de tydliga 
rapporteringslinjer och de upplever inte problemet som ofta uppstår inom mindre företag, att 
redovisningen och controllingen blandas ihop. 
 
Bella utför vissa arbetsuppgifter som egentligen inte tillhör rollen. Men hon berättar att 
orsaken är att företaget har transformerats. Christian anser att hans roll som controller blir lite 
åsidosatt i nuläget eftersom de inte har någon renodlad controller. Han får då två roller i en, 
vilket kan vara vanligt på en del företag, det vill säga att han delar på rollen som ekonomichef 
och controllerrollen så att det blir en och samma roll. Han vill egentligen inte arbeta med 
redovisning då han inte tycker att det tillhör controllerrollen. Han tycker inte heller att han 
borde ha så mycket personalansvar, ansvaret gör att han får mindre tid att vara ute och hjälpa 
verksamheten och förstå hur det har gått för företaget. 
 
Emanuel utför också arbetsuppgifter som han inte tycker hör hemma i controllerrollen. 
Ungefär som i Christians fall så beror detta på gränsen mellan vad redovisningen respektive 
controllingfunktionen ska ta hand om. Han berättar att det kan dyka upp allt möjligt, och där 
gäller det för honom att vara noggrann med att inte ta på sig allting. Det är lätt att andra frågar 
honom “kan du ta detta?”.   
 

4.4.2 Arbetsuppgifter som borde ingå i rollen men inte gör det 
 
Varken Bella, Daniella, Denise eller Emanuel saknar några arbetsuppgifter i sina roller som 
controllers. Alices roll är ganska ny och hon berättar att hon trivs med att arbeta med större 
projekt och att samordna dessa med övriga enheter.  
 
Inte heller Christian saknar några ytterligare arbetsuppgifter i sin roll, men han önskar att han 
hade mer tid för att utföra dem. Hans egentliga controlleruppgifter blir något åsidosatta med 
tanke på att han även har rollen som ekonomichef. 
 
Andreas säger att det finns oändliga möjligheter för controllers, speciellt inom en stor koncern 
där det finns många vägar att gå. Detta gör det svårt för honom att svara på frågan om det är 
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något han skulle vilja göra annorlunda, för då finns de möjligheterna. Men ser han till sin 
egen situation i dagsläget så är han nöjd med sin roll. Han säger även att det nog inte är något 
som reflekteras över, såvida det inte blir aktuellt att förflytta sin controllerroll i en annan 
riktning. Skulle han exempelvis vilja arbeta mer inom projekt får han isåfall börja titta sig om 
inom organisationen på att kanske förflytta sig till en sådan roll, och då finns den möjligheten. 
 

4.5 Controllerns placering i organisationsstrukturen 

4.5.1 Vem rapporterar controllern till? 
 
Christian sitter i ledningsgruppen, tillsammans med alla regionchefer från produktionen, VDn 
och HR-chefen. Men där har han egentligen mer rollen som ekonomichef än som en 
controller. Han rapporterar till deras CFO för koncernen som sitter i Stockholm.  
 
Bella tillhör controllerfunktionen som sitter precis under företagsledningen, med en ansvarig 
controllerchef. Eftersom hon har en central funktion så rapporterar hon till controllerchefen 
men också till retailchefen. Retailchefen är hennes egentliga mottagare, eftersom hon arbetar 
emot retailorganisationen och retailchefen är den som är ytterst ansvarig för online- och 
lagershopparna. Men beroende på vad som efterfrågas kan hon också rapportera till 
företagsledningen, som när de behöver informera styrelsen.  
 
Daniella och Denise på företag D berättar att de är tjänstemän på en taktisk nivå som 
rapporterar till finanschefen, som i sin tur är en del av företagsledningen. Uppdragen som de 
tar fram eller föreslagna förändringar för företaget tar Daniella och Denise via sin chef eller 
en annan chef som tar det vidare till ledningsgruppen för beslut.  
 
Alice rapporterar till Head of finance Manufacturing and Supply. När hon började arbeta på 
företaget som produktionscontroller rapporterade hon till produktionschefen men sedan de 
förändrade organisationen rapporterar hon istället inom finance och streckat ut till 
produktionscheferna. Men hon tror att det kan vara ganska vanligt att produktionscontrollern 
rapporterar till produktionschefen och i en mer streckad linje ut till finance. Alice berättar att 
hon sitter i rummet bredvid produktionschefen och att hon fortfarande är ett stöd vid 
beslutsfattning. 
 
Andreas säger att han har ett speciellt rapporteringsled eftersom han både rapporterar till en 
controllerchef, en affärsområdeschef och sedan även via bottom lines, det vill säga 
rapporteringslinjer till deras nordiska VD samt VD i Finland, Norge, Danmark och Sverige. 
Detta eftersom han bland annat ansvarar för att hålla ihop den operationella controllingen för 
norden samt arbetar parallellt med den konsoliderade biten och kontrollerar och analyserar.  
 
Emanuel rapporterar till Financial Manager, ekonomichefen, som sitter i Amsterdam.  
 

4.5.2 Vem rapporterar till controllern? 
 
Tre av de intervjuade controllerna hade någon som rapporterade direkt till dem. Alice och 
Andreas på företag A har ingen som rapporterar till dem, likaså är det för Daniella och Denise 
på företag D. Bella på företag B är inte chef över någon men hon berättar att hon kan kräva 
rapportering från deras lagershopar vid behov. 
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Christian på företag C har flera som rapporterar till honom. Det är både företagets 
redovisningsansvarige, redovisningsassistenten, två som arbetar med leverantörsreskontran, 
två på kundreskontran och även kundtjänst som ingår i hans grupp. Han säger att detta inte var 
tanken från början när han anställdes som controller, utan att det tillhör ekonomichefsrollen. 
På företag E har Emanuel två stycken som rapporterar till honom, de andra controllerna som 
arbetar på företaget.  
 

4.6 Medarbetares syn på controllerrollen  
 

4.6.1 Presentation av medarbetare 
  
E-handelschef från företag B 
 
Beatrice arbetar som e-handelschef på företag B. Hon har en utbildning inom försäljning och 
marknadsföring som ligger till grund för det arbete hon gör idag och fastnade för e-handeln 
under tiden som hon studerade. Hon har arbetat inom branschen i åtta års tid och hennes första 
tjänst var som merchandiser, vilken sedan utvecklades till teamleader, försäljningschef och nu 
sist e-handelschef. Hon har haft sin nuvarande befattning under tre år. Idag är hon mellanchef 
och ansvarar hon för en grupp på fem medarbetare, som rapporterar till henne. Hennes 
närmaste chef sitter i ledningsgruppen. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att se till att 
företaget levererar mot budget efter affärsplanen och hur hon ansvarar för att företaget ska 
generera vinst inom e-handeln. Hon arbetar mycket med kampanjer, kampanjuppföljning, 
driften av sajten, daglig drift, allt ifrån hur de ska exponera saker online till uppföljning. Hon 
arbetar med allt som har med websajten att göra utom det tekniska som sköts av IT och en 
funktionalitetschef. 
 
Ekonomiansvarig från företag C 
 
Carin har läst ekonomi på högskola under några års tid, men inget rent program utan 
fristående kurser. Hon har under 16 års tid arbetat som ekonomiassistent, kontorist, 
ekonomiansvarig, redovisningskonsult och som ekonomichef/controller på ett mindre bolag. 
Hon har fått befattningen ekonomiansvarig på företag C och har vid intervjutillfället bara varit 
anställd i en dag, men hon har tidigare arbetat med bokslut på företaget. Hennes ansvar är att 
se till att redovisningen och resultaten blir korrekta. Hennes arbetsuppgifter kommer att vara 
att upprätta bokslut, stämma av balanskonton, kontrollera upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader. Christian är hennes chef. 
 
