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Abstract 
Background: Previous research and literature in the field of the controller's professional role 

describes the technical role, where the controller’s administrative and functional role in the 

organization are the main focus. The role can be described further using the sociological role 

theory, where the creation of a role and the recreation of a role are two central concepts. 

 

Problem: Based on previous research, we have formulated three questions in order to under-

stand the controller's profession from a sociological role perspective: What does the term 

controller mean and what does theory and previous research show that a controller should do? 

What is the controller's role in practice and how is the professional role created? In what way 

can the creation of the controller role be explained by role theory? 

  

Method and Theory: We applied a phenomenological interpretive method in this study, since 

we chose to focus on the controller as an individual. Based on sociological role theory from a 

multiple perspective, we analyze the term role in order to gain knowledge about how individ-

uals make sense of the world they live in. We use three role theories from three well known 

writers in sociological role theory to further interpret the controller's role beyond the technical 

description. Theory number one provides a ritualistic description of a role to make it easier to 

verbalize a performance and there by connect language to act. Theory number two describes 

the functionality of a role, how behavior is affected by a given function and how the perfor-

mance is controlled by external standards. Theory number three gives a description of a role 

that is affected by an individual's membership in a group. Being part of a group shapes the 

role through the mutual communication. 

 

Study results: With our study, we can draw conclusions about the controller's professional 

role, by using the sociological role theory from a multiple perspective. The practical role 

created by the actions of the controller (backstage) differs from how the controller wants 

others to perceive him (frontstage). We can show that the creation of the controller's role can 

be explained by the routines of the organization. Since all organizations and individuals create 

different routines for acts it leads to different professional roles. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Tidigare forskning och litteratur som behandlar controllerns professionella yrkes-

roll beskriver den tekniska rollen, där controllerns administrativa och funktionalistiska roll i 

organisationen står i fokus. Rollen kan beskrivas vidare med hjälp av sociologisk rollteori där 

rollskapande och rollåterskapande är två centrala begrepp.   

 

Problem: Utifrån tidigare forskning har vi formulerat tre frågor i syfte att förstå controllerns 

yrkesroll utifrån ett socialt rollperspektiv: Vad betyder begreppet controller och vad säger 

teori och tidigare forskning att en controller bör göra? Vad är controllerns roll i praktiken och 

hur skapas yrkesrollen? På vilket sätt går controllerns rollskapande att förklara med hjälp av 

rollteori? 

  

Metod och teori: Vi tillämpade en fenomenologisk tolkande metod i denna studie, då vi valde 

att fokusera på controllern som individ. Utifrån sociologisk rollteori ur ett multipelt perspektiv 

analyserar vi rollbegreppet, i syfte att få kunskap om hur individer skapar mening i den värld 

de lever i. Vi använder oss av tre rollteorier av tre välkända författare inom sociologisk roll-

teori för att vidare tolka controllerns roll bortom den tekniska beskrivningen. Teori nummer 

ett ger en ritualistisk beskrivning av en roll som gör det enklare att verbalisera performativa 

handlingar och genom det koppla språket till akt. Teori nummer två beskriver funktionaliteten 

av en roll, hur beteende påverkas av en viss funktion och hur handlingarna styrs av externa 

normer. Teori nummer tre ger en beskrivning av roll som påverkas av individers grupptill-

hörighet. Tillhörigheten i en grupp formar rollen genom den ömsesidiga kommunikationen. 

  

Studiens resultat: Genom vår studie kan vi dra slutsatser om controllerns yrkesroll, med hjälp 

av sociologisk rollteori ur ett multipelt perspektiv. Den praktiska rollen, det vill säga control-

lerns handlingar (backstage), skiljer sig från hur controllerns vill att andra ska uppfatta denne 

(frontstage). Vi kan visa att controllerns rollskapande också kan ske utifrån rutiner i organisa-

tionen. Då alla organisationer och individer skapar olika rutiner för handlingar leder det till att 

olika yrkesroller skapas.      
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1. Inledning 
I inledningen kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie som sedan följs av en 

problemdiskussion, framställning av frågor, syfte, avgränsning och kapitlet avslutas med och 

studiens bidrag till forskningsområdet. 

1.1 Bakgrund 
Det finns en skillnad i definitionen av vad en controller bör göra och vad den egentligen gör. 

Anderson (1947, s. 1) påpekar att termen ”controller” har en juridisk ton och förväntas ha 

lagar som bestämmer skyldigheter och ansvar kopplade till dess funktion. Controllern som en 

funktion började växa fram tidigt, men ingen tydlig definition av funktionen benämndes 

någonstans. En controllers skyldigheter och ansvar bestämdes genom kontrakt med cheferna i 

företaget. Anderson (1947, s. 1) säger också att en controller kan benämnas som en finansiell 

direktör i ett företag. Där har denne kombinerade ansvar som kan innehålla redovisning, 

internredovisning, budgetering, vinstplanering, prestandarapportering, skattekontroll och flera 

av företagets finansiella - och förvaltningsaktiviteter (Anderson, 1947, s. 1). Dagens control-

lers överskrider sina konventionella roller som ”siffertuggande väktare” av bolagets till-

gångar. De antar sig uppgifter inom områden som går utöver deras funktionella roll. De arbe-

tar med att minimera kostnader, öka effektiviteten och därmed höja värdet på organisationen 

(Anderson, 1947, s. 1). 

 

Begreppet controller har ändrats över tid. I Europa är det inte ovanligt att benämningen av en 

management accountant är controller (Ahrens & Chapman, 2000). Hopper (1980) säger att en 

management accountant ofta delas in i två roller inom organisationsstrukturen. Antingen har 

den hand om redovisning och bokföring, finansiella system för att mäta prestanda hos 

underordnade eller så är den ett service-stöd och ger information för självkontroll till chefer 

lägre ner i organisationen (Hopper, 1980) . Han visar i sin studie att en management accoun-

tants upplevda ansvar är förberedning av framtida budgetar, sammanställning av budgetar och 

resultat, samarbete med chefer utanför formella möten och utdelning av speciella rapporter. 

Hopper (1980) säger att chefer alltid kommer söka råd och information från en management 

accountant oavsett organisationsstrukturen. Muntlig kommunikation är särkilt vanligt mellan 

chefer och management accountants i större decentraliserade organisationsstrukturer. En 

management accountant uppfattar sitt huvudansvar som samverkan med cheferna (Hopper, 

1980). En controller hamnar lätt i en rollkonflikt som uppstår som en följd av huruvida denne 

bör ha företagets ”finansiella direktörs” ansvar samtidigt som controllern arbetar för chefen, 

eller om controllerns ska vara chefens ansvar samtidigt som controllern arbetar under speci-

ella riktlinjer som bestäms av företagets finansiella direktör. Denna rollkonflikt fortsätter vara 

olöst. Det verkar inte finnas några tydliga gränser för en controllers roll i näringslivet. 

Omfattningen av arbetet är inte begränsat till den grundläggande redovisningen, rapporte-

ringen och kontrollen (Collin & Bernard, 2003).  

 

Otley och Berry (1980) säger att organisationskontroll har en grundläggande betydelse för 

utformningen av redovisningens kontrollsystem. De diskuterar att redovisningskontroll har en 

tendens att vara tillbakablickande på grund av ofullständiga och föråldrade teorier. De under-

söker tillämpningen av kontrollen på mänskliga organisationer, särskilt med avseende på 

redovisningens informationssystem. Otley och Berry (1980) säger att det finns ett samband i 

studier om både kontroll och organisationer, då kontroll är en central och ofrånkomlig del i 

mänskliga organisationer. Författarna säger att organisationer utan någon form av kontroll är 

omöjligt, trots den brist på definition som finns i båda termerna. Kontroll av både individer 
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och grupper och deras relation till hela organisationen är centrala frågor. Själva organisatio-

nen kan ses som en del i styrprocessen när grupper av människor känner ett behov av att sam-

arbeta för att uppnå mål som kräver att de samarbetar (Otley & Berry, 1980).  

 

Otley och Berry (1980) nämner i sin forskning att organisationer är sociala arrangemang och 

till skillnad från andra sådana arrangemang är organisationer konstruerade för att tjäna vissa 

syften. Organisationer besitter ett ovanligt medvetande om sitt eget beteende. De anpassar sitt 

beteende för att möta både interna och externa krav. Kontroll är alltså viktigt i organisatoriska 

ändamål som samordning och förändring. Mycket planering i en organisation handlar om mål-

formulering för att sedan efter hand gå över i kontroll, till exempel kontroll och budget-

planering. Planering är alltså en viktig aspekt i organisatorisk kontroll. Dock har det visats att 

det finns brister i organisationens förmåga att reglera sitt eget beteende när kontrollprocessen 

bedöms på organisatorisk nivå. Organisatoriska mål är ofta vaga, tvetydliga och förändras 

med tiden. De bestäms ofta av dåligt definierade processer och är flera och delvis motstridiga. 

Otley och Berry (1980) kommer fram till att ett grundläggande problem är att det finns ett 

behov av en total reglering av en organisation, även om komplexiteten och osäkerheten inom 

organisationen gör att kontrollen blir begränsad. Kontrollåtgärden i en organisation kan också 

uppfattas som främmande i förhållande till intressen hos deltagare i organisationen. Control-

lerns uppgift blir därför att balansera de olika kraven som de olika parterna associerar med 

organisationens välbefinnande och studera strategierna med hänsyn till detta (Otley & Berry, 

1980). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Hopper (1980) är en återkommande fråga i ekonomistyrning om det ska stärka den 

hierarkiska kontrollen eller ge information för att beslutsfattande ska kunna hanteras längre 

ned i organisationen. Det finns en brist i tydligheten här som kan skapa förvirring och kon-

flikter. Det kan leda till att en controllers strukturella ställning i organisationen blir problema-

tisk (Hopper, 1980). Mycket forskning inom redovisning presenterar att ekonomistyrning är 

en yrkesmässig specialisering med en bestämd identitet. Ändå är det oklart i vilken utsträck-

ning moderna ekonomistyrningspraxis styr funktionen av hur en controller bör arbeta. 

Ekonomistyrning kännetecknas av detaljerna i en organisation, vilket gör det svårt att genera-

lisera om dess innehåll och processer. Tidigare forskning visar att det är svårt att identifiera 

vanliga problem, vilket också gör det svår att generalisera resultaten i olika studier (Ahrens & 

Chapman, 2000). 

1.2.1 Yrkesrollen som controller 
Hartmann och Maas (2011) säger att controllerns roll inom organisationen har blivit ett ämne 

av stort praktiskt och akademiskt intresse under de senaste två decennierna. Det finns en 

grund för hur en controller ska stärka sin roll som "affärspartner" och hur den aktivt ska delta 

i chefernas strategiska och operativa beslutsfattande. Det har också betonas att en controller 

har en viktig funktion som "vakthund". Funktionen kräver att de förblir objektiva och obero-

ende. Uppgifter tyder på att ”vakthunds” rollen varierar mellan olika företag (Hartmann & 

Maas, 2011).  

 

Det finns två roller en controller kan uppfylla nämligen ”support” och kontroll”. Rollen inom 

kontroll syftar till deltagandet i ledningens beslutsfattande. Rollen som support har fokus på 

att tillhandahålla finansiell redovisningsinformation som är aktuell och tillförlitlig, även 

regelefterlevnaden ska säkerställas (Rouwelaar och Bots 2008 se (Graham, Davey-Evans & 

Toon, 2012)). 
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Collin och Bernard (2003) säger att en controller kan benämnas som verkställande chef för ett 

företags ekonomifunktion. Controllern samordnar ledningens deltagande i planerings- och 

kontrollfaser för att uppnå mål och för att fastställa effektivitet i strategier och organisations-

strukturen. Controllern bär alltså huvudansvaret för både ekonomistyrning och redovisning. 

Genom att rapportera och tolka relevant data har controllern en viss kraft och ett inflytande 

som driver ledningen till att fatta bättre beslut med underliggande information i enighet med 

uppsatta mål. Collin och Bernard (2003) säger att en controller förväntas tillämpa sina ekono-

miska kunskaper i verksamhetens beslutsfattande. De förväntas även rapportera och ha kon-

troll över företagets finansiella information. Det finns en motstridighet i controllerns ansvar 

och vikten av att tillgodose ledningens behov. Controllern är antingen oberoende av ledningen 

eller involverad i ledningen. De växer ibland utöver sin traditionella roll att tillhandahålla 

grundläggande tjänster för beslutsstöd, men i vissa branscher har controllern fortfarande kvar 

sin traditionella roll. Det finns inga konsekventa bevis på vad chefer och kollegor allmänt 

förväntar sig av controllern. De lägger lika mycket vikt vid en beslutsfattande roll som vid en 

roll som tillhandahåller information. Även om ledningen kräver en funktion av kontroll och 

rapportering bör en controller inte begränsa sin roll till just registrering och rapportering av 

finansiell information. Titeln på en controller är ofta missvisande (Collin & Bernard, 2003). 

Den roll som controller har i organisationer har varit föremål för pågående diskussionen mer 

än 50 år (Hartmann & Maas, 2011). 

 

En decentraliserad management accountant kan samverka med divisionschefer och mani-

pulera data som flödar uppåt i organisationen. De ska svara på de förväntningar som en viss 

roll ger dem, men denne och dess riktlinjer har också betydelse för utformningen av rollen. 

Detta speciellt när andras förväntningar är motstridiga, vilket ger en management accountant 

olika valmöjligheter. Ibland kan en management accountant utöva en roll trots ansträngningar 

från andra som vill ändra den, de vill hålla kvar vid den traditionella rollen. En roll som till-

skrivs dem tidigt i utbildningen på grund av deras konservativa och byråkratiska riktlinjer 

(Hopper, 1980).  

 

Dilemman kan enligt Hopper (1980) uppstå när det ska avgöras om en management accoun-

tant bör riktas mot högre ekonomistyrning eller ”lägre chefer”. Informationsbehov är ett verk-

ligt problem som är sammanflätat med en management accountants strukturella plats i en 

organisation. Forskningen indikerar på att det finns en önskan om decentralisering och att en 

management accountant ska bli mer aktiv i informationsflödet i både verksamheten och i led-

ningen. Där dessa önskningar uppfylldes verkade det finnas fördelar när det gällde 

informationskvaliteten för beslutsfattande (Hopper, 1980). Lambert och Pezet (2011) 

beskriver en controller som någon som ”vet” och blir en producent av sanningsenlig kunskap. 

En controller spelar en central roll i ett företag, dock kan giltigheten av sanningen den produ-

cerar endast bedömas över tid. Det är viktigt att ledande befattningshavare hela tiden utvärde-

rar sanningshalten i kunskapen för att på så sätt få en controller att bli producent av sannings-

enlig kunskap. Redovisningssystem kan ses som ett system som konstrueras för att producera 

öppenhet, rättvisa och sanningsenliga uppgifter om företaget till bland annat aktieägare, 

klienter och offentliga myndigheter. Lambert och Pezet beskriver en controller som en person 

med lägre status och ett yrke som inte är organiserat (Lambert & Pezet, 2011).  

 

Loo, Verstegen och Swagermans (2011) genomförde två likartade studier 2004 och 2007 i 

Nederländerna. Studierna var menade att visa om någon förändring inom yrket controller 

skett. Den allmänna bilden av en controller verkade ha utvecklats under de tre åren. Föränd-

ringar i verksamhetens miljö såsom införandet av SOX och skärpning av IFRS har gett sin 

påverkan på förändringen och klassificeringen av en controller. Studien visar även att de 
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arbetar mer med analys och riskhantering som en del av det dagliga arbetet (Loo, Verstegen & 

Swagermans, 2011).  

1.2.2 Rollteori 
Rollteori är en av de viktigaste aspekterna i socialt beteende, då människor beter sig på ett 

annorlunda och förutsägbart sätt beroende på deras sociala identitet och situation (Biddle, 

1986). Han säger att rollteori används för att analysera olika former av sociala system, men 

det råder förvirring och oenighet bland forskare när det gäller rollbegreppet. Laine, Paranko 

och Suomala (2012) erkänner ”management accounting” som ett socialt fenomen. Författarna 

menar att management accountants tar sig an ett flertal roller i syfte att kunna stödja besluts-

fattande. Huvudsakligen kan management accounting användas som en källa för att begränsa 

och möjliggöra. Rollen kan variera från att vara en ”telefonsvarare” till det subjektiva och 

interaktiva användandet av management accounting information (Laine, Paranko & Suomala, 

2012). 