HR-chef från företag E 
 
Elvira arbetar som HR business partner på företag E och har rekryterat controllern Emanuel 
från samma företag. Elvira började sin karriär som löneadministratör, och byggde på med 
kurser inom området. Sedan läste hon HR, administration och psykologi på högskola. Hon har 
arbetat som HR-chef även inom andra organisationer, varit anställd på företag E i fem år och 
har haft samma befattning hela anställningsperioden. Precis som Emanuel har hon en 
supporterande roll inom företaget. Hennes uppgift är att stötta cheferna, förutom VDn, i 
frågor som rör rekrytering, personalärenden, omorganisationer och rehab. Hennes chef som 
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hon rapporterar till är nordisk HR-chef och hon har inga underställda. Däremot är hon den 
som har mer ansvar inom HR-avdelningen. 
 
Controllerna inom organisationen är kollegor till Elvira men de har inget nära samarbete 
förutom när de behöver rekrytera till sin avdelning. Hon förklarar att hon är business partner 
inom HR-området medan företagets syn på controllerna är att de är business partners inom 
ekonomiområdet. Emanuel arbetar en del med hennes chef och stöttar t.ex. i budgetarbetet.  
 

4.6.2 De tre medarbetarnas syn på controllerrollen 
 
Beatrice berättar att controllerna på hennes företag har olika arbetssätt, vilket beror på deras 
olika personligheter. Vissa ser på controlleryrket på ett visst sätt och håller sig till det sättet att 
arbeta, medan andra vågar sig utanför ramarna. Arbetssättet beror även på controllernas 
inriktning. Produktcontrollerna tillhör en avdelning med controllers men fysiskt sitter de på 
produktavdelningen, vilket ger närhet till verksamheten. Bella är inte ett exempel på detta 
eftersom retail är ganska uppdelat. 
 
Bella är controller över retail och Beatrices avdelning ligger under retail, så Bella har en 
viktig roll i Beatrices avdelning. Bella är den som förser e-handelsteamet med rätt underlag 
och analyser för att de ska ha möjlighet att fatta genomtänkta beslut. Beatrice arbetar nära 
Bella, men de sitter inte ihop. De har daglig kontakt i och med att Beatrice arbetar med 
uppföljning, hon verifierar genom Bella för att även få Bellas bild och sätt att se på saker och 
ting. Det är Beatrices uppgift att se till att Bella är nära verksamheten och att hon har 
förståelse för vad det är som sker. Om Beatrice exempelvis märker att de tappar marginal på 
e-handelsförsäljningen berättar hon för Bella varför det sker.  
 

 
Tabell 3. Medarbetarnas uppfattning av controllernas arbetsuppgifter. 

 
Tabell 3 ovan visar vad medarbetarna tyckte skulle ingå i en controllers arbetsuppgifter. 
 
En controllers huvudsakliga arbetsuppgift är enligt Beatrice att se till att företaget hela tiden 
rör sig mot de uppsatta målen. Att företaget skapar lönsamhet och att de förses med rätt typ av 
analyser. Enligt Beatrice ska övriga medarbetare lägga en beställning till controllern kring vad 
de vill ha analyserat och sedan ska controllern tillgodose det ute i organisationen.  
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Carin vet inte ännu vad controllerns arbetsuppgifter är på företag C eftersom hon är ny, men 
hon förmodar att Christians kommer att arbeta med analyser och att ta fram nyckeltal. Deras 
roller kommer att gå in lite i varandra, eftersom de kommer att samarbeta mycket. Generellt 
sett ser hon controllern som den som tar vid efter att redovisningen är klar, genom att 
analysera de siffror som har tagits fram. 
 
Enligt Elvira är en controllers huvudsakliga arbetsuppgifter att vara business partner främst 
inom sälj, men även inom HR, lager eller kundtjänst. Där ska de vara ett stöd vid analyser, 
vara delaktiga i strategiarbete och hur man ska tänka vid exempelvis prissättningar. 
Controllerna ska ha järnkoll på siffrorna och förklaringen till hur de har uppstått genom att de 
har en närhet till organisationen. Det är viktigt med detaljkunskap men att samtidigt ha 
förmågan att se helheten och blicka framåt. 
 

 
Tabell 4. Medarbetarnas uppfattning om kompetens och egenslaper. 

 

I tabellen ovan visas en sammanfattning av den kompetens och de egenskaper medarbetarna 
tyckte att en controller borde ha. 
 
Kompetensmässigt tycker Beatrice att en controller behöver ha goda kunskaper inom 
ekonomi, som exempelvis en civilekonomutbildning. Carin tror att det är fördelaktigt om en 
controller har en högskoleutbildning men hon berättar att arbetslivserfarenhet också är mycket 
viktigt. Elvira berättar att när de har rekryterat controllers inom företaget har rekryterande 
chefer varit noga med att de blivande controllerna ska ha viss kunskap inom redovisning. De 
behöver inte ha mycket kunskap men tillräckligt så att de hänger med. 
 
När vi intervjuar Beatrice angående controllers egenskaper berättar hon att hon föredrar 
controllers som inte är alltför låsta vid arbete med datorn, siffror och rapportering. Istället 
föredrar hon när controllerna är ute och rör sig i verksamheten. Beatrice säger även att de 
sociala egenskaperna är viktiga och att en bra controller pratar med olika funktioner inom 
företaget. Hon tycker att detta är viktigt inom alla företag eftersom vi har gått ifrån 
siloverksamheten och arbetar mer tvärfunktionellt mellan avdelningar idag.  
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Carin berättar att viktiga egenskaper är att controllern är väldigt noggrann, analytisk, kan läsa 
siffrorna och förstå dem för att sedan även kunna se vilka nyckeltal som behöver analyseras. 
De ska veta vad som behöver kontrolleras och ha ett öga för vad som är lönsamt och inte.  
 
Viktiga egenskaper hos en controller anser även Elvira vara den analytiska förmågan. Hon 
tycker också precis som Bella att det är en fördel om controllern arbetar nära verksamheten, 
och således inte enbart fokuserar på siffrorna. Detaljkunskaper är viktigt men de ska också 
kunna dra slutsatser utifrån helheten och se om det finns förbättringspotential. De ska ha en 
viss förståelse för processerna i produktionen, även inom logistiken.  
 

 
Figur 4. Väldefinierad/inte väldefinierad i samhället. 

 
Ingen av de tre medarbetarna tycker att controllerrollen är väldefinierad i samhället idag, 
vilket visas i figuren ovan. Beatrice tror att controlleryrket har blivit vad företagen vill att det 
ska vara. “Vad är behovet hos företaget inom controlling på ett visst företag? frågar hon”. 
Hon säger att behovet definierar yrket. Även om det kanske finns en definition av controllern 
så tror hon att det ofta är företagens behov som styr hur rollen blir utformad. Uppfattningen 
hon hade om rollen tidigare var att hon trodde att hon skulle få rapporter från controllers i 
större utsträckning och att hon inte skulle behöva göra så många rapporter och analyser själv. 
Så är det inte i dagsläget. Hon gör fortfarande sina egna rapporter, men när hon vill ha 
analyser går hon ibland till Bella. Hennes känsla är att en controller ska se till att övriga 
medarbetare arbetar så smart som möjligt och utefter så lite kostnader som möjligt. 
 
Carin har inte arbetat på så många företag som har haft en controller anställd, eftersom de 
flesta av hennes anställningar har varit på mindre företag. Men hon tror inte heller att rollen är 
särskilt väldefinierad i samhället.  
 
När vi frågar om Elvira tycker att controlleryrket är väldefinierat i samhället svarar hon att 
begreppet controller har använts lite slarvigt. Detta har de upptäckt i rekryteringsprocessen. I 
mindre organisationer arbetar ofta samma person både som controller och med redovisning. 
Där upprättar samma person först bokslutet för att sedan även analysera resultatet. Hon tror att 
detta är relativt vanligt förekommande. När företag E söker en redovisningsekonom eller en 
controller händer det ofta att de som har en redovisningsbakgrund eller controllerbakgrund 
söker sig till det andra arbetet. Hon säger att möjligheten finns att de helt enkelt vill byta 
inriktning, men hon upplever att de i många fall inte tänker på att det ingår helt olika 
arbetsuppgifter i de olika befattningarna. 
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I framtiden tror Beatrice att många av de analysverktyg som används i dagsläget ersätts av 
datorer. Allt fler uträkningar kommer att utföras med hjälp av maskiner. Hon tror att den 
mänskliga faktorn, det vill säga förmågan att skapa analyser och den sociala relationen mellan 
människor kommer att vara viktigt medan bakgrundsarbetet i större mån kommer att utföras 
av tekniken. Därför tror och hoppas hon även att bilden av controllern kommer att förändras.  
 

 
Figur 5. Medarbetarnas syn på controllerrollens utveckling. 

 
I figur 5 ovan visas en sammanfattning och överblick av medarbetarnas syn på 
controllerrollens utveckling. När vi frågar Carin om hur hon ser på controllerrollens 
utveckling svarar hon att det möjligtvis kommer något nytt sätt att spara kostnader på. Eller så 
kanske inte controllers längre behövs på företagen, åtminstone inte i samma utsträckning 
eftersom systemen kommer att ta över mer av arbetet. I övrigt har hon inte funderat över hur 
rollen kan komma att förändras.  
 
Elvira berättar att förväntningarna på controllers att vara snabba har ökat de senaste sju till tio 
åren och tror att dessa krav kommer att finnas kvar även framöver. Hon säger att: 
 

Med detta tempo som är ganska högt, med krav på snabba återkopplingar och krav på 
snabbt resultat: att visa hur gick det denna månaden. Och det är inte många dagar efter 
månadsskiftet det förväntas komma besked. (...) Jag tror det är större krav på att 
förändring ska ske snabbare nu. Nu händer det här med siffrorna, då måste vi vidta 
åtgärder. In med dem, vad har du för input?  

 
Elvira är osäker på om det är möjligt för controllerna att arbeta snabbare, utan de kanske 
fortsätter att arbeta i samma takt som idag. Hon säger att siffror kommer behöva analyseras på 
fler sätt. Inte bara utifrån bokslut utan även utifrån prissättningar och liknande i framtiden.  
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4.7 Controllernas uppfattning av övriga medarbetares syn på 
controllerrollen 

 

 
Figur 6. Controllernas uppfattning av övriga medarbetare syn på controllerrollen. 

 
Controllerna har något olika uppfattningar om hur de tror att övriga medarbetare ser på deras 
roller. En sammanställning av åsikterna visas i figur 6 ovan. Flera av dem konstaterar att de 
av andra ses som en stödfunktion inom företaget, vilket också stämmer för de flesta vi har 
intervjuat.  
 
Enligt Andreas är övriga medarbetares syn på controllerrollen att det är en supporterande 
funktion. De som arbetar som controllers på bolaget anses stödja verksamheten med sina 
underlag och ska se till att företaget håller sig inom sina ekonomiska riktlinjer. Men 
funktionen används även för styrning eftersom controllerna med hjälp av siffrorna, ekonomin 
och lönsamhet kan styra verksamheten dit de vill. 
 
När vi intervjuar Christian säger han, precis som Andreas, att controllerrollen definitivt ses 
som en stödfunktion, men att controllern även är en nyckelperson. Han berättar att controllern 
ska fungera som en länk mellan produktion och företagsledning på bolaget, genom att dels 
hjälpa produktionen att tolka och ta fram resultatet och dels hjälpa till vid olika utredningar. 
 
Denise tror att många på företaget nog önskar att controllerna skulle vara mer operativa än 
vad de själva och deras chefer tycker att controllerfunktionen ska vara. Hon säger att: 
 

Om man har mycket marknadskompetens till exempel är man inte sugen på att sitta med 
siffrorna. Det är inte det roligaste du vet. Även om man själv vet om att man behöver 
gräva i vissa delar och göra mycket själv så tar det emot.  

 
Sedan berättar hon att de flesta tycker att controllerna ska arbeta mer med att ta fram rapporter 
medan de själva i första hand vill kunna vara med och supporta och stötta verksamheten. Hon 
berättar att det är en fördel om övriga som har ett visst ansvar över en del av företaget gör sina 
egna analyser, för att de också ska få förståelse för helheten. Controllerns roll bör bara vara att 
stötta i detta arbete.  
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Daniella håller med Denise om att en viktig del av deras arbete är att stötta verksamheten. 
Hon tycker också att det är viktigt att våga ställa krav och att finna en balans mellan stöttning 
och kravställande. Det vill säga att de inte endast ägnar sin tid åt att ge service åt 
organisationen utan även får tid att genomföra sina egna analyser. Hon säger att cheferna 
inom verksamheten har ett stort behov av stöttning från controllerna, medan de själva 
egentligen behöver ägna mer tid åt controlling. Hon berättar sedan vidare att när hon pratar 
med chefer på en mer generell nivå om controllerrollen så säger cheferna ofta att de behöver 
någon som petar och frågar “vad är det här och hur kommer det här sig?”. 
 
Bella berättar att controllercheferna och CFOn på företaget är eniga kring vad det ska 
innebära att vara en controller på företag B. De arbetar för att alla på företaget ska få mer 
förståelse för rollen. Hon säger att många nog tror att controllerna som arbetar på företaget 
fungerar som en stödfunktion, men att det inte stämmer. De har istället nyckelroller och 
arbetar strategiskt. De har mycket kunskap och är inblandade i allt när det gället bolaget. 
 
Emanuel säger till oss under intervjun att han tror att controllern ses som en affärsnära roll för 
resten av företaget. De ses som länken mellan ekonomi i den mer traditionella bemärkelsen, 
som exempelvis bokföring, och det mer affärsnära som försäljning och marginal, men även 
kostnadskontroll. Han berättar att han har sina egna preferenser när det gäller vad han gillar 
att arbeta med, vad han tycker ger mest för honom och som han även tror ger mest för 
företaget. Och ibland kan det skilja sig. Han tror på fördelningen med inte för mycket 
inblandning av själva bokföringen, även om controllers måste ha en bra förståelse för den 
delen, för annars vet de inte hur den ska analyseras. Han säger att de inte ska lägga sig i 
redovisningsarbetet för mycket utan istället koncentrera sig på analysen efteråt. Han säger att 
det beror på hur controllern är som person, han själv gillar den affärsnära delen mer än delen 
med bokföring, även om det ena inte går utan det andra.  
 