 

En fråga som Biddle (1986) ställer sig är varför en teori som rollteorin har utvecklats så lång-

samt? Många har kommenterat att det saknas en uttrycklig, förklarande teori om just rollfältet. 

Teorier är svåra att skapa när fältet plågas av konceptuell och definitionsmässig förvirring. 

Utvecklingen av rollteorin kommer ta fart när fältet antar en uppsättning överenskomna defi-

nitioner för grundläggande begrepp. Andra orsaker till denna långsamma utveckling av roll-

teorier kan hittas i tidigare forskning. Stora delar av rollteori tycks drivas av enkla antaganden 

som till exempel konsensus, överensstämmelse, rollkonflikter och role-taking. Det brister när 

det finns bevis för att dessa enkla antaganden inte kan ses som giltiga i en teori. Rollteori 

används för att analysera olika former av sociala system, men det råder förvirring och oenig-

het bland forskare när det gäller rollbegreppet. (Biddle, 1986)  

 

Rollteorin har även behandlats inom rådgivningsområdet. Ivey och Robin (1966) menar på att 

inom rådgivningslitteratur finns ett stort antal hänvisningar till roll, men att själva rollteorin i 

sig har haft mindre fokus. Ivey och Robin (1966) studerade rollteorin inom rådgivnings-

litteratur. En förklaring till att rollteori inte återfinns mer framträdande i rådgivningslitteratur 

kan vara på grund av de svårigheter som funnits i att enas om vilka terminologier och defini-

tioner som ska användas. Begreppet roll och dess medföljande formuleringar såsom normer 

och förväntningar används på olika sätt. Genom att använda begreppet roll tycks många för-

fattare inom rådgivning löst och kringgått problemet genom att förlita sig på och anta att för-

fattaren och läsaren har samma definition av begreppet roll (Ivey & Robin, 1966). 

1.3 Framställning av frågor 
Vad betyder begreppet controller och vad säger teori och tidigare forskning att en controller 

bör göra? 

 

Vad är controllerns roll i praktiken och hur skapas yrkesrollen?  

 

På vilket sätt går controllerns rollskapande att förklara med hjälp av rollteori? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att fokusera på controllern som individ. Vi ska undersöka hur 

yrkesrollen hos en controller skapas och återskapas. Detta genom att koppla teori och enkät-

svar till sociologisk rollteori ur ett multipelt perspektiv. Vi vill studera begreppen roll och 

funktion för att få förståelse för vad en professionell controller bör göra och vilken professio-

nell kompetens som krävs.  
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1.5 Avgränsning 
Vi har gjort en avgränsning där vi vill undersöka vilken roll en controller har i en organisation 

och hur den skapas. Tonvikten har lagts på tre stora författare inom sociologisk rollteori för 

att utifrån deras ståndpunkter förklara controllerns yrkesroll.  

 

Vi har inte gjort någon avgränsning till specifika företag eller organisationer då fokus i vår 

studie ligger på yrkesrollen och individen. Geografiskt har vi avgränsat oss till controllers i 

Sverige. Urvalet av controllers har gjorts med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket ger oss 

en bra spridning och variation av controllers i vår studie. Som nämnts ovan har vi valt att 

avgränsa enkätutskicken till individer med yrkestiteln controller i organisationerna, enkäterna 

är speciellt anpassade till individer med yrkestiteln controller. 

1.6 Studiens relevans sett till forskningsfältet 
Då tidigare forskning syftar till att förklara controllerns administrativa och tekniska roll, 

saknar vi en beskrivning av rollen ur ett multipelt perspektiv. Vi vill genom sociologisk roll-

teori ge en förklaring av den professionella yrkesrollen som controller. Vi redogör för flera 

sociologiska rollteorier för att kunna utföra en multipel analys av controllerrollen.  Då rollen 

är mångfacetterad, anser vi att det krävs en flertydig beskrivning av hur rollen kan skapas och 

återskapas.  
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2. Metod 
Nedan kommer vi redogöra för studiens tillvägagångssätt. Studiens vetenskapliga ansats dis-

kuteras och studiens design.  Hur vi har genomfört datainsamlingen kommer att behandlas, 

likaså hur urvalet har genomförts och hur kvalitetskriterierna tillförlitlighet och äkthet har 

uppnåtts. Avslutningsvis kommer metoddiskussion, källkritik och etisk reflektion att presente-

ras.  

2.1 Studiens vetenskapliga ansats 
Denna uppsats har en antipositivistisk ståndpunkt som fenomenologin svarar för. Vi har ett 

fenomenologiskt tolkningsperspektiv, vilket handlar om att tolka hur individer skapar mening 

i den värld de lever i (Bryman, 2011, s. 33).  

 

Fenomenologen betraktar mänskligt beteende som en produkt av hur människor 

uppfattar och tolkar världen. För att kunna förstå innebörden i en människas bete-

ende försöker fenomenologen se saker och ting utifrån den personens perspektiv.  

(Bogdan och Taylor 1975 se Bryman 2011 s. 33)  

 

Fenomenologen är ofta intresserad av att beskriva det unika och konkreta, därför blir det i 

utgångsläget inte lika viktigt med ett generaliserbarhetskriterium. Det intressanta ur detta per-

spektiv är inte att upptäcka generella mönster utan snarare att ge en fyllig beskrivning speci-

fika fall (Justesen and Mik-Meyer, 2011, s. 39). 

 

Vi har fokuserat på controllern som individ i denna studie och hur denne skapar och åter-

skapar sin roll. Utifrån sociologisk rollteori ur ett multipelt perspektiv analyserar vi roll-

begreppet tillsammans med enkätsvar. Sedan förklarar vi med hjälp av rollteori, framtagen av 

tidigare forskning, hur en controllers roll skapas och återskapas. 

 

Studien präglas av en tolkande ansats, där ambitionen är att analysera statistiskt och övrig 

insamlad data i relation med sociologi. Vi använder oss av två typer av frågor i enkäten som 

ska hjälpa oss att få en bredd i vår tolkande ansats. Den första typen av frågor speglar con-

trollerns handlingar (arbetsuppgifter) och den andra typen av frågor speglar hur controllerns 

arbetsuppgifter förmedlas och uppfattas av andra. Goffmans (1986) begreppsapparat om 

backstage- och frontstageaktiviteter bidrar till en distinktion mellan vad en controller gör och 

vad de vill förmedla att de gör. Relevant för denna studie är vad människor vill kommunicera 

utåt. Olika typer av frågor i enkäten hjälper oss när vi ska besvara våra tre frågeställningar, 

där en handlar om controllerns handlingar (arbetsuppgifter) och de andra två handlar om 

rollen och rollskapandet.    

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. Till skillnad från kvantitativ 

forskning som i större utsträckning kännetecknas av kontroll från forskarens sida, fokuserar 

en kvalitativ metod på ett förstående syfte. Informationen samlas in för att kunna förstå och 

analysera det problemkomplex som studeras (Holme, Solvang & Nilsson, 1991, s. 13). Vi har 

utifrån tidigare forskning om rollteori och controllerns yrkesroll gått på djupet inom 

forskningsområdet för att få svar på våra frågeställningar. Vi har ställt upp frågeställningar 

som ska skapa ytterligare beskrivning och förståelse inom ämnet.  

2.2 Studiens forskningsdesign 
Vi har genomfört en surveystudie, som kännetecknas av datainsamling via enkäter. Vi har 

skickat ut vår enkät till 106 personer med yrkestiteln controller. Alla respondenter har fått 

samma frågor och ingen skillnad i enkäterna har gjorts. Utskick via mail har skett och alla 
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respondenter har fått samma mail. Datainsamlingen blev sedan sammanställd till två typer av 

empiri, tematisk empiri och schematisk empiri. I Enkäten fanns 22 frågor. 13 enkätfrågor var 

öppna och användes till att sammanställa vad vi kallar tematisk empiri och 9 frågor var slutna 

till svarsalternativ och användes till att sammanställa vad vi kallar schematisk empiri. Vi har i 

den empiriska sammanställningen och analysen delat upp frågorna i två delar. De två avsnit-

ten består av två typer av empiri. Den ena sammanställningen är vår tolkning av de öppna 

enkätsvaren och den andra sammanställningen består av statistik och statistiska diagram utan 

tolkningsinslag från oss som författare. I sammanställningen av empiri utan tolkningsinslag 

omvandlar vi information till siffror, vilket ger oss det kvantitativa inslaget i vår studie. 

Kvantitativa metoder kännetecknas av information som omvandlas till siffror och mängder 

(Holme et al., 1991, s. 85). 

 

Vi har använt oss av en jämförande design, där förutsättningen är att få en bättre förståelse av 

en viss social företeelse (Bryman, 2011, s. 80). Denna design kan implementeras på vårt kva-

litativa angreppssätt. 

 

… Målet kan vara att förklara likheter och skillnader eller få en förståelse för den 

sociala verklighet som de olika nationella kontexterna står för. (Bryman, 2011, s. 

80) 

 

Målet har varit att få en förståelse för den sociala verklighet som controllern verkar i. Genom 

enkäterna kunde vi jämföra 42 svar från respondenterna med framtagen teori från tidigare 

forskning, för att förstå hur controllerns yrkesroll skapas och återskapas. Genom denna jämfö-

rande design har vi svarat på frågeställningarna.    

2.3 Urval 
Vi har tillämpat ett bekvämlighetsurval, då vi vet att det är många organisationer som listar 

kontaktuppgifterna till sina controllers. Ett så kallat bekvämlighetsurval består av namn som 

för forskaren råkat vara tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). Vi har fått tag i kontaktuppgifter 

till controllers på organisationernas hemsidor. Urvalet av mailadresser har gjorts på basis av 

yrkestiteln controller och enkäten har skickats ut till controllers i både privata och offentliga 

organisationer. Generalisering och representativitet är inte några centrala delar i kvalitativa 

metoder, men urvalet är fortfarande av stor vikt. Får man ”fel” personer i en undersökning, 

kan det leda till att hela studien bli oanvändbar i relation till den utgångspunkt vi hade i början 

(Holme et al., 1991, s. 114). Det är enbart individer med yrkestiteln controller som har blivit 

kontaktade i vår studie. Fokus i uppsatsen är individen och inte organisationen i sig, det vill 

säga, vi har inte gjort något urval organisationsmässigt. Däremot har en avgränsning skett till 

organisationer i Sverige.  Olika bakgrund och olika tid inom yrket gör att vi får en spridning 

och en bredd i vår studie. Storleken på urvalet har tagits i beaktning, då mailet kan komma att 

inte nå ut till alla respondenter. Mailadresserna vi har skickat till har alla haft utformningen av 

både förnamn och efternamn vilket gör att vi skickar till en personlig mailadress i organisa-

tionen. Enkäten behövde alltså inte vidarebefordras av någon annan i organisationen.  

2.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 
Vi ställer teoretiskt material, bestående av vetenskaplig litteratur, mot empiriskt material, 

bestående av besvarade enkäter från praktiker för att svara på våra frågeställningar och för att 

uppfylla studiens syfte. Vi började studien med att läsa in oss på ämnet. Vi läste flera veten-

skapliga verk inom vårt ämne av flera olika forskare och författare. All litteratursökning har 

skett via högskolans databaser och via källor i litterära verk, där nyckelorden har varit roll, 

rollteori och controller. Studiens teorikapitel består i huvudsak av insamlad primärdata, i form 
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av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och tryckta böcker inom sociologisk rollteori som är 

användbara för att uppnå syftet med vår studie. Vi har båda två bearbetat datamaterialet 

genom läsning för att så mycket som möjligt utesluta egna tolkningar. Vi har använt oss av 

direktcitat från enkätsvaren för att förtydliga uttalanden i enkäten och skapa objektivitet i 

empirin. Vid bearbetning av de öppna frågorna i enkäten har material bearbetats för att få med 

kärnan i svaren. 

 

Vi har samlat in empirisk data genom att skicka ut en webbaserad enkät till yrkesverksamma 

individer med titeln controller. Vi använde oss av enkättjänsten Surveymonkey
1
, där vi upp-

graderade vårt baskonto till ”plus-plan” då antalet frågor i enkäten var över tio stycken. 

Antalet frågor i enkäten krävde en annan version av tjänsten än den som de kallar ”bas”. 

Genom tjänsten Surveymonkey utformades enkäten. Länken till enkäten skickades ut via 

emailklienten vid högskolan i Borås och i mailet beskrev vi studiens syfte och instruktionerna 

till enkäten. Vi var tydliga med hur respondenterna skulle gå vidare för att komma till enkäten 

som fanns via en länk i mailet. Ingen av respondenterna har kunnat se vilka andra som också 

fått ett mail med inbjudan till deltagande, detta för att respondenterna sinsemellan ska få ett 

anonymt förhållande till studien. Det här har genomförts genom enskilda mail till de 106 

respondenterna. Mailen som skickades ut hade identiskt innehåll. Enligt Trost (2012, ss. 57-

59) kan vi uppnå hög grad av standardisering, då alla respondenter har fått likadana frågor och 

blivit kontaktade på samma sätt. Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant för 

alla. Hög grad av standardisering är önskvärd vid de allra flesta sorter av enkäter, vid låg grad 

av standardisering blir möjligheterna till jämförelse små (Trost, 2012, ss. 57-59).  

 

Enkäten består som sagt av två typer av frågor, öppna och stängda frågor. De stängda frågorna 

blir standardiserade, då alla får samma frågor med samma svarsalternativ. De öppna frågorna 

är svårare att standardisera, då vi som författare lämnar över till respondenter att bestämma 

(Trost, 2012, s. 59). Sju av de utskickade mailen nådde aldrig mottagaren då vi fick bekräf-

telse på att det inte fanns någon mottagare på den avsedda mailadressen. Det var 42 av 99 

stycken yrkesverksamma controllers som svarade på enkäten. Enkäten var öppen under sex 

veckor och tidsramen bestämdes efter tidsramen för hela studien. 

2.5 Kvalitetskriterier  
Vi har valt att bedöma våra kvalitetskriterier utifrån Brymans (2011, ss. 352-353) alternativa 

bedömningskriterier för kvalitativa undersökningar. Han föreslår två grundläggande kriterier 

för bedömning av en kvalitativ forskning, tillförlitlighet (trovärdighet, överförbarhet, pålitlig-

het och en möjlighet att styrka och konfirmera) och äkthet. Vi antar att respondenterna har 

försökt förmedla den verkliga bilden av deras sociala verklighet. I och med det anser vi att 

empirin som studien baseras på är tillförlitlig.   

 

Trovärdigheten som är en motsvarighet till intern validitet betyder att forskningen sker i 

enlighet med de regler som finns (Bryman, 2011, ss. 354-355).  Vi har genom hela vår studie 

haft syfte och problemformuleringen i åtanke. Vi anser att vår slutsats av controllerns upp-

gifter och yrkesroll stärks med framtagen teori. I respondenternas svar har vi kunnat utläsa 

likheter i svaren vilket kan stärka att det är så den sociala verkligheten kan se ut i yrkesrollen 

som controller. Det här stärker trovärdigheten i vår studie.    

 

Överförbarhet som är en motsvarighet till extern validitet handlar om att man i en kvalitativ 

studie eftersträvar ett djup istället för en bredd som är vanligt i en kvantitativ studie. Det 

handlar om att ge en fyllig och detaljerad beskrivning av ämnet och på så sätt kunna bedöma 

                                                 
1
 http://sv.surveymonkey.com/ 
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hur överförbara resultaten är till en annan social miljö (Bryman, 2011, s. 354-355). I vår 

studie har vi eftersträvat att få djup, de 22 frågorna bidrar tillsammans med respondenternas 

svar till att få ett djup i studien.  

 

Pålitlighet som är en motsvarighet till reliabilitet är när forskarna säkerställer att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. För att kunna 

bedöma studiens pålitlighet krävs det att forskarna antar ett granskande synsätt (Bryman, 

2011). Vi har tillsammans diskuterat informationen vi fått i empirin tillsammans med fram-

tagen teori för att stärka att slutsatsen blir pålitlig. Det handlar också om att när vi har identi-

fierat material där det finns olika tolkningsmöjligheter, har vi varit noga med att vi båda har 

samma uppfattning. Vi har även varit noga i att dokumentera varje steg i studien så att andra 

forskare ska förstå vårt tillvägagångssätt.   