Emanuel tycker att controllerbegreppet har börjat missbrukas. Controller innebär inte idag vad 
det gjorde för flera år sedan, utan idag kan det innebära mycket mer. En controller kan vara 
specialiserad på exempelvis inköpsavdelningen eller en bredare controller inom hela 
ekonomiavdelningen. Begreppet används även till det som egentligen inte har särskilt mycket 
med ekonomi att göra. 
 
Emanuels egen syn på controllerrollen har förändrats genom karriärens gång. Han berättar att 
arbetsfördelningen ser annorlunda ut beroende på vilket företag det handlar om. I vissa 
företag flyter controllerrollen ihop med redovisningsrollen, medan de inom andra företag 
arbetar mer specifikt med controllerrelaterade arbetsuppgifter. När han studerade visste han 
inte exakt vad en controller arbetade med, mer än att det handlade om ekonomistyrning. 
 
Alice tror att de som inte vet vad controllerrollen innebär ofta gissar att yrket handlar om den 
renodlade ekonomirollen, som främst innebär arbete med bokslut. Andra skämtar ibland och 
säger att hon enbart arbetar tolv gånger per år. Alice säger däremot att detta stämmer till viss 
del, controllerna lägger en vecka i månaden på arbetet kring boksluten, men utöver detta 
arbete handlar det främst om att ge support till verksamheten och stöd till produktionschefen i 
ekonomiska beslut. 
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4.8 Synen på controllerrollen i samhället 
 

 
Figur 7. Väldefinierad/inte väldefinierad i samhället. 

 
Som man kan se i figur 7 ovan är samtliga controllers uppfattning att controllerrollen inte är 
väldefinierad i samhället. Alice tror att alla nog inte vet vad en controller gör. Hon berättar 
även att “jag var nog ganska inriktad på att jag skulle jobba mer med redovisning när jag 
började”. Hon tror att anledningen till att controllerrollen inte är väldefinierad är att det finns 
så många olika typer av controllers. Hon nämner bland annat att:  
 

Det finns financial controllers som är mer inriktade på att styra, planera finanser, 
cashflow och sådana saker. Sedan finns produktionscontrollers som är mer inriktade på 
verksamheten, och sedan finns det något som heter business controllers. Business 
controller och controller är oftast kanske samma sak. Ibland har man med business 
controller och ibland har man inte med det. En financial controller tror jag man uttalar lite 
mer, det är mer ekonomi eller styrning av finansstyrning. Sedan har vi controllers som 
jobbar mer med rapportering av siffror till koncernen och är mer redovisningsinriktade än 
vad vi är som sitter ute i verksamheten. Jag tror det är väldigt luddigt, det betyder inte 
alltid samma sak på alla företag tror jag. 

 
Hon berättar även att funktionen har sett ganska lik ut på de företag hon arbetat på hittills i sin 
karriär. 
 
Andreas tycker inte heller att controllerrollen är särskilt väldefinierad inom samhället. Innan 
han började arbeta med yrket hade han ingen tydlig bild av vad rollen innebar och hans 
uppfattning om controllerrollen var luddig. Eftersom han studerade med finansinriktning och 
inte styrningsinriktning så hade han inte funderat särskilt mycket på controllerrollen förrän 
den dök upp. Han säger att: 
 

Det var inte många jag pluggade med som tänkte i controllerbanor heller riktigt, (…) och 
jag tror det kan ha varit en fördel också, att man kommer in någorlunda utan 
förväntningar på vad det är som kommer. Så jag kan nog säga att jag inte hade jättestora 
förväntningar på rollen. Och det har gjort att man kanske har varit dynamisk istället. 

 
Andreas berättar vidare att han tycker att det är en spretig roll. Men hans förslag på en 
definition är att controllern är en brygga mellan ett företags ekonomiska siffror och dess 
rapportering, styrelsebeslut och ledningsbeslut. Controllern är en analysfunktion och inom 
företag finns det enorma mängder data, både i exempelvis projekt eller uppköpsfaser. Där 
kommer controllern in, och kommer fram till en slags logik kring siffrorna och presenterar 
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dem på ett tydligt sätt eller gör rätt analyser av dessa stora mängder data. Men det är en 
väldigt företagsanpassad roll, vilket skapar svårigheter att definiera vad en controller 
egentligen är och det blir lätt väldigt luddigt. 
 
Inte heller Bella tycker att controllerrollen är väldefinierad i samhället. Det är stor skillnad på 
vad som förväntas av rollen mellan olika företag och det är viktigt för arbetssökande att ställa 
rätt frågor vid intervjuer för att känna efter vad rollen innebär på just det specifika bolaget. 
Bella har tidigare skrivit en skoluppsats angående controllerrollen, och även då tyckte hon att 
rollen var luddig. Hon berättar vidare att när det gäller exempelvis redovisningsekonomer så 
är det tydligare vad som förväntas och mer svart på vitt, medan en controllerroll kan vara 
väldigt flummig. Innan Bella själv började arbeta som controller trodde hon att det var mer 
arbete med siffror och analyser, men idag arbetar hon mer med mjuka värden än vad hon 
tidigare hade trott. Värden som inte består av siffror, men som ändå genererar resultat på sista 
raden, som exempelvis processer. Detta kommer med erfarenheten av att ha arbetat inom 
olika delar av organisationen och inom olika organisationer. 
 
Christian säger att en del personer vet vad controllerrollen innebär medan andra inte gör det. 
Risken är att en controller blir en ekonomichef. Han anser att yrket stämde överens med de 
förhoppningar han hade tidigare innan han började arbeta. 
 
Denise tror att de flesta vet ungefär vad en controller arbetar med på det stora hela, men att 
det är precis som med ingenjörer. “Är ingenjör väldefinierat?” frågar hon. Hon tycker att 
rollen varierar väldigt mycket. Hon säger sedan att de som controllers inte har särskilt mycket 
kontakt med de operativa inom företaget, men att chefer och mellanchefer nog har en tydlig 
bild av vad en controller gör. Hon har fler kompisar i hennes ålder som inte har kommit så 
långt i sin karriär och som frågar henne vad hon gör på dagarna, eftersom de själva inte har 
någon kontakt med controllers. 
 
Daniella säger att de som har arbetat inom en större organisation troligtvis har kunskap kring 
vad en controller arbetar med, men att de som inte har denna erfarenhet kanske inte vet. 
Personer med erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig verksamhet, såsom inom vården, 
operativt som exempelvis sjuksköterska, kommer sällan i kontakt med controllerna och 
därmed har de nog inte så mycket kunskap om vad rollen innebär. Men en avdelningschef på 
ett sjukhus vet troligtvis vad controllerrollen innebär. Det beror nog på vilken erfarenhet man 
själv har. 
 
Inte heller Emanuel anser att controlleryrket är väldefinierat. Han tycker att det har blivit för 
lätt att använda begreppet i och med att det kan vara så många. När det kommer till 
platsannonser så är det ibland tydligt definierat, medan det ibland är mer vagt vad företaget 
eftersöker. Sedan säger Emanuel att det nog generellt är svårt för folk att veta vad en 
controller arbetar med. När vi frågar om hur hans egen syn på controllerrollen förändrades 
efter att han började arbeta svarar han:  
 

Just den här fördelningen att det kan skilja så mellan företag till företag. Där det i vissa 
företag flyter ihop med redovisningsrollen, medan det i andra är mer specifikt. Du jobbar 
verkligen med controllerrelaterade uppgifter (…) jag vet inte om jag visste exakt vad en 
controller gjorde när jag pluggade, det tror jag inte. Det var ekonomistyrning och sådär 
men inte exakt. Så det har nog mer kommit med jobbet. 
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4.9 Controllerrollens utveckling framåt 
 

 
Figur 8. Controllerrollens utveckling. 

 
Samtliga controllers är överens om att controllerrollen kommer att utvecklas mer eller mindre 
i framtiden och en sammanställning av deras synpunkter visas i figur 8 ovan. Alice tror att 
controllern kommer att bli mer närvarande i verksamheten istället för att “sitta på en öde ö” 
och de blir mer business partners till övriga funktioner än de i är nuläget. Det kommer allt 
eftersom krävas mer kunskap om data och affärssystem. Att den tekniska utvecklingen 
kommer att ha betydelse för hur rollen utvecklas nämnde de flesta controllerna. 
  
Andreas säger att det i framtiden kommer att finnas allt ifrån self service, BI (business 
intelligence system) och automatisk fakturahantering till automatisk konteringsstyrning. Han 
tror även att automatiserandet av controllerrollen börjar röra sig i en viss riktning. På sikt 
finns det en möjlighet eller risk att vissa delar försvinner. Istället kanske det blir ökat fokus på 
system eller på att analysera. Fördelarna med automatiserade system blir att tid slipper läggas 
på att kontrollera ifall systemen innehåller korrekt data. Och då kan värdefull analys läggas på 
själva datamaterialet som finns där, själva datakvalitén. Det är en möjlig utveckling han ser 
och en utveckling han tar del av i dagsläget, just att controllerrollen börjar bli alltmer digital-
iserad och automatiserad. 
  
Enligt Denise kommer det troligtvis att utvecklas fler program och automatiserade rapporter. 
Hon tror därför, precis som Andreas, att controllerna kommer att få mer tid till att analysera 
samt att vara närvarande ute i verksamheten. Hon poängterar även att de kommer att behöva 
lära sig mer om Excel. 
 
Emanuel tror också att det kommer att utvecklas nya, smartare system där analyser och data 
skapas och bearbetas på ett effektivare sätt, utan att någon mellanhand krävs. Han tror 
däremot att denna förändring blir svår, men att det finns andra förändringar som är enklare att 
genomföra. Sedan tror han även att företag rör sig mot mer specificerade controllers, med 
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smalare inriktning, åtminstone inom större företag. Men att blandningen förmodligen alltid 
kommer att leva kvar i små företag där redovisnings- och controllerrollerna går in i varandra 
och där controllingdelen ofta faller bort på grund av att de har för lite tid till analysarbetet. 
  
Bella tror att sättet folk ser på controllers kommer att förändras eftersom controllers hela tiden 
försöker utbilda organisationer och bolag. Hon tror att rollen i framtiden kommer att få en mer 
analytisk, coachande, pedagogisk och central funktion än den har idag. 
  
Även Daniella tror att rollen kommer att förändras i framtiden. I och med att kraven blir allt 
tuffare så blir det viktigare och viktigare att förstå de modeller de arbetar med. Till exempel 
måste de ha förståelse för varför en viss kostnad uppstår och huruvida det är en faktisk 
kostnad eller ett pålägg. Systemet kommer att göra mer av arbetet åt dem och ju mer 
komplicerade modellerna blir, desto viktigare blir det att de har förståelse för dem. 
 
Christian konstaterar först att han inte tror att controllerrollen kommer att förändras. Däremot 
säger han sedan att hjälpmedlen nog kommer att utvecklas och förbättras. Men att 
huvuduppgiften att vara länken mellan företagsledning och chefer, att ta fram resultatet och 
att ha förståelse för hur det har gått för företaget fortfarande kommer att vara densamma för 
controllern.   
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5 Analys 
 
Under följande avsnitt kommer studiens resultat att sättas i relation till referensramen. Vi 
kommer undersöka ifall studiens forskningsfrågor har blivit besvarade och vilket resultat de 
har genererat. För att få en så tydlig struktur som möjligt behandlas varje forskningsfråga 
under varsin rubrik.  
 

5.1 Vad har controllern för roll, arbetsuppgifter och egenskaper 
inom svenska stora företag? 

 
Enligt både Källström (1990), Nilsson och Olve (2013) är den analytiska förmågan viktig för 
controllern. Detta nämnde även fyra av de intervjuade controllerna. Även helhetsförståelse 
nämnde de flesta av controllerna under intervjuerna, närmare bestämt sex av sju stycken. 
Helhetsförståelsen anses även vara yrkets kärnkompetens (Lindvall 2009). Enligt Nilsson och 
Olve (2013) är förståelse för redovisning och förmåga att kunna tolka dessa siffror viktigt. 
Detta var även något som nämndes av fem av controllerna. Enligt Lindvall (2009) är 
kreativitet en viktig egenskap, men detta var inget som nämndes under intervjutillfällena. 
Kommunikation, interpersonell förmåga och förmåga att formulera sig är också egenskaper 
som en controller bör ha (Lindvall 2009) och fem av de sju controllerna nämnde någon av 
dessa egenskaper. 
 
Enligt Sathe (1983) är en huvudsaklig arbetsuppgift för controllers att stötta chefer inom 
organisationen vid beslutsfattande. Nästintill samtliga av våra intervjuade controllers och 
medarbetare nämner att detta stöttande är en central del i controllerns roll. Majoriteten av 
controllerna som vi har intervjuat ses som en stödfunktion av övriga medarbetare på företagen 
och ger support både till chefer uppåt i hierarkin och nedåt till exempelvis produktions-
avdelningen. 
  
Controllern har även en viktig roll vid strategi- och budgetarbete (Nilsson & Olve 2013) men 
det är främst business controllern som arbetar med strategi (Nilsson & Olve 2013; 
Arbetsförmedlingen 2016). Sex av de sju intervjuade controllerna arbetar med budgetering. 
Emanuel arbetar istället med prognostisering, som liknar budgetering. Bella är den ende som 
nämner att hennes arbetsuppgift är att se till att företaget arbetar i linje med bolagets 
övergripande målsättning och affärsplan, vilket kan liknas vid strategiarbete. Hon liknar 
därmed mest en business controller eller en analytiker vid jämförelse av de sju controllerna, 
utifrån detta tema. 
  
Sex av de sju controllerna arbetar i mer eller mindre utsträckning med att upprätta bokslut. På 
företag B är det ekonomiavdelningen som sköter detta arbete och Bellas roll är istället främst 
att stödja, stötta och se till att företaget arbetar mot de uppsatta målen. Enligt 
Arbetsförmedlingen (2016) samt Nilsson och Olve (2013) arbetar accounting controllers med 
att ta fram siffrorna i företagens redovisning. Business controllers arbetar endast med att 
analysera redovisningen och har därmed en mer affärsorienterad funktion inom 
organisationen. Även när det kommer till bokslut/redovisning har Bella en tydligare roll som 
business controller och en mer analytisk, pedagogisk och coachande roll än de andra 
controllerna, som istället lutar mer åt att vara accounting controllers/kamrerer utifrån detta 
tema. 
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Både Källström (1990) och Lindvall (2009) nämner att controllern är den som ska ha mest 
kunskap om organisationens ekonomi i sin helhet och att denna helhetsförståelse är yrkets 
kärnkompetens. Under intervjuerna förklarade sex av sju controllers att just denna förståelse 
var väldigt viktig. Andreas sa inte att helhetsförståelsen är en viktig del av rollen, men 
nämnde istället att han ”såg en helhet för hela koncernen”. Även medarbetaren Elvira, på 
företag E, nämnde betydelsen av helhetsförståelse. 
 