 

Möjligheten att styrka och konfirmera är en motsvarighet till objektivitet och innebär att fors-

karen inte låtit personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna i en studie. Forska-

ren ska säkerställa att han eller hon har agerat i god tro (Bryman, 2011, s. 354-356). För att 

säkerställa största möjliga objektivitet har vi haft i åtanke att det faktiskt är en möjlighet att vi 

kan påverka utförandet och utfallet. Därför har det för oss varit viktigt att sammanställa och 

analysera enkätsvaren objektivt.   

 

Utöver dessa fyra tillförlitlighetskriterier finns ytterligare ett vanligt kvalitetskriterie i kvalita-

tiv forskning som är äkthet (Bryman, 2011, s. 356-357). För att få äkthet har vi sammanställt 

de olika åsikterna som controllers har, vi har gjort detta för att studien ska få en rättvis bild av 

de olika åsikterna som finns. I och med att det finns en otydlighet i vad begreppet controller 

innefattar har vi försökt få förståelse över den sociala situationen för att få en klarare bild av 

begreppet. Den färdiga studien kan bidra till att controllers kan se andra controllers verklighet 

och få en vidare bild av den sociala verkligheten. Genom vår enkät vill vi tro att responden-

terna som svarat har tänkt i banor som de inte gör i det dagliga arbetet. Vilket ger controllern 

en reflektion över sin egen yrkesroll.        

2.6 Metoddiskussion 
Vi har huvudsaklighen genomfört en kvalitativ studie, men med kvantitativa inslag. Varför vi 

valt att genomföra en mixad studie är för att kunna stärka och bekräfta svaren på de öppna 

frågorna i enkäten med svaren på de slutna frågorna i enkäten och uppfylla vårt syfte. Vi har 

sammanställt statistik över de slutna frågorna och sedan analyserat. Vi är medvetna om att det 

automatiskt blir en egen tolkning när enkätsvaren från de öppna frågorna sammanställs. För 

att öka objektiviteten har vi använt oss av direktcitat i de öppna frågorna och en statistisk 

sammanställning av de slutna frågorna.  

 

Genom vårt val att använda surveyundersökning med enkäter kunde vi få ett större antal 

respondenter, än vad vi hade fått av intervjuer under samma tidsram. Vi var intresserade av att 

få fler svar med hjälp av en enkät, då fokus i vår studie ligger på individen. Det kan tänkas att 

en controller kan avsätta tid till en enkät men inte den tiden som en intervju skulle ta, då en 

enkät kan genomföras så länge tillgång till dator och internetuppkoppling finns. Bryman 

(2011, s. 229) säger att enkäter kan passa en respondents behov bättre än en intervju då enkä-

ten kan besvaras när tid och möjlighet finns, det vill säga det finns inget krav på tid och rum 

när enkäten måste genomföras. Hade vi använt en annan insamlingsmetod som intervjuer 

hade vi fått mindre antal respondenter då tidsramen för uppsatsen inte hade rymt 42 inter-

vjuer. Vid intervjuer istället för enkät hade vi tillämpat samma frågor som i enkäten vi skickat 

ut. Vi hade kunnat få mer innehåll att analysera då vi vid en enkät inte har möjlighet att be om 
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utförligare svar när vi väl fått tillgång till vad respondenterna svarar. Då vårt syfte är att foku-

sera på ett flertal individers åsikter hade intervjuer inte varit lika lämpligt till just denna stu-

die. Vi vill åt individers tyckande och med enkäten har vi haft möjligheten till flera individers 

tyckande.  

 

Vi är medvetna om att det vid en surveyundersökning blir en tolkning i enkätsvaren både från 

respondenter och av oss som författare. Det är inte säkert att respondenterna uppfattar frågor-

na lika, även om frågorna är lika. Det är heller inte säkert att vi som författare tolkar svaren så 

som respondenterna vill uttrycka sig.  Vi har undvikit ledande frågor och har i de öppna 

frågorna formulerat frågorna i syfte att få längre och utförligare svar, för att vi med större 

sannolikhet ska förstå vad de vill förmedla med sitt svar. Respondenterna kunde se hela 

enkäten under genomförandet, vilket gjorde att respondenten fick en överblick av enkäten och 

enkelt kunde ändra sitt svar på en fråga. Vi gjorde alla frågor obligatoriska för att få lika 

många svar på alla frågor.  

2.7 Källkritik 
När det gäller litteratur har vi använt oss av avhandlingar, artiklar och litteratur inom vårt stu-

derade område. Katz och Kahn, Garfinkel och Goffman har vi under studiens gång sett åter-

refererade i många vetenskapliga tidskrifter och artiklar. Vi har följaktligen återgått till 

originalkällan för att öka tillförlitligheten, då de är välkända namn inom sociologisk rollteori.  

 

Vi har använt oss av äldre källor för att få djupare förståelse för hur det historiskt sett ut inom 

controlleryrket och på så sätt svarat på våra frågeställningar. Även inom sociologisk rollteori 

har vi använt oss av äldre källor då det visar på rollteorins grund, vilket även speglar dagens 

användning av sociologisk rollteori. Genom de äldre verken har vi fått en förståelse om 

utvecklingen inom studiens ämne.  

 

Vi har i så stor mån som möjligt använda oss av förstahandskällor, då andrahandskällor inte är 

att föredra på grund av att de kan brista i tillförlitligheten. Vi har använt oss av två 

andrahandskällor i denna studie. Anledningen är att originalkällan inte funnits tillgänglig för 

oss.   

 

Vi har garanterat anonymitet till respondenterna, vilket gör att källor på citat benämns enkäts-

var från controller. Vi har valt att döpa källorna till enkätsvar från controller istället för 

exempelvis enkätsvar respondent ett, enkätsvar respondent två, enkätsvar respondent tre och 

så vidare, då vi har 42 anonyma respondenter och vi vill ha en sammanfattande bild av vad 

individerna säger. Vi kan inte skicka med enkätsvaren som en bilaga, då det kan avslöja i 

vilka organisationer respondenterna arbetar.     

2.8 Etisk reflektion 
Till de yrkesetiska relationerna hör också all annan etiskt problematik. Svarande ska vara fri-

villigt och övertalning ska inte ske (Trost, 2012, s. 47). Vi vill respektera dem som inte vill 

vara delaktiga i denna studie och har utfört vår studie på enkätsvaren vi fick i ett första 

utskick. Vi valde alltså att inte skicka ut påminnelser. Vi skulle antagligen fått fler svar genom 

påminnelser, men ville visa hänsyn till respondenterna. Vi valde även att skicka ut enkäten via 

vår skolmail, vilket medförde att vi inte kunde ha koll på vilka som svarat och vilka som inte 

svarat.  
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Vi har valt att respondenternas svar ska vara anonyma på enkäten, då vi själva har svårt att 

sätta oss in i om det är ett ämne av känslig natur. Vi har i enkätutskicket varit noga med att 

påpeka att deltagandet kommer att ske anonymt.   
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3. Teoretisk referensram 
Eftersom redovisningsforskning är en reflektion över enheters handling i samband med redo-

visning som huvudsakligen utförs av mänskliga aktörer, verkar det vara rimligt att ”aktörer” 

även ingår i redovisningens forskningssammanhang (Pihlanto, 2003). Organisationer är soci-

ala arrangemang, där normer är en viktig och ofrånkomlig del i arrangemanget av mänskliga 

organisationer. Controllerns roll i organisationen har blivit ett ämne av stort praktiskt och 

akademiskt intresse (Hartmann & Maas, 2011; Otley & Berry, 1980). Rollteori är en 

reflektion över socialt beteende, då människor beter sig på ett annorlunda och förutsägbart sätt 

beroende på deras sociala identitet och situation (Biddle, 1986).  

 

Nedan följer två delar av detta kapitel. Den första delen behandlar controllerns yrkesroll, där 

tar vi upp en historisk definition av den professionella rollen som controller som tidigare 

forskningar framställt. Vidare följer en andra del av kapitlet som behandlar rollteori. Där 

lägger vi fokus på tidigare forskning kring rollteori och ståndpunkter från tre välkända förfat-

tare inom sociologisk rollteori.  

3.1 Controllern och dess yrkesroll 
Crampton (1970) säger att företagens tillväxt i storlek och komplexitet som aldrig tidigare 

skådats gjorde att efterfrågan på bättre hantering av managementstyrning ökade i början på 

1900-talet. Han säger att begrepp som controllership och controller växte fram för att kunna 

hantera efterfrågan av denna nya aktivitet. Denna aktivitet bestod i början av att samla trans-

aktionsdata, kontrollera lämpligheten av utgifter och förbereda rapporter. Det låg i control-

lerns uppgift att utföra detta. Anderson (1947, s. 1) säger att termen ”controller” har en juri-

disk ton och förväntas ha lagar som bestämmer skyldigheter och ansvar kopplade till control-

lerfunktionen. Den historiska definitionen av en controllers professionella roll presenteras 

nedan.  

3.1.1 En historisk definition av den professionella rollen som Controller 
Det som gör det svårt med en enda definition av begreppen controller och controllership är att 

de används så pass fritt i näringslivet (Anderson, 1947, s. 1). Det kan finnas många anställda i 

ett företag som bär titeln controller. Anderson (1947, s. 1) säger att det inte finns någon enig-

het i vad titeln ska omfatta och det finns ingen exakt och entydig definition av vad controller-

ship är.  Området som omfattar controllership är väldigt brett. Därför kan ingen kort definition 

förmedla en adekvat bild av den sanna rollen av controllership som utvecklats i modern 

affärspraxis. Anderson (1974, s.1) säger som tidigare nämnts, att begreppen controller och 

controllership anses ha en juridisk ton och förväntas ha skyldigheter och ansvar knutna till 

lagen, men så är inte fallet. Lagen börjar indirekt erkänna förekomsten av en controller-

shipfunktion i näringslivet, men det finns ingen statlig eller federal definition av funktionen. 

Controllerns ansvar och skyldigheter finns i ett formellt avtal mellan controller och styrelse-

ledamöter i företaget. I vissa fall finns controllerns ansvar och skyldigheter med i bolags-

ordningen där det också står skrivet vilken position controllern ska ha. Vanligtvis ger bolags-

ordningen controllern ansvaret för att upprätthålla en viss rapportering och vara en del av 

redovisningsfunktionen (Anderson, 1947, s. 1). De som studerar en controllers uppgifter i 

olika företag kommer att hitta en uppenbar skillnad i typen av uppgifter, tillämpningsområdet 

för uppgifterna och vikten av controllerns arbete i olika organisationer. Anderson (1947, s. 2) 

nämner att det i många företag inte finns någon anställd som har titeln controller. I de före-

tagen ligger tillsynen över bokföringen hos ”vicepresident”, ”treasurer”, ”assistant treasurer” 

eller helt enkelt hos ekonomichefen eller kontorschefen. Där det finns en controller kan denne 

vara underordnad ”treasurer” eller rapportera direkt till den verkställande direktören. Con-

trollerns ansvar kan begränsas till övervakning av de mekaniska processerna för redovisning 
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och förberedning av rutinmässiga redovisningsrapporter eller så kan ansvaret utvidgas till att 

omfatta en eller flera driftuppgifter, såsom övervakning av krediter och försäkringar 

(Anderson, 1947, s. 2).  

 

Anderson (1947, s. 3) säger att en controllers funktion och uppgifter beskrivs i 17 punkter av 

”Controllers Institute of America”: 

1. Installation och övervakning av företagets alla räkenskaper. 

2. Förberedning och tolkning av företagets bokslut och rapporter. 

3. Kontinuerlig granskning av alla konton och register där företaget är verksamt. 

4. Sammanställning av produktionskostnader. 

5. Sammanställning av distributionskostnader. 

6. Kostnadsberäkningar av alla fysiska inventarier. 

7. Förberedning och inlämning av momsdeklarationer och övervakning av alla frågor som 

avser skatter. 

8. Förberedning och tolkning av företagets alla statistiska register och rapporter.  

9. Som budgetchef förbereda en årlig budget som omfattar bolagets alla verksamheter. Bud-

geten ska läggas fram till styrelsen innan räkenskapsårets början och i vissa fall fastställas av 

styrelsen. 

10. Fastställa att fastigheterna i bolaget är korrekt och tillräckligt försäkrade. 

11. Initiering, förberedelse och utfärdande av standardmetoder för alla redovisningsfrågor och 

procedurer och samordning av system i hela företaget. Inklusive kontorsarbete och register, 

rapporter och procedurer.  

12. Underhåll av adekvata register över beviljade anslag och fastställa att alla belopp är kor-

rekt redovisade. 

13. Fastställa att finansiella transaktioner som omfattas av protokoll från styrelsen är korrekt 

genomförda och registrerade.   

14. Underhåll av adekvata register över alla avtal och all leasing.  

15. Godkännandet av betalning av alla checkar, reverser och andra överlåtbara instrument i 

bolaget som undertecknats av ”treasurer” eller andra tjänstemän som i vissa fall godkänts 

genom bolagsordningen.  

16. Granskning av samtliga optionsrätter för återkallande av värdepapper från företagets valv. 

Beslut om sådana uttag görs i enlighet med företagets stadgar och föreskrifter. Besluten fast-

ställs oftast av styrelsen. 
17. Förberedelse eller godkännande av standarder och regleringar som krävs för att säkerställa 

överensstämmelse med order och regleringar utfärdade av statliga myndigheter (Anderson, 

1947, s. 3). 

 

Anderson (1947, s. 4) säger att det finns skillnader i relationen mellan en controller och 

högsta ledningen i företaget. I vissa fall är controller en operativ ledare och utför sina upp-

gifter i det begränsade området, i andra fall är controllern en viktig medlem i högsta lednings-

gruppen. Controllerrollen är under utveckling och för att förstå rollen måste vi gå in under 

ytan av titlar, arbetsuppgifter och organisationsscheman, granska hur utvecklingen har skett 

och analysera den grundläggande karaktär av tjänster de uppmanas göra för företag idag 

(Anderson, 1947, s. 4). 

 

Controllerns hantering av uppgifter måste ske i överensstämmelse med juridiska rapporte-

rings- och registreringskrav. Denna roll kan anses som den absolut nödvändigaste enligt 

Anderson (1947, ss. 6-7). Skattedeklarationer måste lämnas in, företag med börsnoterade vär-

depapper måste rapportera till Securities and Exchange Commission (SEC) och statliga fråge-

formulär måste besvaras samtidigt som det ska bokföras för alla dessa ändamål. Enligt 
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Anderson (1947, ss. 6-7) har dessa rapporter ökat i antal och komplexitet varje år som statlig 

kontroll över verksamheten har utvidgats och lagar och regler har blivit mer och mer kompli-

cerade. Han säger att ett problem är att var och en av controllerns arbetsuppgifter kräver olika 

tillvägagångssätt. Tankesättet är annorlunda och en annan attityd i sinnet är nödvändig. En 

viktig fråga är vart gränsen ska dras för en controllers ansvar? Frågan om controllerns ansvar 

gentemot styrelseledamöterna, aktieägarna och allmänheten fick stor uppmärksamhet i slutet 

av 1930-talet på grund av avslöjandet av flera bedrägerier i företagens publicerade rapporter. 

Controllerns ansvar gentemot dessa sattes i fokus istället för controllerns ansvar gentemot 

ledningen i företaget. Controllern ska göra fakta tillgänglig för ledningen och föreslå en form 

av rapport som han tror är tillräcklig för att tillgodose aktieägarna med information 

(Anderson, 1947, ss. 8-9).  

 

Kaye (1988) säger att redovisare (accountants) förväntas ha en roll vid implementering och 

utveckling av IT. Det nämns att en controller innehar signifikant kompetens och erfarenhet 

inom området. De har även en kompetens vid utveckling av företagets strategi och invester-

ingsbedömningar, och är erkända för att bedöma och att reflektera över framtiden (Kaye, 

1988). 

3.1.2 Tidigare forskning kring controllerns roll 
Under perioden 1775-1921 fanns en controllershipfunktion som innebar bokföring, samman-

fattning och redovisning av resultat av verksamhetens alla transaktioner (Crampton, 1970). 