Som vi upplyste om i referensramen är IT ett betydelsefullt verktyg i controllerns arbete och 
Excel används i cirka en fjärdedel av arbetsuppgifterna (Lindvall 2009). Denna information 
har vi även fått av våra controllers. Fyra av dem betonade att systemkunskap var fördelaktigt i 
yrket och tre av dem berättade att de använder sig mycket utav Excel i det dagliga arbetet. I 
litteraturen som behandlar controllerrollen beskrivs det att controllern även ansvarar över 
mindre formaliserad styrning i form av utbildning av medarbetare samt att controllern ska 
sträva efter att skapa en viss företagskultur (Nilsson & Olve 2013). Detta är dock inte något 
som vi har hört vid intervjuerna av varken controllers eller medarbetare. 
 
När det kommer till de typcontrollers som finns, som exempelvis kamrer, analytiker, pedagog 
och coach så varierar typerna om man utgår ifrån intervjuerna. Typerna beror exempelvis på 
vilken tid i månaden eller året som controllerns arbetsuppgifter studeras. En specifik 
controller kan därmed ha rollen som accounting controller en vecka i månaden medan 
han/hon i övrigt har rollen som exempelvis analytiker eller coach. Vi kan däremot se att 
controllerna lutar mer åt en viss typ, vilket sammanfattas i figuren nedan. 
 

 
Figur 9. Typer av controllers. 

 

Analytiker (med inslag av kamrer) 
 
Alice, Andreas, Daniella, Denise och Emanuel har främst rollerna som analytiker, eftersom de 
i första hand analyserar redovisningen och arbetar med data hämtad från produktion. De 
strävar alla för att öka förståelsen för både det som har skett och det som kommer att ske. 
Ingen av dessa fem controllers är en renodlad analytiker utan alla har visst inslag av den 
kamerala rollen eftersom de arbetar med att upprätta månads-/årsbokslut. Det som främst 
skiljer dessa fem controllers är att de arbetar inom olika positioner inom sina företag och har 
därför olika ansvarsområden. Vissa arbetar mot produktion och vissa arbetar på en mer 
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övergripande nivå som financial controllers, men deras arbetsuppgifter ser ungefär likvärdiga 
ut.  
 
Kamrer (med inslag av analytiker) 
 
Christian har i första hand rollen som kamrer eftersom han arbetar med att ta fram siffrorna i 
redovisningen och inte bara har rollen som controller utan även rollen som ekonomichef. Han 
arbetar med controlling i viss mån och analyserar redovisningens siffror i mån av tid, vilket 
gör honom till delvis analytiker. 
 
Analytiker/pedagog/Coach 
 
Som tidigare nämnt är Bella den enda av de intervjuade controllerna som inte alls arbetar med 
redovisningen, förutom i syfte att analysera den. Detta pekar på att hon har en mer tydlig 
analytikerroll än övriga och att Bella inte har något inslag av den kamerala rollen. Hon arbetar 
även tillsammans med övriga controllers för att öka både ekonomiska kunskaper och kunskap 
inom exempelvis processer. Detta arbete utför hon på olika nivåer och hon har därmed även 
rollen som coach och pedagog. 
 

5.2 Hur skiljer sig rollen mellan olika företag? 
 
Bransch 
 
Som man kan se har controllers och medarbetare inom olika branscher intervjuats. Fyra av 
dessa fem företag bedriver försäljning av varor, men med olika inriktningar och på olika 
marknader. Vi har inte kunnat se några skillnader mellan dessa företag med avseende på 
controllerrollen. Företag C är undantaget som bedriver försäljning av tjänster istället för 
produkter, men Christian som vi intervjuade på detta företag berättade att han inte har märkt 
några större skillnader i controllerrollen mellan de olika företagen som han har arbetat på.  
 
Företagets storlek 
 
Intervjuerna i studien har genomförts med controllers inom de företag som klassificeras som 
stora, baserat på omsättning, balansomslutning och antal anställda. Däremot var företagen 
inom denna kategori av olika storlek. Inom mindre företag består vanligen controllerns 
arbetsuppgifter av att ansvara för hela ekonomiprocessen samt även en stor del av det 
administrativa arbetet, vilket i många fall bidrar till att det strategiska arbetet går förlorat 
(Lassi 2003). Företag C var ett av de minsta och hade klassificerats som ett medelstort företag 
endast sett till omsättning, men personalantalet gjorde att det ändå räknas som ett stort 
företag. Controllern inom företag C, Christian, har som tidigare nämnt en bred roll och har 
både funktionen som ekonomichef och som controller.  
 
Enligt Nilsson och Olve (2013) kan det inom större organisationer finnas fler controllers som 
arbetar på olika nivåer. En divisionscontroller har ofta ett mer övergripande ansvar och 
därutöver kan det finnas controllers som har ansvar över specifika enheter eller avdelningar 
inom organisationerna. Controllern kan även verka inom olika funktioner inom företaget, 
såsom inköp, marknadsföring eller produktion (Nilsson & Olve 2013). Företag D räknas som 
ett stort företag baserat på omsättning och balansomslutning, men inte personal, eftersom de 
endast hade cirka 200 anställda. De hade däremot tre anställda controllers och mer renodlade 
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controlleruppgifter. Även på de resterande tre företagen hade controllerna mer renodlade 
arbetsuppgifter. De största företagen vi besökte hade fler controllers med varsin avdelning 
eller funktion som sitt ansvarsområde. 
 
Rapportering  
 
Controllern kan antingen rapportera till styrelsen, direkt till VD, till en ekonomichef eller 
själv agera som ekonomichef inom organisationen. Detta varierar från företag till företag och 
beror bland annat på företagets storlek (Källström 1990). Inom mindre och medelstora företag 
är det som tidigare nämnt vanligt att controllerrollen också fungerar som en ekonomichef. I 
detta fall har controllern ansvar för och inflytande över redovisningen och budgetprocessen. 
Denna controllerroll innebär dock att mycket tid läggs på administrativt arbete samt 
exempelvis skattefrågor, försäkring, internrevision och personalrelaterade frågor, vilket tar 
bort fokus från de arbetsuppgifter en controller borde ha (Källström 1990). Christian har 
rollen som både controller och ekonomichef, trots att företaget han arbetar på är klassificerat 
som ett större företag då de har över 300 anställda. Christian sitter med i ledningsgruppen och 
han rapporterar till deras CFO som är verksam i Stockholm. Han har även flera som 
rapporterar till honom, vilka är företagets redovisningsansvarige, redovisningsassistenten, två 
som arbetar med leverantörsreskontran, två på kundreskontran och även kundtjänst.  
 
Källström (1990) förklarar att fördelen med att controllern rapporterar till styrelsen är att 
styrelsen får ta del av en tjänstemans uppfattning kring företagets verksamhet och att styrelsen 
får en god inblick i helheten. Bella tillhör controllerfunktionen och sitter precis under 
ledningen. Hon rapporterar till controllerchefen och retailchefen, men hon kan även 
rapportera till ledningen när styrelsen behöver informeras. Hon är inte chef över några 
anställda men hon kan kräva rapportering från deras lagershopar när det behövs.  
 