Under åren 1921-1940 säger Crampton (1970) att funktionens arbetsuppgifter expanderade, 

funktionen skulle nu också ansvara för tolkning och analys av information. Under 1940-1960 

identifierades successivt skyldigheter och ansvar med controllershipfunktionen. Med ökande 

konkurrens, expansion av företagens storlek och komplexiteten att använda ny teknik blev 

kontroll en viktig fråga i alla företag 1960-1970. Enligt Crampton (1970) blev det nu control-

lershipfunktionen som tog över ansvaret för tolkning och analys av affärsinformation som 

användes för beslutsfattande. Historiskt sett kan controllern ses som ansvarig för informa-

tionssystem. Det är information som innefattar både transaktionsfakta och fakta som inte har 

med transaktioner att göra, men som ändå rör företaget. Controllern bär ansvaret för administ-

rationen av det totala informationssystemet i ett företag, detta kan kallas för företagets con-

trollershipfunktion. Cramptons (1970) forskning visar att controllershipfunktionen har föränd-

rats över tid och att den gör det fortfarande. Funktionen får en allt större betydelse i organisa-

tionerna och en nödvändig medlem av ledningsgrupperna.  

 

Sathe (1983) sammanfattar controllerns uppgifter till två huvudansvar; hjälpa lednings-

gruppen i den affärsmässiga beslutsprocessen och försäkra att den rapporterade finansiella 

informationen är korrekt och att interna kontrollrutiner uppfyller alla krav. Han säger att det 

finns fyra olika typer av roller en controller kan ha. Han kallar dem den involverade control-

lern, den oberoende controllern, den splittrade controllern och den starka controllern (Sathe, 

1983). Tidigare forskning visar att högt engagemang från controllern i en verksamhet tenderar 

att försämra controllerns traditionella förvaltande roll (Chiasson, 1994). Denna försämring 

kan leda till aktiviteter och de typer av bedrägerier som visade sig i företag som Parmalat, 

Royal Ahold, Enron och WorldCom. Däremot finns det också bevisat i tidigare forskning att 

vissa controllers kan hantera denna rollkonflikt. Denna rollkonflikt som sägs uppstå vid för 

högt engagemang i verksamheten. Viktiga frågor som besvaras av Chiasson (1994) är tre 

frågor som behandlar controllerns engagemang i en verksamhet; i vilken utsträckning con-

trollern deltar i beslutsprocessen hos ledningen i stora företag? Vilka orsaker finns det till 

variationer i controllerns engagemang? Önskar controllern att vara mycket involverad i led-

ningens beslutsfattande? (Chiasson, 1994). Han säger att forskningen visar på ett positivt 

samband mellan controllerns engagemang i ledningens beslutsprocess och den finansiella 
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kompetensen hos chefen. Forskning visar också att användandet av controllerbefattningen 

som utbildningsorgan i finansiella frågor har ett negativt samband med controllerns engage-

mang i ledningens beslutsprocesser. Istället för att ha controllern delaktig för att kompensera 

chefens svagheter bör företagen främja ett ökat controllerengagemang, tack vare dennes 

finansiella kompetens. Det kan bevisligen sägas att controllerns engagemang i ledningens 

beslutsprocess spelar roll. Det har hittats positiva förhållanden mellan controllerns engage-

mang och företagets prestanda. Detta i sin tur stödjer åsikten att större controllerengagemang i 

ledningens beslutfattandeprocess bör uppmuntras (Chiasson, 1994).   

 

Zoni och Merchant (2007) genomförde en studie av 17 av de 30 största italienska industri-

företagen.  En del av studiens syfte var huruvida controllern var delaktig i ledningens besluts-

fattande och på vilket sätt controllern var delaktig. Det visade sig att det överlag var bety-

dande variation mellan företagen i studien och hur involverad controllern var i ledningens 

beslutsfattande. De fann att en involverad controller kunde förknippas med högre kapital-

intensitet och formaliseringen av den strategiska planeringen och budgeteringen. Engagemang 

från controllern är positivt förknippat med linjechefernas expertis och negativt förknippat med 

användningen av controllerpositionen som träning för linjeroller (Zoni & Merchant, 2007).     

 

Zoni och Merchant (2007) säger att ytterligare forskning behövs för att se om dessa resultat 

kan upprepas i andra typer av företag. De säger att en potentiell viktig inverkan på control-

lerns roll är de anställdas utvecklingsfrågor. Resultatet av deras studie visar att controllern i de 

flesta fall i någon form är involverade i ledningens beslutsprocesser. En komplex uppsättning 

faktorer avgör engagemangets omfattning och bredd (Zoni & Merchant, 2007). 

3.2 Rollteori ur ett multipelt perspektiv 
Beskrivningen av den verkliga professionella yrkesrollen som controller är mångfacetterad, då 

mycket handlar om enskilda individer, personliga egenskaper och institutionella normer. Det 

finns en interaktion mellan individer och institutionella normer som beror på hur en person är 

etablerad i en organisation. Vi fokuserar bland annat på individen för att förstå controllerns 

professionella yrkesroll i denna studie. Vi vill skilja mellan roll och titel (institutionell), och 

för att förstå rollen kommer vi nedan referera till tre olika perspektiv inom sociologisk roll-

teori. Vi kommer redogöra för tre stora författare inom sociologisk rollteori.  

 

Erving Goffman ger en ritualistisk beskrivning av en roll som gör det enklare att verbalisera 

performativa handlingar (Goffman, 1986, Goffman, 2009). Genom Goffmans sociologiska 

resonemang kan vi koppla språket till akt. Daniel Katz och Robert L. Kahn går vidare in på 

funktionaliteten av en roll, hur beteende påverkas av en viss funktion och hur handlingarna 

styrs av externa normer. De beskriver hur en roll tas an och hur skiftningar bort från jaget sker 

(Katz and Kahn, 1978). Sist går vi in på Harold Garfinkel och hans rollteori inom sociologin. 

Han studerar rollen genom att studera individers grupptillhörighet. Han ställer sig kritisk till 

en generaliserad definition av rollbegreppet. Han påpekar att tillhörigheten i en grupp formar 

rollen genom den ömsesidiga kommunikationen (Garfinkel, 1984).  

 

Dierdorff och Morgesson (2007) säger att rollteori under lång tid har beskrivit hur roll-

beteende formas av förväntningar. Empirisk forskning har i liten omfattning undersökt skill-

nader mellan kraven på yrkesrollen och egenskaper i det yrkesmässiga sammanhanget som 

kan påverka i vilken omfattning rollförväntningar delas mellan rollinnehavare (Dierdorff and 

Morgeson, 2007). 
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3.2.1 Forskning kring rollteorins utveckling 
Begreppet roll används inom sociala teorier för att nå en förklaring till individers beteende. 

Detta genom att ge tilltro till de begränsningarna som finns utanför den som agerar (Mantere, 

2008). Den individuella personligheten kan påverka hur en roll ageras, men inte att den age-

ras. Skådespelare, chefer och andra spelar roller som är förutbestämda även om individer kan 

tyda de rollerna på olika sätt (Mintzberg, 1973, s. 54). Dagens syn på roll, identitet och iden-

titetsskapande är att de har sin grund i funktionalismen (Simpson and Carroll, 2008). En kri-

tisk debatt har med tiden växt fram och betonat att flödet av mänskligt handlande och mänsk-

lig erfarenhet borde bli mer centrala utgångspunkter i synen på roll, identitet och identitets-

skapande (Simpson & Carroll, 2008). Lynch (2007) menar på att vi alla spelar ett flertal 

sociala roller. Individer kan ändra sitt fokus mellan olika utföranden. De kan snabbt och 

enkelt flytta in och ut ur rollbaserade ramar av tanke och handling (Lynch, 2007). 

 

Rollteori är en av de viktigaste aspekterna i socialt beteende, då människor beter sig på ett 

annorlunda och förutsägbart sätt beroende på deras sociala identitet och situation (Biddle, 

1986). Rollteori började som en teatralisk metafor. Eftersom framträdanden i teatern var 

annorlunda och förutsägbara på grund av att skådespelare var tvingade att spela vissa roller 

anpassade till ett visst manus, antogs det att sociala beteenden i andra sammanhang också var 

förknippade med olika roller. Rollteori sägs innefatta tre olika koncept; mönstrade och karak-

täristiska sociala beteenden, roller eller identiteter som antas av sociala aktörer och manus 

eller förväntningar på beteende som förstås av alla och följs av sociala aktörer. Biddle (1986) 

ställer sig frågan om mönstrade beteenden inte är roller om de inte förknippas med en funk-

tion, inte är knutna till attityder eller inte förknippas med normer och sociala positioner? Han 

säger också att rollteori skulle vara bättre om de stora förespråkarna övertalades att komma 

överens om eller undvika rollteorins begränsade villkor. Biddle (1986) kommer fram till att 

forskning om ”role-taking” och ”förfining” av en roll till stor del fokuserar på personlighets-

variabler, vilket tyder på att role-takingförmågan hos människor skiljer sig. Role-takingidéer 

har haft stor inverkan inom utvecklingspsykologin (Biddle, 1986).  

 

Enligt Sarbin och Jones (1955) definieras en roll som det gemensamma innehållet av roll-

förväntningar hos medlemmarna i en social grupp. De skiljer mellan personens förväntningar 

på en specifik roll och den faktiska prestationen av rollen. Sarbin och Jones beskriver role- 

taking ur en synvinkel där fallenheten för role-taking är i centrum. Där själva skickligheten 

och förmågan att kunna skifta perspektiv mellan den egna positionen till att ta sig an någon 

annans, blir pendlande mellan rollen och jaget (Sarbin & Jones, 1955). Enligt social identi-

tetsteori definierar sig individen i framträdande gruppmedlemskap. Identifieringen är upp-

fattningen om enighet eller samhörighet till en grupp, som innehåller erfarenhet av dess fram-

gångar och misslyckanden (Ashforth & Mael, 1989). Cheek och Biggs (1982) skriver om 

sambandet mellan offentligt och privat självmedvetande. De skriver också om sociala och 

personliga aspekter av identitet. Genom att diskutera psykologins konsekvenser på identitet 

kommer Cheek och Briggs (1982) fram till att det är viktigt att balansera individens person-

liga behov med möjligheter och krav från den sociala världen för att uppnå en mogen identi-

tet. Sambandet undersöks mellan självmedvetenhet och identitet genom betydelsen av sociala 

och personliga identitetsegenskaper(Cheek & Briggs, 1982). Tvärvetenskapliga grupper som 

är mer av organisatorisk struktur kan medlemmarna ta på sig ledarskapsroller och roller i en-

lighet med det förändrade behovet i situationen de befinner sig i istället för att ha en stel hie-

rarkisk struktur där alla är tilldelade individuella roller som de förväntas uppnå (Uhl-Bien & 

Graen, 1992). 
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Mantere (2008) nämner att roller är en del av vardagen, strategi, diskurser och praxis. Prakti-

ker tror och kommunicerar genom att förlita sig på begreppet roll. Mellanchefer får förvänt-

ningar på sig av högre chefer genom roll dialoger(Mantere, 2008).  

 

Tsoukas och Chia (2002) säger att förändringen i rollteori har sin grund i mänskligt handlande 

och organisationer är platsen där ständig utveckling av mänskligt handlande sker. Förändring 

argumenteras vara följden av aktörers föreställningar och vanor till åtgärder för att tillgodose 

nya erfarenheter som erhållits genom interaktion. Tsoukas och Chia (2002) säger efter ovan-

stående resonemang att organisationen är en sekundär prestation, i dubbel bemärkelse. För det 

första är det organisationen som ska försöka besluta om det inre flödet av mänskligt hand-

lande för att kunna styra organisationen mot vissa mål. Detta genom att generalisera och in-

stitutionalisera vissa kognitiva framställningar/representationer. För det andra är organisatio-

nen ett mönster som består av, är formad av och förnyas av förändring (Tsoukas & Chia, 

2002). 

 

Enligt Simpson och Carroll (2008) har rollteori tidigare ansetts vara en viktig del i socialpsy-

kologiska teorier om organisation, men har mer och mer ersatts av frågor om identitet och 

subjektivitet. Det sägs att detta möjliggör en mer dynamisk och mångfacetterad behandling av 

organisering. Begreppet roll går att koppla samman med identitetskonstruktion. De visar att 

roll är en kombination av olika egenskaper. Den kan ha en stark betydelse i grupper med sva-

gare sammanhållning, med förmågan att översätta betydelser över gränserna mellan olika 

kunskapsområden. Rollen växer själv fram och anses som ofullständig, då utövaren inte bara 

kan agera rollen utan också improvisera och leka med de roller som denne möter i olika soci-

ala sammanhang. Simpson och Carroll (2008) beskriver roll som en mellanhand i den pågå-

ende sociala konstruktionen av identitet. Mellanhand som en beskrivande metafor av roll ger 

en mer konkret uppfattning om rollen. Rollen som en mellanhand kan konstrueras och för-

stärkas samtidigt som den kan bygga nya meningar. Med andra ord roll blir en mellanhand i 

den sociala processen av identitetskonstruktion. Roller blir aldrig till identiteter, de förmedlar 

”the meaning-making process” i konstruktionen av en identitet (Simpson & Carroll, 2008). 

Aktören av en roll samspelar ofta med flera kunskapsområden och rollen sammankopplad 

med identiteten hjälper aktören att upprätthålla en känsla av kontinuitet över tid. Denna syn på 

roll är väldigt komplex, då den involverar flera roller belägna på olika platser i flera kun-

skapsområden. Det vill säga flera olika roller med olika intensitet kan begäras i olika sam-

manhang. Aktörer i en organisation använde termen roll för att beskriva vilka de är i arbetet 

och utanför, vilket är en viktig del i identitetens byggprocess (Simpson & Carroll, 2008). 

Enligt Tsoukas och Chia (2002), refererat av Simpson och Carroll (2008) vänder forskare 

alltmer sin uppmärksamhet mot ”att bli” snarare än ”att vara” när det gäller identitet. Genom 

detta erkänner de en grundläggande omorientering i teoretiserandet av ett ämne (Simpson & 

Carroll, 2008).  

3.2.2 Goffman – Den ritualistiska rollen 
Goffman (1986, ss. 124-125) inför den dramaturgiska metaforen av teater som betonar ut-

förandet (performance) av roller efter förskrivna manus. Enligt Goffman (1986, ss. 124-125) 

underlättar repertoaren av roller de upplevda kraven aktören känner. Enligt Goffman (1986, 

ss. 124-125) är termen utförande (performance) arrangemanget vilket omvandlar individen till 

en scenutövare (stage performer). Stage performer är ett objekt som kan betraktas utan att en 

överträdelse sker av personer som är i publik roll. En linje är vanligtvis bibehållen mellan 

scenområdet där utförandet sker och området där åskådarna befinner sig. Den centrala förstå-

elsen är att publiken varken har rätten eller åtagandet att delta direkt i den dramatiska hand-

lingen som utspelar sig. Vid vissa tillfällen kan publiken öppet ge applåder till utövaren eller 
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motsvarande i gengäld. När det gäller antalet deltagare är det speciella villkoret för utförandet 

väldigt lite beroende av deltagare eller storleken på publiken (Goffman, 1986, ss. 124-125). 

 

Goffman (1986, ss. 128-129) benämner termen roll som otillräcklig, då vi enligt honom an-

vänder termen roll för att täcka både ”onstage” och ”offstage” aktiviteter, utan att veta om den 

verkliga rollen är i fokus eller om fokus enbart ligger på den iscensatta rollen. Förvirring kan 

uppstå som en följd av skillnaden mellan verklig roll och manusroll tillsammans med skillna-

den mellan personlig identitet och specialiserad funktion. Förvirringen kan också beskrivas 

som skillnaden mellan roll och kapacitet. Han påpekar att termen roll ska användas som en 

motsvarighet för specialiserad kapacitet eller specialiserad funktion, med förståelse för att 

detta kan inträffa utanför scenen (offstage), i det verkliga livet och i den iscensatta versionen 

(onstage) (Goffman, 1986, ss. 128-129). Goffman (1986, s. 286) säger att det i vårt samhälle 

är underförstått att en individ kan agera olika roller i olika miljöer utan större besvär på det 

faktum att de är samma person på exempelvis jobbet som utanför. Ett antagande görs att aktö-

ren (performer) av en specifik roll har fortsatt samma biografi och en fortsatt personlig iden-

titet som är förenlig och konsekvent med rollen i fråga. Ska en aktör agera en falsk roll, 

exempelvis som läkare, räknas det som ett förvärv av en falsk social roll som också innebär 

ett förvärv av en falsk personlighet eller individualitet. Rollen i fråga skulle normalt innebära 

en förankring till aktörens biografi. Något som Goffman (1986, s. 285) påpekar är att det kan 

vara förståeligt att ”typecasting” uppstår, detta då en aktör passar bra för en viss roll. Personen 

utövar rollen frekvent och kan identifiera sig med den, inte bara ”onstage”, de karaktäristiska 

dragen av rollen kan också spegla sig ”offstage” (Goffman, 1986, s. 285).  