Denise och Daniela, från företag D, är tjänstemän på en taktisk nivå och rapporterar till 
finanschefen, som i sin tur är en del av ledningsgruppen. Alice rapporterar till ansvarig inom 
finance för manufacturing and supply och sedan streckat ut till produktionscheferna. Varken 
Denise, Daniella eller Alice har någon som rapporterar till dem.  
 
En controller kan även rapportera till ekonomichefen, vilket är den vanligaste modellen inom 
Sverige. Däremot leder det dessvärre ofta till att ekonomichefen får ta upp viktiga frågor kring 
företagets ekonomistyrning med VDn och det blir svårare för controllern att själv driva 
igenom sina frågor (Källström 1990). Andreas, på företag A, berättar att han har ett speciellt 
rapporteringsled då han både rapporterar till sin controllerchef, affärsområdeschef och sedan 
även via bottom lines, dvs. rapporteringslinjer till deras nordiska VD och även VD i Finland, 
Norge, Danmark och Sverige. Likt sin kollega Alice har han heller ingen som rapporterar 
direkt till honom. Emanuel, på företag E, har däremot två stycken som rapporterar direkt till 
honom, vilka är de andra två controllerna på företaget. Han själv rapporterar till ekonomi-
chefen som sitter i Amsterdam.  
 

5.3 Finns det någon skillnad mellan hur controllern själv definierar 
sin roll samt hur anställda i koppling till controllern definierar 
controllerrollen?  

 
De intervjuade controllerna berättar att controllerrollen är en stödfunktion till verksamheten, 
men att controllern också är en nyckelperson, eftersom controllern ska fungera som en länk 
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mellan produktion och ledning. Christian säger att controllern även är bryggan mellan ett 
företags ekonomiska siffror och dess rapportering, styrelsebeslut och ledningsbeslut. En 
controller ska stödja verksamheten med sina underlag och se till att företaget håller sig inom 
företagets ekonomiska riktlinjer samt rör sig mot de uppsatta målen. Andreas berättar att 
controllerfunktionen också används för styrning eftersom controllern med hjälp av siffrorna, 
ekonomin och lönsamhet kan styra verksamheten dit de vill. Enligt Nilsson & Olve (2013) är 
controllerns huvuduppgift generellt sett att stödja ledningen i deras styrning av företaget. 
Daniella påpekar att det däremot är viktigt som controller att ställa krav och finna en balans 
mellan stöttning och kravställande, så att de inte endast ägnar tid åt att ge service åt 
organisationen utan även får tid att genomföra sina egna analyser. Controllerrollen är enligt de 
intervjuade controllerna även en analysfunktion och de arbetar strategiskt.  
 
När vi frågade controllerna om hur de tror att övriga medarbetare uppfattar controllerrollen 
skiljde sig deras åsikter åt, men deras gemensamma uppfattning är att de flesta medarbetarna 
ser controllern som en stödfunktion i företaget. De tror även att personer som inte har någon 
kunskap om controllerrollen ofta gissar att yrket handlar om den mer renodlade ekonomi-
rollen, som främst innebär arbete med bokslut.  
 
De intervjuade medarbetarna är alla överens om att controllern främst ses som en analytisk 
person, att de arbetar med analyser och tar fram nyckeltal. De ska även vara delaktiga i 
strategiarbete. Källström (1990) menar på att analysförmågan är ett viktigt verktyg, eftersom 
controllern ska kunna analysera siffror och utifrån det utarbeta information för att tala om vad 
som hänt, orsaken till det och dra slutsatser om framtiden. Därför är det viktigt att ha 
förmågan att se helheten men att samtidigt kunna blicka framåt. Controllernas medarbetare 
anser också att en controller ska se till att företaget ständigt rör sig mot de uppsatta målen och 
förser organisationen med rätt analyser, så att företaget kan öka sin lönsamhet. De tycker även 
att de sociala egenskaperna är viktiga och att en bra controller pratar med medarbetare från 
olika funktioner inom företaget samt har ett nära samarbete med dessa.  
 
De egenskaper som majoriteten av de intervjuade controllerna tycker är viktigast är att ha en 
helhetssyn, att vara sifferstark samt att ha en analytisk och social förmåga. Majoriteten av de 
intervjuade medarbetarna tycker att de viktigaste egenskaperna är analytisk förmåga, 
helhetssyn och sociala egenskaper, vilket stämmer bra överens med controllernas egna 
uppfattningar. Deras syn om hur controllerrollen är och hur controllern borde vara stämmer 
generellt bra överens mellan båda parter och inga större skillnader har upptäckts. En 
anledning till detta kan vara att många av dessa medarbetare har en daglig eller regelbunden 
kontakt med controllerna, vilket ger dem en bra insyn i vad de arbetar med. Flera av 
medarbetarna har även i tidigare arbetslivserfarenheter arbetat inom företag där controllers har 
förekommit. Fyra av de sju controllerna poängterar vikten av att ha kunskap om systemen, att 
ha en bra generell förståelse för var data kommer från och hur det är ihopkopplat, utan att 
behöva vara någon programmerare. Detta är något som de alla tror kommer bli allt viktigare 
med tiden ju mer systemen och controllerrollen utvecklas. Denna punkt är en egenskap och 
kompetens som skiljer controllerna och dess medarbetare åt angående synen på rollen, då inga 
av de intervjuade medarbetarna nämnde detta som viktigt.  
 
Enligt Källström (1990) råder det en viss osäkerhet kring definitionen av en controller 
eftersom endast 57 % av de som arbetar som controllers anser sin roll vara väldefinierad.  
48 % av de som arbetar med controlleryrket upplever att deras chefer och medarbetare vet vad 
controllerfunktionen innebär (Källström 1990). Ingen av de tre medarbetarna som inter-
vjuades tycker att controllerrollen är speciellt väldefinierad i samhället idag eftersom den som 
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tidigare nämnt kan skilja sig åt beroende på exempelvis företagets storlek. Beatrice menar att 
även om det kanske finns en definition av vad det är en controller faktiskt ska göra så anser 
hon att rollen har blivit lite vad man vill att det ska vara, den styrs beroende på vad företagets 
behov är. Elvira tycker att begreppet controller har börjat användas lite slarvigt, vilket hon har 
upptäckt i rekryteringsprocesserna då många inte tänker på att controllers och redovisnings-
ekonomer har helt olika arbetsuppgifter. Detta påstående är något som controllern Emanuel 
också bekräftar, att det har blivit för lätt att använda begreppet i och med att det kan ha så 
olika innebörd. Enligt Lindvall (2009) har klassificeringen av controllerrollen från företagets 
sida inte alltid varit genomtänkt utan de har använt sig av benämningen controller för att höja 
efterfrågan på tjänsten, istället för att efterfråga exempelvis en kamrer i platsannonserna. 
Detta har ofta bidragit till en tveksamhet om vad controllerrollen innebär (Lindvall 2009).  
 
Nästan alla av de intervjuade controllerna har också uppfattningen att controllerrollen inte är 
väldefinierad i samhället. Det är stor skillnad på vad som kan förväntas av rollen mellan 
företag och risken finns att en controller blir sedd som en ekonomichef. Daniella säger att de 
som har arbetat inom en större organisation troligtvis vet vad en controller arbetar med, men 
att de som inte har denna erfarenhet inte säkert är medvetna om vad rollen innebär.  
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6 Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet presenteras först en sammanställning av studiens slutsatser. Därefter 
kommer vi att kritisera vald metod och slutligen ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet 
controllerrollen. 
 