 

Goffman (2009, s. 12) delar in en individs uttryckningsförmåga och förmåga att skapa intryck 

i två viktiga men skilda teckenaktiviteter. Uttryck som individen sänder ut (give expression) 

och uttryck som individen överför (give off expression). Den först nämnda är verbalt symbo-

lisk, då individen använder sig av verbala symboler som verktyg för att förmedla information, 

information som kan knytas an specifikt till dessa symboler. Denna typ av kommunikation 

kallar Goffman (2009, s. 12) för kommunikation i den sedvanliga och limiterade bemärkelsen. 

Det andra nämnda kommunikationssättet där individen överför uttryck innehåller aktiviteter 

med stor omfattning. Han benämner dem som karakteristiska för den agerande individen. Det 

sägs att denna typ av kommunikation görs av skäl som ligger utanför den information som 

kommuniceras. Goffman (2009, s. 12) beskriver att en individ medvetet kan kommunicera 

felaktiga upplysningar och felaktig information i båda dessa teckenaktiviteter. Denna medve-

tenhet om felaktighet anses som svek i den första teckenaktiviteten och som hyckleri i den 

andra. När individen är i direkt kontakt med andra kommer aktiviteten genast bli beroende av 

ett löfte gentemot andra. Den agerande individen måste stå för sina ord för att de andra ska 

kunna lita på denne. Aktivitetens verkliga värde kan inte fastställas förens individen har 

avlägsnat sig från de andra (Goffman, 2009, s. 12). 

 

Det är också ytterst viktigt för oss att inse att vi i själva verket inte lever våra liv, 

fattar våra beslut och når våra mål i vardagslivet vare sig på statistisk eller veten-

skaplig grund. Vi lever med stöd av slutsatser. Låt oss säga att jag är er gäst. Ni 

vet inte, ni kan inte vetenskapligt fastställa att jag inte kommer att stjäla era 

pengar eller era silverskedar. Men alla era erfarenheter talar för att jag inte 

kommer att göra det, och därför kommer ni med stöd av de slutsatser ni drar att ha 

mig som er gäst (Goffman, 2009, s. 13). 

 

Enligt Goffman (2009, s. 13) kan en individ ha en önskan om att personer runt omkring har 

höga uppfattningar om honom eller att de ska tro att han har höga uppfattningar om dem. 
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Individen kanske vill försäkra sig om ett harmoniskt förhållande så att interaktionen dem 

emellan kan hållas igång, eller för att kunna bedra, göra sig kvitt, vilseleda, förvirra, hetsa upp 

eller förolämpa dem. Oavsett vad individen har för mål i tankarna ligger det i hans intresse att 

kontrollera de andras beteende. När en individ konfronteras med andra individer finns det som 

regel alltså ett eller annat skäl för honom att styra sitt handlande så att det överför ett intryck 

som det ligger i hans intresse att överföra (Goffman, 2009, s. 13). 

 

Som nämnts ovan kommer en individs handlande framför andra påverka definitionen av situ-

ationen de befinner sig i. Goffman (2009, s. 14) säger att en individs handlande kan vara för-

utsägbart när han vill frambringa det intryck som han tror kommer skapa en speciell reaktion 

hos de andra. Individen blir ibland förutsägbar i sitt handlande utan att han själv är medveten 

om det, men ibland kan han avsiktligt och medvetet uttrycka sig på ett visst sätt för att tradi-

tionen inom gruppen eller den sociala statusen säger att det är rätt sätt att uttrycka sig och 

därför kräver det av individen (Goffman, 2009, s. 14). 

 

Interaktion kan sägas vara ett annat ord för möte. Det definieras som all den interaktion som 

sker mellan individer som befinner sig i varandras närvaro. Ett framträdande definieras som 

den samlade aktiviteten hos en viss individ som på något sätt ska påverka någon av de andra 

deltagarna. Vi kan kalla en deltagares aktivitet för grundläggande referenspunk och då kan vi 

kalla de andra deltagarnas framträdande för publik, observatörer eller medagerande (Goffman, 

2009, s. 14). 

 

Det redan i förväg fastställda handlingsmönster som rullas upp under ett fram-

trädande och som kan läggas fram eller spelas upp också vid andra tillfällen kan 

kallas för en roll eller en rutin (Goffman, 2009, s. 23). 

 

Goffman (2009, s. 23) säger att situationstermer som roll och rutin lätt kan knytas till traditio-

nella strukturella termer. När en individ eller aktör spelar samma roll inför samma publik vid 

olika tillfällen är det antagligt att det uppstår ett socialt samband. Om vi definierar social roll 

som realiserandet av rättigheter och skyldigheter som är knutna till en given status, kan vi 

säga att en social roll kommer involvera eller inbegripa en eller flera roller. Var och en av 

dessa kan visas upp av den agerande individen vid en rad olika tillfällen inför en publik av 

likartat slag eller inför en publik som består av samma personer (Goffman, 2009, s. 23).  

 

Goffman (2009, s. 33) säger att en social fasad börjar bli institutionaliserad, det vill säga att 

den ger upphov till abstrakta och stereotypiserade förväntningar oberoende av vilka specifika 

uppgifter som utförs. Fasaden blir något som Goffman (2009, s. 33) kallar för ”en kollektiv 

representation och en realitet av egen kraft”. En individ kan anta en social roll, men kan 

snabbt märka att en fasad redan upprättats för den sociala rollen. Individen som antar rollen 

måste upprätthålla den fasad som den sociala rollen motsvarar samtidigt som han utför den 

givna uppgiften. Skulle individen åta sig en uppgift som är ny för honom och som ännu inte är 

etablerad i samhället, skulle han snabbt märka att han måste göra ett val bland redan befintliga 

fasader. Det är väldigt sällan som vi ser att den fasad som väljs i sig är helt ny. Goffman 

(2009, s. 33) säger att fasader väljs och inte skapas, vilket skapar problem när en individ ska 

utföra en specifik uppgift och måste välja en fasad åt sig själv. Ett lämpligt val som ska ske 

mellan redan befintliga fasader (Goffman, 2009, s. 33).  

3.2.3 Katz och Kahn – Den funktionalistiska rollen  
Katz och Kahn (1978, ss. 219-220) föreslår att själva rollbegreppet ska anses vara det mest 

betydande redskapet för att länka samman de organisatoriska och individuella nivåerna. Det 

kan även ses som att rollbegreppet är byggstenar i sociala system, och är summan av alla de 
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krav som ”systemet” ställer på sina medlemmar som individer. Katz och Kahn (1978, ss. 219-

220) använder uttrycket ”the focal person” vilket är en person som är involverad i en organi-

sation, varje person i en organisation är länkad till en uppsättning av andra medlemmar. Detta 

genom systemets funktionella krav som genomförs enligt förväntningarna medlemmarna i 

denna uppsättning har på personen vilket är” the focal person”. Organisationen kan ses som 

att den består av ett flertal uppsättningar, bestående av en uppsättning per person i organisa-

tionen (Katz & Kahn, 1978, ss. 219-220). 

  

Katz och Kahn (1978, s. 220) använder sig av rollepisoder för att beskriva förfarandet där 

förväntningarna av medlemmarna i en uppsättning är länkade till beteendet av ”the focal 

person” för denna uppsättning. Rollepisoder består i sin tur av sekvenser, dessa sekvenser 

består av händelser som involverar både ”the focal person” och medlemmar av rollupp-

sättningen. Första sekvensen börjar med rollförväntningarna på the ”focal person” av med-

lemmarna av uppsättningen. De säger att detta sker genom aktiviteter som krävs av personen 

för att kunna fullgöra sina egna roller för att uppfylla och bibehålla tillfredsställelse. I nästa 

steg sker överföringen av dessa förväntningar till ”the focal person” från uppsättningens 

medlemmar. Kommunikationen av rollförväntningar sker med syftet att försöka påverka ”the 

focal person” beteende. När rollförväntningarna har överförts från uppsättningens medlemmar 

till ”the focal person” är den första halvan av episoden avklarad. Första delen av andra halvan 

av episoden handlar om beteenden och uppfattningar av ”the focal person”. Mottagandet för ” 

the focal person” sker med mer eller mindre feltolkningar.  Den omedelbara källan av moti-

vation och influensen av beteende kommer från den mottagna rollen, i den omfattning det är 

influerat av medlemmarna av uppsättningen. Till sist agerar ”the focal person” eller beter sig i 

en kombination som visar på överensstämmelse eller inte överensstämmelse mot de för-

väntningar som finns av rolluppsättningen. En utvärdering sker genom observation medlem-

marna av uppsättningen i samklang med förväntningarna och behoven som finns förflyttas 

cykeln till ytterligare en episod (Katz & Kahn, 1978, s. 220). 

 

Nelson (1997) nämner också i sin studie ”the focal person”. Han antyder att varje medlem av 

en uppsättning roller utvecklar förväntningar på rollen, baserade på de formella krav som 

arbetet eller positionen medför, och de unika kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga 

karaktärsdrag av ”the focal person”. Förväntningarna förmedlas sedan genom ett antal roll 

episoder till ”the focal person” (Nelson, 1997). 

 

Katz och Kahn (1978, s 45) klargör med ett exempel om olika roller att det går att spela som 

medborgare. Från att rösta i ett val som är nationellt till att ta sig an förtroendeuppdrag, oftast 

är deltagare i ickeorganisatoriska aktiviteterna omedvetna om sociala rollen de spelar. Där-

emot i organisationer där det finns specifika krav på rollen finns ett medvetande om rollen 

som spelas (Katz & Kahn, 1978)(s. 45). I byråkratiska organisationer representerar rollerna 

föreskrivna eller standardiserade former av aktiviteter. Byråkratiska organisationer utgör 

exempel på den klaraste utvecklingen av ett mönster av samverkande roller, i den bemär-

kelsen att de som innehar rollerna är sysselsatta utan belastningar av socialt arv, status eller 

kontaminerat av personligheter (Katz & Kahn, 1978, s. 45). De roller människor spelar i 

formella organisationer är mer en funktion av den sociala situationen än den egna personens 

karaktärsdrag (Katz & Kahn, 1978, s. 189). 

 

Enligt Katz och Kahn (1978, s. 189) kan allmänt rollbeteende ses som återkommande hand-

lingar för en individ som lämpligt samspelar med andras återkommande aktiviteter för att leda 

till ett förväntat resultat.  Sociala systemet som utgörs av uppsättningen av de ömsesidigt 

beroende beteenden, ses som ett stabilt mönster där individerna spelar sin del. Som sagt är 
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människors roller i formella organisationer mer influerade av de sociala situationerna än de 

egna personernas karaktärsdrag (Katz & Kahn, 1978, s. 189). 

 

Katz och Kahn (1978, s. 43) menar på att för att få förståelse för roll i sociala organisationer, 

behövs det formella rollbeskrivningar. Mönster i beteende åstadkoms genom att regler verk-

ställs/tillämpas. Den ideologiska basen av roller är normer och värderingar som organisatio-

nen framställer. Den socialpsykologiska basen av sociala system innefattar normer värde-

ringar och beteende (Katz & Kahn, 1978, s. 43). Även om organisatoriska integrationer är en 

fusion av komponenter som roll, värderingar och normer är det till nytta att i analytiska 

sammanhang betrakta dem separat (Katz & Kahn, 1978, s. 44). 

3.2.4 Garfinkel – Rollen som gruppmedlem 
Garfinkel var grundaren av etnometodologi (Raffel, 2013). Han var en etnografisk sociolog 

som argumenterade för flera ”verkligheter” beträffande beskrivning av roll (Goffman, 1986, s. 

15). Regler som finns och följs i vissa situationer ger oss möjlighet att skapa en värld av en 

viss typ. Den konceptuella attraktionen är här uppenbar. Ett spel som schack genererar en 

värld för dem som kan följa reglerna. Det krävs en plan för att vara en del i världen, ett antal 

karaktärer i ett obegränsat antal olika situationer. Handlingarna bestämmer deltagarnas natur 

och öden (Goffman, 1986, s. 15). Om betydelsen av vardagliga aktiviteter skulle vara lika 

beroende av en uppsättning slutna och begränsade regler skulle det ge oss en kraftfull möjlig-

het att analysera det sociala livet. Vissa avvikande handlingar kan ha betydelse för förståelsen 

för allt annat som händer runt omkring, inklusive kommande handlingar, vilket kan skapa en 

diffus störning. Ett sätt att avslöja reglerna i det dagliga beteendet skulle vara genom tillämp-

ning av sociologins alkemi (Goffman, 1986, s.15).  

 

Garfinkels (1984, s. 1) studier i etnometodologi syftar till att behandla praktiska aktiviteter, 

praktiska omständigheter och praktiska sociologiska resonemang som ämnen i sina studier. 

Det är medlemmarna i verksamheten som producerar och hanterar inställningar för vardagliga 

frågor i organisationen eller gruppen. Det är deras sätt att producera som blir till centrala 

rekommendationer (Garfinkel, 1984, s. 1).  

 

Garfinkel (1984, ss. 76-77) påpekar att en gemensam kultur sett ur en sociologisk synvinkel är 

den sociala grund av slutsatser och handlingar som människor använder sig av i affärer i var-

dagen, och som de förväntar sig att andra också ska använda på samma sätt. Detta består av 

beskrivningar från medlemmarna i gruppen. Beskrivningarna är ur deras synvinkel och anpas-

sade utifrån deras intresse att hantera praktiska frågor i gruppen. Upptäckten av gemensamma 

kulturer grundar sig i kunskap om sociala strukturer som har en gemensam betydelse för ett 

flertal människor. Garfinkel (1984, ss. 76-77) säger att förekomsten av denna gemensamma 

kunskap om sociala strukturer gör att en gemensam kultur är möjlig. Den kunskap och de 

rutiner som gruppmedlemmarna använder sig av i sin enhet kan ses som objekt för teoretiskt 

sociologiskt intresse. Garfinkel (1984, ss. 76-77) skriver om olika sociala arrangemang (grup-

per) och hur dess medlemmar kan och har rätten att kommunicera beslut av vikt. Detta ska ske 

med hänsyn till gruppmedlemmens kompetens och ska följas av övriga gruppmedlemmar 

(Garfinkel, 1984, ss. 76-77).  

 

Rawls (2008) analyserar Garfinkels studier i etnometodologi och säger att individuell motiva-

tion, makt och begränsningar måste hanteras av arbetarna i och genom alla detaljer i arbetet. 

Hon säger också att Garfinkel betonar behovet av att arbetarna på ett ömsesidigt sätt i gruppen 

måste komma fram till ett sätt att framställa order. Detta ömsesidiga arbetssätt hjälper till i 

meningsskapandet och ordningen i en specifik uppgift. (Rawls, 2008) Detta kan kallas för 

social ordning, den sociala ordningen har uppnåtts och uppnås ständigt om och om igen 
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genom detaljerna när det gäller vad människor gör. Det dagliga arbetet går ut på att göra igen-

kännbara order för varandra, genom att behandla föremål, identiteter och order som sociala 

”saker” som skapas av arbetarna i gruppen. Rawls (2008) säger att kommunikation är avgö-

rande för denna process, hur det detaljerade arbetet fungerar kan hittas i den detaljerade inter-

aktionen mellan människorna i gruppen.  

3.2.5 Kort övergripande sammanfattning av tre sociologiska rollteorier 
För att förstå controllerns roll har vi med utgångspunkt från de tre författarna sammanställt tre 

perspektiv inom sociologisk rollteori. Teorierna definierar controllerns roll på följande sätt: 

 

1. Goffman (1986,2009) säger att en roll är personlig, den skapas och återskapas inifrån. 

Han säger att människor själva tolkar olika roller. Individen tolkar själv normerna som 

finns i organisationen. En individ kan ha en roll ”backstage” och en roll ”frontstage”. 

Backstage är handlingarna som rollen innebär och frontstage är så som individen vill 

förmedla sin roll till andra.  

 

2. Katz och Kahn (1978) säger att en roll är institutionell, den skapas och återskapas ge-

nom organisatoriska arrangemang. De säger att det hela tiden finns någon i organisa-

tionen som säger vad som ska göras och hur det ska göras. Det ska göras utifrån de 

normer som finns i en organisation.  

 

3. Garfinkel (1984) säger att en roll är social och skapas genom rutiner och interaktion 

med andra redovisare och professionella grupper. Normerna tolkas i gruppen och 

handlingar i en grupp styrs mycket av rutiner.  
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4. Empiri 
Vi har med hjälp av enkätsvaren granskat enkäten i syfte att förstå hur controllerns roll ska-

pas. Enkäten och empirin presenterar hur controllern uppfattar sin egen roll. Målet med pre-

sentationen av empiri är att belysa två typer av frågor, en typ som statistiskt ska visa vad en 

controller arbetar med och en typ som med hjälp av öppna frågor ska visa hur controllerns roll 

skapas. Slutligen kan vi, med hjälp av presentationen av empiri, se om enkätsvaren överens-

stämmer med den teoretiska synen på rolluppfattning och de tre referensramarna inom rollte-

ori. Med hjälp av en tematisk presentation kommer vi genom textanalys presentera insamlad 

data. Där vi även presenterar direktcitat från enkätsvaren för att stärka uttalanden i vår empiri. 

Sedan kommer en schematisk del av empiri som sammanställs i statistiska diagram för att 

presentera controllerns självbild av sin egen roll.  

 

Empirin behandlar controllerns yrkesroll när det gäller utbildning, professionalitet, självstän-

dighet och arbetsuppgifter. Åldern varierar mellan 27 och 67 år. Likaså erfarenheten i yrket 

varierar mellan 2 månader och 25 år. Det framgår av enkätsvaren att någon har haft titeln som 

controller i några månader men att arbetsuppgifterna i praktiken har varit desamma i flera år; 

”Titeln har jag haft i cirka 1-2 månader men i praktiken har jag jobbat som det i 3-4 år”. 

Utbildningsnivå kan hjälpa till när den professionella rollen som controller ska tolkas. En viss 

spridning finns i enkätsvaren, men även mycket likheter. En ekonomisk utbildning av någon 

form är genom alla svar det mest vanliga. Beroende av i vilken sektor controllertiteln innehas, 

skiljer sig utbildningarna. Sveriges stat har en egen controllerutbildning, som inte är helt 

ovanlig hos statligt anställda controllers. 

4.1 Tematisk presentation av enkätsvar  
Ett sätt att förstå controllerns roll är att fokusera på dess arbetsuppgifter. De arbetar i huvud-

sak med budget, prognos, analys och budgetuppföljningar. Någon kallar sig för internkonsult 

och någon för systemförvaltare. De är projektledare för nya utvecklingsprojekt samt deltar i 

samordningen av den interna styrningen. Löpande bokföring är också en stor del av arbets-

uppgifterna och framtagandet av uppgifter till årsredovisningen. Kvalificerat utredningsarbete 

med tydlig fokus på ekonomi utförs. Däremot säger någon att det inte är fokus på utredning av 

redovisningsuppgifter från ekonomisystemet, utan mer fokus på verksamhetsrelaterade frågor 

och hur dessa påverkar ekonomin. Interngranskning och arbete med internprojekt är vanligt 

återkommande uppgifter i enkätsvaren men vissa jobbar även med externs finansierade forsk-

ningsprojekt. Dessa uppdrag innefattar budget och kalkyler vid projektansökningar, projekt-

uppföljningar, löpande budget och prognoser, rekvirering av forskningsbidrag, bokslut, 

löpande avstämning och kontroller. 

 

Jag arbetar med budgetering, budgetuppföljning, prognos, bokslut, årsredovisning, 

deklaration, verksamhetsstyrning (planering och uppföljning), rapportering, sty-

relsepresentationer, upphandlingar, fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning 

(enkätsvar från controller). 

 

Jag arbetar med målstyrning och budgetsamordning, löpande uppföljning, nyck-

eltal, jämförelser, effektivitetsanalyser (enkätsvar från controller). 

 

Redovisningsarbetet i organisationerna sker i olika utsträckning. En del genom hela organisa-

tionen, medan en del endast är kopplat till vissa kostnadsställen eller divisioner. Ekonomi-

styrningen ska fungera och det är i många fall controllerns uppgift att se till att den gör det. 

Det handlar om att driva utvecklingen av ekonomistyrningen, ge stöd åt ledningen och ta fram 

månatlig rapportering och analyser till ledningen. Ekonomistyrningen är inte bara kopplad till 
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högsta ledningen, utan måste även fungera genom hela verksamheten och dess olika divisio-

ner. Målstyrningen som också den ingår i ekonomistyrning måste kontinuerligt kontrolleras. 

Detta görs genom löpande uppföljning av mål och nyckeltal, sedan görs en jämförelse mot 

målen och effektivitetsanalyser. Förutom ekonomistyrning och målstyrning är kostnadsredo-

visning en stor del av arbetsuppgifterna hos vissa. Det handlar till exempel om expertutlåtan-

den när det gäller bokförings- och skattemässiga konsekvenser, samt momsredovisning. Det 

handlar också i vissa fall om fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning.      

 

Verksamhetsplaneringsarbetet innefattar frågor om verksamhetsutveckling som krävs för 

framgångsrik forskning och utveckling. Det innefattar också planering och framtagande av 

beslutsunderlag beställt från ledningen. Det är den interna politiken som styr mycket av verk-

samhetsplaneringsarbetet, som till exempel framtagning av riktlinjer och rutiner. Dessa rikt-

linjer och rutiner hjälper controllern att kartlägga och utveckla ekonomiska processer, fram-

förallt budgetprocessen och dess uppföljning.   

 

Jag är ett internt stöd vad gäller frågor om ekonomi/administration (enkätsvar från 

controller). 

 

Jag arbetar med att följa upp och analysera kostnader, budgetera och systemför-

valta ett antal IT-system (enkätsvar från controller). 

 

Controllern måste tillgodose många behov. Ibland krävs en avvägning av resurser till olika 

ändamål inom organisationen och därigenom hantera inneboende målkonflikter. Det gäller att 

kunna bedöma de ekonomiska förutsättningarna i organisationen och därefter ge förslag på 

hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Därefter är uppföljning och analys av verksamhe-

ten viktig för att kontrollera att de ekonomiska resurserna har fördelats jämnt i verksamheten. 

Bedömning av risk ingår också i arbetsuppgiften hos vissa controllers, samt hantering av IT-

system och IT-projekt.  

4.1.1 Akademisk kompetens 
Utifrån enkätsvaren kan vi utläsa att yrkesrollen går att koppla till professionalitet och till 

akademisk utbildning. Ibland stämmer det professionella kompetensen bra överens med 

arbetsuppgifterna som controller. Den professionella kompetensen kan ibland uppskattas som 

högre än vad arbetsuppgifterna kräver. Många kopplar den professionella kompetensen till 

den akademiska utbildningen. I de fallen den inte helt stämmer överens med arbetsuppgif-

terna, är när utbildningen inte stämmer överens med arbetsuppgifterna. Det är 36 controllers 

av 42 i vår enkätundersökning som tycker att deras professionella kompetens stämmer väl 

överens med arbetsuppgifterna. Det bör tilläggas att flertalet hänvisar till arbetslivserfarenhe-

ten istället för den akademiska utbildningen. Den professionella kompetensen stämmer allt 

mer överens med arbetsuppgifterna men utvecklas på arbetsplatsen. Detta resonemang stärks 

ytterligare när vi läser svaret från en controller som säger att den professionella kompetensen 

inte stämmer överens med arbetsuppgifterna på grund av en liten arbetslivserfarenhet, som är 

mycket viktigt.  Med erfarenhet får man en bredd som gör att man kan arbeta med flera områ-

den inom företagsekonomi.  
 

Den stämmer allt mer. Efter en ekonomexamen är man inte fullärd utan det är 

arbetsplatsen man är på som avgör och ger möjligheten att ge den kompetens som 

behövs för just den här arbetsplatsens arbetsuppgifter (enkätsvar från controller). 
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Det är en bra grund, men om jag hade kunnat välja om hade jag kompletterat med 

mer beteendevetenskap. Mer mjuka ämnen (enkätsvar från controller). 

 

Det finns en skillnad mellan en controllers arbetsuppgifter i privata företag och inom staten, 

då redovisningen inom staten skiljer sig ganska mycket från redovisningen i privata företag. 

Det är mycket fokus på redovisningsarbete och utbildningarna inom ekonomi och företags-

ekonomi. Vi kan utläsa från enkätsvaren att den professionella kompetensen stämmer väl med 

arbetsuppgifterna men att beteendevetenskap skulle vara en bra komplettering utöver de före-

tagsekonomiska ämnena. Det vill säga mer mjuka ämnen i utbildningen.  
 

Den professionella kompetensen kan som tidigare nämnts kopplas samman med akademisk 

utbildning.  Av 42 respondenter är det 40 personer som har en eftergymnasial utbildning och 

av de 40 som har en eftergymnasial utbildning är det 36 stycken som har en utbildning inom 

ekonomi. Det är även tre personer som har gått statens controllerutbildning och två som har 

en gymnasieutbildning inom ekonomi.    

4.1.2 Utveckling och förändring i den professionella yrkesrollen 
När vi frågar om hur de har utvecklats i sitt yrke som controller, är det många som säger att de 

utvecklas av nya utmaningar och av erfarenheterna de får av yrket. Yrket innebär för många 

nya utmaningar hela tiden och allt eftersom omvärlden förändras så förändras också kraven på 

vad en controller ska ta fram för information. Då arbetet förutsätter eget kritiskt tänkande är 

det viktigt att utveckla en flexibel förmåga samt en förmåga att kunna prioritera. Relativt få 

arbetsuppgifter utförs på samma sätt, vilket hela tiden ger nya förutsättningar att jobba utifrån. 

Det framgår av enkätsvaren att det handlar om mycket självständigt arbete och att det går att 

utveckla arbetet i den riktning som önskas med förutsättningen att arbetet inte går emot orga-

nisationens struktur och kultur.  

 

Det sker ständig kompetensutveckling och kunskapsinhämtning bland annat som 

en följd av ändrade skatteregler och redovisningsregler etc. Tror jag utvecklats 

mest i mitt beslutsfattande, hur jag tar beslut, vad som är viktigt och inte att väga 

in etc. Även utvecklat förmågan till helhetsbild och helhetstänk, hur allting hänger 

ihop och därmed hur resurser ska fördelas och prioriteras på bästa sätt. Även 

utvecklat förmågan att prioritera och prioritera bort (enkätsvar från controller). 

 

De största förändringarna som skett över tid i yrket är att de i sin yrkesroll som controllers får 

ta med ansvar. Av enkätsvaren framgår det att många i stor utsträckning själva påverkar vad 

de bör fokusera på i arbetet.  De har friheten att styra själva och genom det förbättra och 

utveckla arbetssättet, vilket i sin tur minimerar risken för fel och snabbar på processen när det 

gäller budget, prognos och uppföljning.  

 

Många av respondenterna påpekar att ekonomisystemen har utvecklats, vilket gör det lättare 

att göra uppföljningar. Rapporteringsverktygen har blivit bättre och mer tid kan läggas på 

analyserna. Det har gjort att kvaliteten på rapporterna har ökat avsevärt och gjort controllerar-

betet mer tillfredsställande. En åsikt som många delar i enkätsvaren är att arbetet från början 

var mer inriktat på redovisning men att det allteftersom har blivit mer fokus på uppföljning, 

analys och prognoser. Personer med yrkestiteln controller har också ökat med tiden. Det är 

flera med längre erfarenhet i rollen som controller som säger att de i börjar utförde mycket av 

arbetet själva men att det nu finns fler med samma yrkestitel. Någon säger att en controller 

ska vara en mer kvalificerad ekonom, men att det istället finns lite mode i titeln. De som har 
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kortare erfarenhet av controlleryrket har svårt att uttala sig i frågan om hur yrkesrollen har 

utvecklats och förändrats. 
 

Det här är min andra controllertjänst. När jag fick den första fanns det knappt 

några controllers i kommunen. Nu finns många och jag tycker att det gått lite 

"inflation" eller mode i titeln. Men annars så är det tänkt att det ska vara en mer 

kvalificerad ekonom (enkätsvar från controller). 

 
4.1.3 Förväntningar av den professionella yrkesrollen 
Vi har undersökt vilka skillnader det finns i förväntningarna av yrkesrollen som controller och 

den verkliga praktiska yrkesrollen. Flertalet förväntade sig det som arbetet har innebär för 

dem och vissa hade inga förväntningar alls.  Vi har fått flera olika svar när det gäller vilka 

förväntningar som följde med yrkesrollen även om vissa har svarat samma sak.  

 

Jag sökte aldrig ett arbete som controller utan jag fick titeln då de arbetsuppgifter 

jag kom att utföra ansågs vara en controllers. Mina förväntningar rörde mest möj-

ligheten att bygga upp en databasapplikation som skulle kunna hantera hyreskost-

nadernas uppföljning och fördelning (enkätsvar från controller). 

 

Att få jobba på en strategisk/ledningsnivå och vara med och påverka ledning, 

styrning, företagskultur, processer, arbetssätt, rutiner etc. för att kunna bedriva en 

effektiv och framgångsrik verksamhet (enkätsvar från controller). 

 

Förväntningen att controllerfunktionen ska vara ett stöd till ledningen när det gäller ekono-

miskt beslutsfattande delade många. Förväntningarna var att få vara med och se hur organisa-

tionen utvecklas och få vara med och komma med ekonomisk input för att driva arbetet 

framåt. Tjänsten som controller förväntades innebära mer ansvar och mer frihet när det gäller 

att själv vara med och påverka vad som ska och bör göras. När controllern jobbar på led-

ningsnivå och får vara med och påverka ledning, styrning, företagskultur, processer, arbetssätt 

och rutiner hjälper det verksamheten i arbetet att bedriva en effektiv och framgångsrik verk-

samhet. Av enkätsvaren går det att utläsa att en synpunkt är att controllerrollen innehåller 

många aspekter och att det är viktigt att veta vad tjänsten innehåller. Om den exempelvis är 

driftsbetonad eller syftar mer till verksamhetsutveckling. Det är flera som inte har haft yrkes-

titeln controller från början utan har med tiden antagit uppgifter som förknippas med control-

leryrket och därigenom också fått titeln controller. Många hade förväntningen att de skulle få 

syssla mycket med ekonomistyrning, att det skulle finnas mycket tid för eftertanke och analys. 

Förväntningar att de skulle arbeta med bokslut, budget och prognoser. Någon säger också att 

de förväntades finnas tydligare arbetsuppgifter än vad som är fallet.  

 

Förväntningen var att det skulle vara ett yrke med krav på noggrannhet och ett pedagogiskt 

tankesätt, då kontakten ska hållas med personer med olika ekonomisk kompetens. Det gäller 

att lära sig verksamheterna så mycket som möjligt för att kunna vara ett så bra stöd som möj-

ligt i alla ekonomiska frågor. Det handlar om styrning, mycket administration, sifferanalyser 

och verksamhetsstyrning men framförallt förmågan till helhetstänk och helhetsbild är viktig.     

4.1.4 Hur och av vem påverkas arbetsuppgifterna? 
I enkäten har vi ställt frågor som syftar till att visa hur mycket de i sin yrkesroll som control-

lers kan påverka sina egna arbetsuppgifter och hur mycket de styrs av chefer och andra kolle-

gor. De påverkar sina arbetsuppgifter på olika sätt. De hittar strukturer för att få arbetet och 

stödet till verksamheten så smidigt som möjligt och de antar utmaningar som de känner ger ett 
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mervärde. En controller kan ha stora möjligheter att påverka vilka frågor som ska utredas i en 

verksamhet. Denne kan se ett problem någonstans i verksamheten och bestämmer hur dessa 

problem kan lösas. Detsamma gäller mål och budget, en controller kan själv bestämma vad 

som behöver göras för att det ska uppnås. Controllern kan påverka hur uppgifter tas fram och 

hur de ska utföras, däremot finns det vissa deadlines och arbetsmallar som de aldrig kan styra 

över. Det kan gälla deadlines vid bokslut, prognoser, budget och rekvisitioner. Det handlar 

mycket om frihet under ansvar, det finns goda möjligheter att tänka annorlunda och hitta på 

nya saker att arbeta med men utförs inte arbetet syns det väldigt snart. Det gäller att välja 

ambitionsnivå och prioritera uppgifter för att få det att fungera.  

 

Jag har stora möjligheter att påverka vilka frågor som jag ska utreda. Var ser jag 

det finns en problematik i verksamheten och hur kan vi då lösa dessa? (enkätsvar 

från controller). 