6.1 Slutsatser 
 

6.1.1 Vad har controllern för roll, arbetsuppgifter och personliga egenskaper 
inom svenska stora företag? 

 
De personliga egenskaperna som vi tog upp i referensramen stämmer i ganska hög grad 
överens med den information vi fick från de intervjuade controllerna. När det kommer till 
egenskaper och kompetens fick controllerna svara fritt under intervjuerna, och vi tog inte upp 
de egenskaper som finns i referensramen. Men det finns möjlighet till att controllerna även 
skulle hålla med om att fler egenskaper är viktiga, som exempelvis kreativitet, vilket ingen av 
dem nämnde under intervjuerna. Controllerna poängterade att analytisk förmåga, kunna 
kommunicera till medarbetarna och att ha en helhetsförståelse är betydande egenskaper för en 
controller. Controllern behöver också ha förståelse för redovisning och förmåga att kunna 
tolka dessa siffror. Under intervjuerna tyckte vi också att controllerna visade tecken på de 
specifika egenskaper de talade om, såsom interpersonell förmåga och förmåga att formulera 
sig väl. 
 
I referensramen beskrev vi att det finns många olika typer av controllers som exempelvis 
analytiker, kamrer, coach och pedagog. Vi såg tre olika typer av controllers när vi var ute 
bland företagen eftersom deras arbetsuppgifter och ansvarsområden särskiljde sig, men vår 
slutsats är att det inte fanns någon renodlad typ eftersom samtliga hade inslag av flera 
typcontrollers. De dimensioner vi såg hos de intervjuade controllerna var; analytiker med 
inslag av kamrer, kamrer med inslag av analytiker och en blandning av analytiker/pedagog/ 
coach.  
 

6.1.2 Hur skiljer sig controllerrollen mellan olika företag? 
 
Gällande vår fråga kring hur controllerrollen kan skilja sig åt mellan olika företag upptäckte 
vi inga skillnader mellan controllerna beroende på branschtillhörighet, även om vissa av de 
intervjuade controllerna trodde att rollen kunde skilja sig mellan olika branscher. Däremot 
hittade vi skillnader beroende på företagsstorlek, där det minsta företaget hade en controller 
som även hade fått ta på sig rollen som ekonomichef medan de största företagen hade flera 
controllers med ansvar för varsin avdelning/funktion inom företaget. Detta förväntade vi oss 
även innan vi genomförde studien eftersom det tas upp i både litteratur och i forskning. 
Controllerns organisatoriska placering och rapporteringsled skiljde sig också mellan de olika 
företagen. Den vanligaste metoden inom Sverige är att controllern rapporterar till 
ekonomichefen och därför antog vi att det skulle vara så på företagen vi undersökte. Men fler 
av controllerna hade istället en controllerchef eller annan chef som de rapporterade till och 
Christian rapporterar till CFO:n.  
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6.1.3 Finns det någon skillnad mellan hur controllern själv definierar sin roll 
samt hur anställda med koppling till controllern definierar controllerns 
roll?  

 
Vår slutsats angående den sista frågeställningen är att eftersom vi har intervjuat medarbetare 
med en nära koppling till controllerna är det förståeligt att vårt resultat visar att de har en 
väldigt lik bild av controllerrollen som controllerna själva har. Controllerna tycker det är 
viktigt att ha en helhetssyn, att vara sifferstark samt att ha en analytisk och social förmåga och 
majoriteten av de intervjuade medarbetarna tycker att de viktigaste egenskaperna är analytisk 
förmåga, helhetssyn och sociala egenskaper. Det som skiljde controllerna och medarbetarna åt 
angående synen på rollen var att medarbetarna inte nämnde att det är viktigt att ha kunskap 
om system och var datan kommer ifrån. Om vi istället hade intervjuat medarbetare med en 
avlägsen koppling till controllern hade deras åsikter förmodligen skiljt sig mer ifrån 
controllernas åsikter. 
 

6.2 Metodkritik 
 
För att förbättra studien och få en ännu större insyn i controllerrollen studien hade fler 
intervjuer kunnat ske med controllers och medarbetare på varje företag. Med ett mindre urval 
som i denna studie kan det bli stora skillnader beroende på vilka företag som väljs ut. Ett 
större urval skulle även resultera i större möjligheter att generalisera. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
I vår studie har vi enbart intervjuat controllers inom stora företag. Förslag på framtida 
forskning är att genomföra en undersökning om controllerrollen med mer fokus på medelstora 
företag för att se om controllerna där har en bredare roll som mer liknar rollen en ekonomi-
chef har. 
 
Ett förslag är också att intervjua fler medarbetare. De medarbetare vi har intervjuat har 
antingen haft en nära koppling till controllern eller haft en bra inblick i vad det innebär att 
arbeta med controlleryrket, eftersom denna medarbetare rekryterade controllers. Vissa av 
controllerna nämnde under intervjuerna att förståelsen för controllerrollen nog ser annorlunda 
ut i de operativa delarna av verksamheten. Därmed skulle det vara intressant att få reda på vad 
även dessa medarbetare har för tankar kring controllerrollen och se ifall deras syn skiljer sig 
mot de som har ett mer nära samarbete med controllerna. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide Controllern  
 
Allmänt 

• Vad har du för utbildning och tidigare yrkeserfarenhet?  
• Hur länge har du varit anställd på företaget? Har du arbetat som controller under hela 

anställningsperioden? Har du arbetat som controller på andra företag? 
 
Relationer/ansvar 

• På vilken nivå befinner du dig inom organisationen? Hur ser ditt ansvar ut (är 
ansvarsområdet tydligt definierat)? 

• Vem rapporterar du till (chef eller ledning) och vilka rapporterar till dig? 
• 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?)  

 
Arbetsuppgifter 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Tycker du de är tydligt definierade? 
(Återkommande och tillfälliga, t ex beroende på årstid) 

• Ligger ditt fokus på redovisning eller strategi och styrning? 
• Har du ansvar för budgetering och uppföljning? 
• Upplever du att du har arbetsuppgifter du helst skulle se att någon annan utför? 
• Finns det arbetsuppgifter du önskar skulle ingå i din roll som controller men som inte 

gör det? 
• Anser du att controlleryrket är väl definierat i samhället? 

 
Personliga egenskaper 

• Vilka egenskaper och vilken kompetens tycker du är viktiga för detta yrke? Varför?  
• Tror du controlleryrket kommer förändras i framtiden? Om ja, på vilket sätt? 

 
Har du några frågor eller något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide - Övrig medarbetare  
 
Allmänt  

• Vad har du för utbildning och tidigare yrkeserfarenhet?  
• Hur länge har du varit anställd på företaget?  
• Hur länge har du haft din nuvarande befattning?  

 
Relationer/Ansvar 

• På vilken nivå befinner du dig inom organisationen? Hur ser ditt ansvar ut (är 
ansvarsområdet tydligt definierat)? 

 
Arbetsuppgifter 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Controllern  

• Var i organisationen befinner sig Controllern i förhållande till dig? 
• Vilka är Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter enligt dig? 
• Anser du att controlleryrket är väl definierat i samhället? 
• Vilka egenskaper och vilken kompetens tycker du är viktiga för en controller? Varför?  
• Tror du controlleryrket kommer förändras i framtiden? Om ja, på vilket sätt? 

     
Har du några frågor eller något du vill tillägga?    
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