 

Jag kan påverka hur jag ska ta fram uppgifter och styra mitt arbete till stor del, 

men det är många deadlines och dem kan jag inte styra över (enkätsvar från con-

troller). 

 

Vissa arbetsuppgifter är styrda av externa krav och kan inte påverkas. Det går inte att göra så 

mycket åt kraven på årsredovisningen, däremot kan controllern i vissa fall själv styra den 

interna budgetprocessen. Det går att utläsa av enkätsvaren att vissa är mer tvingade till att 

följa en strikt tidsplan och har inte lika stor möjlighet att påverka sina egna arbetsuppgifter. 

Förmågan att påverka sina arbetsuppgifter handlar mycket om kommunikationen med högre 

chefer. Det kan vara kommunikation om controllerns egna förslag på utvecklingsarbeten i 

områden som behöver effektiviseras eller utvecklas.    
 

De uppgifter som inte styrs av externa krav kan jag påverka ganska mycket. Det 

går till exempel inte att göra så mycket åt kraven på årsredovisningen, däremot 

kan jag själv styra den interna budgetprocessen (enkätsvar från controller). 

 

Det är två som har gett svar på enkäten som arbetar med att utveckla IT-stöd i organisationen, 

där de har stor påverkan. Det leder till att de lättare än de flesta kan hitta lösningar för pro-

blem som avser fördelning och redovisning av resursen. Kompetensutveckling leder till nya 

utmaningar och idéer inom organisationen och som controller är man med och säkerställer 

och förbättrar kvaliteten på arbetet i organisationen.  

 

Det finns mycket löpande arbete som måste göras och som jag måste göra; det kan 

jag inte rå över. Men jag har utvecklat min kompetens i it-tekniker också, vilket 

gör att jag lättare än de flesta kan hitta lösningar för problem som avser fördelning 

och redovisning av resurser (enkätsvar från controller). 

 

För att sammanfatta svaren i denna fråga är det många som har stor möjlighet att påverka hur, 

med vilka hjälpmedel, var och i vilken ordning arbetsuppgifterna utförs, men inte vad som 

utförs. Det ligger i controlleryrkets natur att det är vissa saker som ska utföras och tas fram 

inom vissa deadlines och regelbundet återkommande uppgifter. 
 

När vi vidare går in på hur kollegorna påverkar controllerns arbetsuppgifter ser vi återigen 

mycket olika och varierande svar. Många säger att kollegorna inte har så stor möjlighet att 
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påverka deras arbetsuppgifter som controllers, då flertalet uppgifter inte kan prioriteras bort. 

De kan komma med bra information, men controllern är ibland ensam i sin yrkesroll och 

måste göra prioriteringarna. Andra säger att uppgifterna påverkas genom dialoger med kolle-

gorna. Om kollegorna ger uttryck för att behöva stöd och hjälp inom vissa områden så sänder 

det en signal om att det kan vara ett område som måste prioriteras och styras upp. Det är flera 

som jobbar mycket i team, där de fördelar arbetsuppgifter efter hand. När det görs uppföljning 

och prognoser vid en avstämningstidpunkt är man beroende av att andra personer i kedjan gör 

sina arbetsuppgifter så att allt är klart när controllern behöver arbeta med siffrorna. En hög 

kvalitet i redovisningen är väsentlig för ekonomistyrningen.  

 

De kan komma med bra information, men jag är ensam i min yrkesroll (enkätsvar 

från controller). 

 

Om kollegor ger uttryck för att behöva stöd och hjälp inom vissa områden så sän-

der det en signal om att det kan vara ett område som måste prioriteras och styras 

upp (enkätsvar från controller). 

 

Vårt arbetsätt här är mycket statiskt och vi delar inte på arbetsuppgifter inte heller 

delar vi med oss så mycket vad vi gör. Vi jobbar i "stuprör" och i en gammaldags 

företagskultur. Hade vi jobbat mer i team så hade vi säkert fått både bättre effekti-

vitet, resultat och haft roligare! (enkätsvar från controller). 

 

Har inga kollegor (enkätsvar från controller). 

 

När vi ytterligare går vidare in på hur chefen/cheferna påverkar controllerns uppgifter kan vi 

utläsa att det ofta är cheferna som fastställer deadlines vid bokslut, budget och prognoser. De 

prioriteringar som görs på chefsnivå måste prioriteras framför andra viktiga områden.  Chefen 

bestämmer i grunden vilka arbetsuppgifter som ska göras men sen får många i sin yrkesroll 

som controller bestämma hur dessa ska genomföras, men ibland kommer även chefen med 

förslag på nya arbetssätt. Det går att utläsa att det ibland är andra personer som påverkar mer 

än den faktiska chefen, det beror mycket på hur organisationen i grunden är uppbyggd. I en 

föråldrad hierarkisk organisation med en akademisk företagskultur har titeln en stor betydelse 

för möjligheterna att utöva inflytande.  

 

På det sätt de delegerar och involverar oss i beslutsprocesserna. Som sagt ovan så 

har vi en föråldrad och hierarkisk organisation. Dessutom är "företags" kulturen 

mycket akademisk det vill säga titeln på dig eller statusen i organisationen har stor 

betydelse för om dina möjligheter att utöva inflytande (enkätsvar från controller). 
 

Flera arbetar mycket självständigt och styr sitt arbete bra utan chefens åsikter. Ibland är det ett 

litet arbetsteam det handlar om vilket gör att chefen egentligen inte påverkar mer än övriga 

kollegor i teamet. Från enkätsvaren går det att utläsa att en controller kan stå chefen till för-

fogande utöver de ordinarie arbetsuppgifterna, vilket innebär att controllern kan tilldelas 

arbetsuppgifter som denne dagligen inte håller på med. Controllern kan avlasta chefen vid 

behov och det är med chefen som förändringar och utveckling kan diskuteras. Många planerar 

tillsammans med chefen och ledning och kommer överens om arbete och förändringar som 

måste ske. Nya uppdrag kan dyka upp och dessa kan vara många i en politiskt styrd verksam-

het.  
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Jag står chefen till förfogande utöver mina ordinarie arbetsuppgifter vilket innebär 

att man kan få tilldelade arbetsuppgifter som man inte dagligdags håller på med 

(enkätsvar från controller). 

4.1.5 Självständighet 
Som nämnts ovan är det sällan någon som talar om för en controller på vilket sätt denne ska 

utföra en arbetsuppgift. Det är upp till controllern att ta tag i de arbetsuppgifter denne 

ansvarar för och planera tiden som kan läggas på arbetet och hur det ska utföras. De flesta 

arbetsuppgifterna löses alltså självständigt, men ofta med regelbundna möten och 

avstämningar med chef och ledning.  

 

Jag har stor frihet att utforma mitt arbete själv under förutsättning att jag utför 

beställda uppdrag och gör leveranserna i rätt tid (enkätsvar från controller). 

 

Jag som controller är knuten till arbetsenheten och är ensam med den rollen arbe-

tar man alltid självständigt även om det man gör relaterar till massor av roller runt 

omkring (enkätsvar från controller). 

 

Det är jag som har kompetensen ingen annan (enkätsvar från controller). 

 

Av enkätsvaren går det att utläsa att vissa controllers på sin enhet är ensamma inom kompe-

tensområdet, vilket gör att det blir mycket självständigt arbete. Friheten att utforma arbetet är 

stor även om det de gör relaterar till flera roller runt omkring. Det går också att utläsa att vissa 

organisationer jobbar mycket med projekt där controllern är involverad och i vissa organisa-

tioner är det sällan de bemannar projekten med mindre än två deltagare. Det innebär fortfa-

rande självständighet i arbetet men inte i samma utsträckning. Det mesta löpande arbetet en 

controller gör sker självständigt. Det handlar främst om planering, framtagande av underlag, 

budgetering, ekonomisk uppföljning, prognoser och analyser. Medarbetare och chefer litar på 

att materialet en controller lämnar vidare stämmer.  

 

Som nämnts ovan arbetar de flesta controllers även i grupp, vissa mer än andra. De som 

arbetar i grupp arbetar främst i olika projektgrupper. Det handlar om olika sorters utveck-

lingsprojekt, framförallt internprojekt. Det är i dessa internprojekt de arbetar i grupp, annars 

sker arbetet oftast självständigt. Arbete i grupp kan också ske i samband med att controllers 

vid en viss enhet har gemensamma spörsmål att arbeta med, samt vid överläggning angående 

resursfördelning.  

 

Om vi har olika internprojekt arbetar vi oftast i grupp. Annars arbetar var och en 

för sig själv och stämmer av med andra om det behövs (enkätsvar från controller). 

 

Vi har arbetsgrupper för att förbättra och utveckla arbetet (enkätsvar från control-

ler). 

 

Arbetar i grupp med jämna mellanrum t ex med ekonomichef eller ekonomer 

(enkätsvar från controller). 

 

Vi är alla på ekonomiavdelningen beroende av varandra. Har varandra som boll-

plank (enkätsvar från controller). 
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Controllerrollen innebär att man ska hjälpa andra att arbeta systematiskt i hanter-

ing av framförallt ekonomiska resurser, och på grund av arbetsanhopning för oss 

alla har jag tvingats överlåta den delen av arbetet åt min närmaste kollega som 

ansvarar för fakturahantering (enkätsvar från controller). 

 

De som sällan arbetar i grupp gör det främst via diskussioner i grupp, hur till exempel tillvä-

gagångssätt på lämpligaste sätt kan ske. Det kan också handla om att fånga upp behov som 

bör prioriteras. Till exempel när IT-stöden ska utvecklas och ekonomisystemen ska uppgrade-

ras eller utvärderas. 

 

Större rapporter kräver ofta att det är flera inblandade. Dessutom fordras vid externa rapporter 

att materialet kontrolleras och synpunkter kan infordras. Projekt och större utredningar kräver 

oftast en mera allsidig sammansatt grupp. Arbetsgrupper som ska lösa vissa specifika frågor. 

Exempelvis budgetprocessen och vid årsredovisningen. Budgeten kan beslutas av flera chefer 

tillsammans med ledningsgruppen men controllerns arbete i budgetprocessen måste oftast 

utföras självständigt av controllern.   

4.2 Schematisk presentation av diagram 
Sett ur en synvinkel är det inte controllerdelen som har utvecklats, utan en utveckling som 

individ. Självförtroendet växer i takt med ett högre ansvarstagande. Ett högre ansvarstagande 

kräver mer erfarenhet, som fås genom nya utmaningar och arbetsuppgifter.  När erfarenheten 

ökar så ökar också tryggheten och säkerheten i arbetet vilket i sin tur gör att en controller 

vågar ta sig an svårare projekt och leda dessa. Utvecklingen som controller och som individ 

hänger ihop med verksamhetsutvecklingen. När vi sedan kopplar detta till en statistisk fråga 

om utvecklingen i yrket ser vi att 31 personer (73,8 %) av 42 anser sig ha en stor utveckling. 

Två personer (4,8 %) anser sig ha en liten utveckling och nio personer (21,4 %) anser sig ha 

verken liten eller stor utveckling. Resultatet av denna statistiska fråga visas i diagrammet 

nedan. 

 
      Figur 1 

 

I figur 2 nedan följer en sammanställning av frågan som handlar om hur tidigare förväntning-

arna av rollen stämmer överens med dagens roll. Av 42 personer som är det totala antalet som 

Hur mycket har du utvecklats i ditt yrke som 
controller?

Liten utveckling

Varken liten eller stor 
utveckling

Stor utveckling
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svarat på frågan är det en person (2,4 %) som tycker att tidigare förväntningar inte alls stäm-

mer överens med dagens roll. Sex personer (14,3 %) tycker det stämmer överens till liten del. 

Det är också sex personer (14,3 %) som har svarat varken eller. 26 personer (61,9 %) av 42 

tycker att förväntningarna till stor del stämmer överens med dagens roll och tre personer (7,1 

%) tycker att det helt stämmer överens. 

 
      Figur 2 

 

I figur 3 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; hur stor möjlighet har du att 

påverka dina arbetsuppgifter? 42 personer har svarat på frågan och det är ingen (0 %) som har 

svarat att de inte har någon möjlighet alls att påverka. En person (2,4 %) har svarat att denne 

har ganska liten möjlighet att påverka, sju personer (16,7 %) har svarat att de varken har liten 

eller stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna. Det är 28 personer (66,7 %) som säger att 

de har ganska stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna och det är sex personer (14,3 %) 

som säger att de har stor möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. 

 

Hur anser du att dina tidigare förväntningar på 
controllerrollen stämmer överens med dagens 

roll?

Stämmer inte alls överens

Stämmer till liten del överens

varken eller 

Stämmer till stor del överens

Stämmer helt överens

Hur stor möjlighet har du att påverka dina 
arbetsuppgifter?

Ingen möjlighet alls

Ganska liten möjlighet

varken stor eller liten möjlighet

Ganska stor möjlighet

Stor möjlighet
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      Figur 3 

 

I figur 4 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; I hur stor utsträckning påverkar 

kollegor/kollegorna dina arbetsuppgifter? 42 personer har svarat på frågan och det är två per-

soner (4,8 %) som anser att kollegorna påverkar arbetsuppgifterna i liten utsträckning. Det är 

tolv personer (28,6 %) som tycker att kollegorna påverkar arbetsuppgifterna i ganska liten 

utsträckning och nio personer (21,4 %) som anser att kollegorna påverkar i verken stor eller 

liten utsträckning. 19 personer (45,2 %) tycker att kollegorna påverkar arbetsuppgifterna i 

ganska stor utsträckning och ingen (0 %) anser att kollegorna påverkar i stor utsträckning. 

 
      Figur 4 

 

I figur 5 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; I hur stor utsträckning påverkar 

chefen/cheferna dina arbetsuppgifter? 42 personer har svarat på frågan och det är en person 

(2,4 %)som anser att cheferna påverkar arbetsuppgifterna i liten utsträckning. Det är sex per-

soner (14,3 %) som tycker att cheferna påverkar arbetsuppgifterna i ganska liten utsträckning 

och 13 personer (31,0 %) som anser att cheferna påverkar i verken stor eller liten utsträck-

ning. 18 personer (42,9 %) tycker att cheferna påverkar arbetsuppgifterna i ganska stor 

utsträckning och fyra personer (9,5 %) anser att cheferna påverkar i stor utsträckning. 

I hur stor utsträckning påverkar 
kollegor/kollegorna dina arbetsuppgifter?

Liten utsträckning

Ganska liten utsträckning

Varken liten eller stor 
utsträckning

Ganska stor utsträckning

Stor utsträckning
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      Figur 5 

 

I figur 6 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; Hur mycket arbetar du själv-

ständigt? 42 personer har svarat på frågan och det är inga (0 %) som aldrig arbetar självstän-

digt eller sällan arbetar självständigt. Det är en person (2,4 %) som varken sällan eller ofta 

arbetar självständigt. 30 personer (71,4 %) har svarat att de ofta arbetar självständigt och elva 

personer (26,2 %) har svarat att de alltid arbetar självständigt. 

 
      Figur 6 

 

I figur 7 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; Hur mycket arbetar du i grupp? 

42 personer har svarat på frågan och det är ingen (0 %) som har svarat att de aldrig arbetar i 

grupp. Det är 15 personer (35,7 %) som har svarat att de sällan arbetar i grupp och tio perso-

ner (23,8 %) säger att de varken sällan eller ofta arbetar i grupp. Det är 17 personer (40,5 %) 

som ofta arbetar i grupp och ingen (0 %) som alltid arbetar i grupp. 

I hur stor utsträckning påverkar 
chefen/cheferna dina arbetsuppgifter?

Liten utsträckning

Ganska liten utsträckning

Varken liten eller stor 
utsträckning

Ganska stor utsträckning

Stor utsträckning

Hur mycket arbetar du självständigt?

Aldrig

Sällan

Varken eller

Ofta 

Alltid
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      Figur 7 

 

I figur 8 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; Hur stor del av dina arbetsupp-

gifter relateras till företagets mål och strategi? 42 personer har svarat på frågan och det är 

ingen (0 %) som inte har någon arbetsuppgift relaterad till företagets mål och strategi. Det är 

två personer (4,8 %) som säger att en liten del av deras arbetsuppgifter är relaterade till före-

tagets mål och strategi.  15 personer (35,8 %) har svarat att det varken är en stor eller liten 

del av arbetsuppgifterna som är relaterade till företagets mål och strategi. Det är 19 personer 

(45,2 %) som säger att en stor del av deras arbetsuppgifter relateras till företagets mål och 

strategi och sex personer (14,3 %) som säger att alla arbetsuppgifter relateras till företagets 

mål och strategi. 

 
      Figur 8 
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I figur 9 nedan följer en statistisk sammanställning av frågan; Hur stor del av dina arbetsupp-

gifter relateras till regler och principer? 42 personer har svarat på frågan och det är ingen (0 

%) som inte har någon arbetsuppgift relaterad till regler och principer. Det är fem personer 

(11,9 %) som säger att en liten del av deras arbetsuppgifter är relaterade till företagets mål och 

strategi.  Tolv personer (28,6 %) har svarat att det varken är en stor eller liten del av arbets-

uppgifterna som är relaterade till regler och principer. Det är 23 personer (54,8 %) som säger 

att en stor del av deras arbetsuppgifter relateras till regler och principer och två personer (4,8 

%) som säger att alla arbetsuppgifter relateras till regler och principer. 

 
      Figur 9    
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5. Analys 
Som utgångspunkt i analysen har vi valt att sätta de tre framställda perspektiven om rollteori 

och hur en roll skapas och återskapas. Vi kommer utföra en multipel analys av rollbegreppet. 

Analysen kommer bestå av två delar, en del där tematisk empiri kopplas samman med fram-

tagen teori och en del där schematisk empiri kopplas samman med framtagen teori. Vi kom-

mer i analysen hänvisa till de tre perspektiven som sammanställdes i teorikapitlet.  

5.1 Analys (tematisk empiri)   
Anderson (1974, s. 1) säger att det är svårt att sammanställa en enda definition av begreppen 

controller och controllership eftersom de används så pass fritt i näringslivet. Beskrivningen av 

den verkliga professionella yrkesrollen är mångfacetterad, då mycket handlar om enskilda 

individer, personliga egenskaper och institutionella normer. Det finns en interaktion mellan 

individer och institutionella normer som beror på hur en person är etablerad i en organisation. 

Det kan finnas många anställda i ett företag som bär titeln controller, men det finns ingen 

enighet i vad titeln ska omfatta och det finns ingen exakt och entydig definition av vad con-

trollership är (Anderson, 1947, s. 1). Utbildningsnivå kan hjälpa till när den professionella 

rollen som controller ska tolkas.  

 

Titeln har jag haft i cirka 1-2 månader men i praktiken har jag jobbat som det i 3-4 

år (enkätsvar från controller). 

 

Det här är min andra controllertjänst. När jag fick den första fanns det knappt 

några controllers i kommunen. Nu finns många och jag tycker att det gått lite 

"inflation" eller mode i titeln. Men annars så är det tänkt att det ska vara en mer 

kvalificerad ekonom (enkätsvar från controller). 

 

Enkätsvaren stärker resonemanget kring den svåra definitionen av yrkesrollen. Det finns inga 

regler för vem som får kalla sig controller. Titeln är också svår att definiera, då det inte finns 

någon entydig förklaring på vad den ska omfatta i form av ansvar och skyldigheter. Anderson 

(1947) säger att controllerns ansvar och skyldigheter i vissa fall finns med i bolagsordningen, 

där det också står skrivet vilken position controllern ska ha. Vanligtvis ger dessa controllern 

ansvaret för att upprätthålla en viss rapportering och vara en del av redovisningsfunktionen. 

Han säger att de som studerar en controllers uppgifter i olika företag kommer att hitta en 

uppenbar skillnad i typen av uppgifter, tillämpningsområdet för uppgifterna och vikten av 

controllerns arbete i olika organisationer. 

 

Rollteori är en av de viktigaste aspekterna i socialt beteende, då människor beter sig på ett 

annorlunda och förutsägbart sätt beroende på deras sociala identitet och situation (Biddle, 

1986). Han säger att forskning om ”role-taking” och ”förfining” av en roll till stor del fokuse-

rar på personlighetsvariabler, vilket tyder på att role-takingförmågan hos människor skiljer 

sig. Katz och Kahn (1978, ss. 219-220) säger att själva rollbegreppet ska anses vara det mest 

betydande redskapet för att länka samman de organisatoriska och individuella nivåerna. Det 

kan även ses som att rollbegreppet är byggstenar i sociala system, och är summan av alla de 

krav som ”systemet” ställer på sina medlemmar som individer. I byråkratiska organisationer 

representerar rollerna föreskrivna eller standardiserade former av aktiviteter. Byråkratiska 

organisationer utgör exempel på den klaraste utvecklingen av ett mönster av samverkande 

roller, i den bemärkelsen att de som innehar rollerna är sysselsatta utan belastningar av socialt 

arv status eller kontaminerat av personligheter (Katz & Kahn, 1978, s. 45). De roller männi-

skor spelar i formella organisationer är mer en funktion av den sociala situationen än den egna 

personens karaktärsdrag (Katz & Kahn, 1978, s. 189). Det går att utläsa av enkätsvaren att 
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vissa är mer tvingade till att följa en strikt tidsplan och har inte lika stor möjlighet att påverka 

sina egna arbetsuppgifter. Det finns externa krav och mycket löpande arbete som inte kan 

påverkas och måste utföras på ett visst sätt. Detta kan beskrivas som en funktionalistisk roll 

där controllern har lite påverkan på rollen.  

 

Ovanstående resonemang kan kopplas samman med perspektiv nummer två, som visar att en 

roll är institutionell, den skapas och återskapas genom organisatoriska arrangemang. Det finns 

någon i organisationen som säger vad som ska göras och hur det ska göras. Det ska göras 

utifrån de normer som finns i en organisation (Katz & Kahn, 1978). För att få förståelse för 

roll i sociala organisationer, behövs det formella rollbeskrivningar. Mönster i beteende åstad-

koms genom att regler verkställs/tillämpas och basen av roller är normer och värderingar som 

organisationen framställer (Katz & Kahn, 1978, s. 43). Dagens syn på roll, identitet och 

identitetsskapande säger att roll har sin grund i funktionalismen (Simpson & Carroll, 2008). 

 

Rollteori började som en teatralisk metafor. Biddle (1986) ställer sig frågan om mönstrade 

beteenden inte är roller om de inte förknippas med en funktion, inte är knutna till attityder 

eller inte förknippas med normer och sociala positioner? Enligt Goffman (1986, ss. 128-129) 

är termen utförande (performance) arrangemanget vilket omvandlar individen till en scen-

utövare (stage performer). Han benämner termen roll som otillräcklig, då vi enligt honom 

använder termen roll för att täcka både ”onstage” och ”offstage” aktiviteter. Han påpekar att 

termen roll ska användas som en motsvarighet för specialiserad kapacitet eller specialiserad 

funktion, med förståelse för att detta kan inträffa utanför scenen (offstage), i det verkliga livet 

och i den iscensatta versionen (onstage). Goffman (1986, s. 286) säger att det i vårt samhälle 

är underförstått att en individ kan agera olika roller i olika miljöer utan större besvär på det 

faktum att de är samma person på exempelvis jobbet som utanför.  

 

Goffman (2009, s. 33) säger att en social fasad börjar bli institutionaliserad, det vill säga att 

den ger upphov till abstrakta och stereotypiserade förväntningar oberoende av vilka specifika 

uppgifter som utförs. Fasaden blir något som Goffman (2009, s. 33) kallar för ”en kollektiv 

representation och en realitet av egen kraft”. En individ kan anta en social roll, men kan 

snabbt märka att en fasad redan upprättats för den sociala rollen. Controllern kan ses som en 

professionell social roll. Individen som antar rollen måste upprätthålla den fasad som den 

sociala rollen motsvarar samtidigt som han utför den givna uppgiften (Goffman, 2009, s. 33). 

De hittar strukturer för att få arbetet och stödet till verksamheten så smidigt som möjligt och 

de antar utmaningar som de känner ger ett mervärde. Det sällan någon som talar om för en 

controller på vilket sätt denne ska utföra en arbetsuppgift. 

 
Jag som controller är knuten till arbetsenheten och är ensam med den rollen arbe-

tar man alltid självständigt även om det man gör relaterar till massor av roller runt 

omkring (enkätsvar från controller). 

 

Perspektiv nummer ett beskriver att en yrkesroll skapas och återskapas inifrån (Goffman, 

1986, Goffman, 2009). Det är inte många som talar om för en controller hur de ska utföra sitt 

arbete, men förväntningarna av rollen finns fortfarande och påverkar dess skapande. Enligt 

Goffman (1986, ss. 124-125) underlättar repertoaren av roller de upplevda kraven aktören 

känner. Aktören i detta fall är controllern. Människor själva tolkar olika roller. Individen tol-

kar själv normerna som finns i organisationen. En controller har krav på sig, men bestämmer 

själv hur dessa ska implementeras. Enligt Goffman (2009, s. 13) kan en individ ha en önskan 

om att personer runt omkring har höga uppfattningar om honom eller att de ska tro att han har 

höga uppfattningar om dem. När en individ konfronteras med andra individer finns det som 
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regel alltså ett eller annat skäl för honom att styra sitt handlande så att det överför ett intryck 

som det ligger i hans intresse att överföra (Goffman, 2009, s. 13). Individen blir ibland förut-

sägbar i sitt handlande utan att han själv är medveten om det, men ibland kan han avsiktligt 

och medvetet uttrycka sig på ett visst sätt för att traditionen inom gruppen eller den sociala 

statusen säger att det är rätt sätt att uttrycka sig och därför kräver det av individen (Goffman, 

2009, s. 14). 

   

Skulle individen ta sig an en uppgift som är ny för honom och som ännu inte är etablerad i 

samhället, skulle han snabbt märka att han måste göra ett val bland redan befintliga fasader. 

Det är väldigt sällan som vi ser att den fasad som väljs i sig är helt ny. Goffman (2009, s. 33) 

säger att fasader väljs och inte skapas, vilket skapar problem när en individ ska utföra en spe-

cifik uppgift och måste välja en fasad åt sig själv. Ett lämpligt val som ska ske mellan redan 

befintliga fasader (Goffman, 2009, s. 33). En controller kan stå chefen till förfogande utöver 

de ordinarie arbetsuppgifterna, vilket innebär att controllern kan tilldelas arbetsuppgifter som 

denne dagligen inte håller på med. Controllern kan avlasta chefen vid behov och det är med 

chefen som förändringar och utveckling kan diskuteras.   

 

Sarbin och Jones (1955) definierar en roll som det gemensamma innehållet av rollförvänt-

ningar hos medlemmarna i en social grupp. Enligt social identitetsteori definierar sig indivi-

den i framträdande gruppmedlemskap. Identifieringen är uppfattningen om enighet eller sam-

hörighet till en grupp, som innehåller erfarenhet av dess framgångar och misslyckanden 

(Ashforth & Mael, 1989). Det är medlemmarna i verksamheten som producerar och hanterar 

inställningar för vardagliga frågor i organisationen eller gruppen. Det är deras sätt att produ-

cera som blir till centrala rekommendationer (Garfinkel, 1984, s. 1). De flesta controllers 

arbetar i grupp, vissa mer än andra. De som arbetar i grupp arbetar främst i olika projektgrup-

per. Det handlar om olika sorters utvecklingsprojekt, framförallt internprojekt. 

 

Vi är alla på ekonomiavdelningen beroende av varandra. Har varandra som boll-

plank (enkätsvar från controller). 

 

Vi har arbetsgrupper för att förbättra och utveckla arbetet (enkätsvar från control-

ler). 

 

Garfinkel (1984, ss. 76-77) påpekar att en gemensam kultur sett ur en sociologisk synvinkel är 

den sociala grund av slutsatser och handlingar som människor använder sig av i affärer i var-

dagen, och som de förväntar sig att andra också ska använda på samma sätt. Detta består av 

beskrivningar från medlemmarna i gruppen. Beskrivningarna är ur deras synvinkel och anpas-

sade utifrån deras intresse att hantera praktiska frågor i gruppen. Garfinkel (1984, ss. 76-77) 

skriver om olika sociala arrangemang (grupper) och hur dess medlemmar kan och har rätten 

att kommunicera beslut av vikt. Detta ska ske med hänsyn till gruppmedlemmens kompetens 

och ska följas av övriga gruppmedlemmar (Garfinkel, 1984, ss. 76-77). Större rapporter krä-

ver ofta att det är flera inblandade. Dessutom fordras vid externa rapporter att materialet kon-

trolleras och synpunkter kan infordras. Projekt och större utredningar kräver oftast en mera 

allsidig sammansatt grupp. Arbetsgrupper som ska lösa vissa specifika frågor. Exempelvis 

budgetprocessen och vid årsredovisningen.   

 

Vårt arbetsätt här är mycket statiskt och vi delar inte på arbetsuppgifter inte heller 

delar vi med oss så mycket vad vi gör. Vi jobbar i "stuprör" och i en gammaldags 

företagskultur. Hade vi jobbat mer i team så hade vi säkert fått både bättre effekti-

vitet, resultat och haft roligare! (enkätsvar från controller). 
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Som sagt ovan så har vi en föråldrad och hierarkisk organisation. Dessutom är 

"företags" kulturen mycket akademisk det vill säga titeln på dig eller statusen i 

organisationen har stor betydelse för om dina möjligheter att utöva inflytande 

(enkätsvar från controller). 

 

Rawls (2008) analyserar Garfinkels studier i etnometodologi och säger att individuell motiva-

tion, makt och begränsningar måste hanteras av arbetarna i och genom alla detaljer i arbetet. 

Hon säger också att Garfinkel betonar behovet av att arbetarna på ett ömsesidigt sätt i gruppen 

måste komma fram till ett sätt att framställa order. Detta ömsesidiga arbetssätt hjälper till i 

meningsskapandet och ordningen i en specifik uppgift (Rawls, 2008). Om kollegorna ger 

uttryck för att behöva stöd och hjälp inom vissa områden så sänder det en signal om att det 

kan vara ett område som måste prioriteras och styras upp. Det är flera som jobbar mycket i 

team, där de fördelar arbetsuppgifter efter hand. När det görs uppföljning och prognoser vid 

en avstämningstidpunkt är man beroende av att andra personer i kedjan gör sina arbetsupp-

gifter så att allt är klart när controllern behöver arbeta med siffrorna. En hög kvalitet i redo-

visningen är väsentlig för ekonomistyrningen. 

 

Controllerrollen innebär att man ska hjälpa andra att arbeta systematiskt i hanter-

ing av framförallt ekonomiska resurser, och på grund av arbetsanhopning för oss 

alla har jag tvingats överlåta den delen av arbetet åt min närmaste kollega som 

ansvarar för fakturahantering (enkätsvar från controller). 

 

Controllerns grupptillhörighet och arbete i grupp kan kopplas till perspektiv nummer tre, som 

säger att en roll är social och skapas genom interaktion med andra redovisare och professio-

nella grupper (Garfinkel, 1984).  

5.2 Analys (schematisk empiri) 
Figur 1 visar en statistisk sammanställning av frågan om utvecklingen i yrket. 73,8 % anser 

sig ha en stor utveckling. 4,8 % anser sig ha en liten utveckling och 21,4 % anser sig ha en 

liten eller stor utveckling. Anderson (1947, s. 3) beskriver controllerns funktion och uppgifter 

i 17 punkter. Några exempel på uppgifter är; Förberedning och tolkning av företagets bokslut 

och rapporter, förberedning och tolkning av företagens alla statistiska register och rapporter, 

som budgetchef förbereda en årlig budget som omfattar bolagets alla verksamheter. Under 

åren 1921-1940 säger Crampton (1970) att funktionens arbetsuppgifter expanderade, funktio-

nen skulle nu också ansvara för tolkning och analys av information. Under 1940-1960 identi-

fierades successivt skyldigheter och ansvar med controllershipfunktionen. Med ökande kon-

kurrens, expansion av företagens storlek och komplexiteten att använda ny teknik blev kon-

troll en viktig fråga i alla företag 1960-1970 (Crampton, 1970). Enkätsvaren visar att en con-

troller än idag arbetar mycket med dessa traditionella redovisningsuppgifter. 

 

Utvecklingen i yrket kan också baseras på utvecklingen som individ och inte bara på arbets-

uppgifter.  Katz och Kahn (1978, s. 220) och Nelson (1997) nämner uttrycket ”the focal per-

son” som kan kopplas till utveckling i yrkesrollen. De säger att varje medlem av en uppsätt-

ning roller utvecklar förväntningar på rollen, baserade på de formella krav som arbetet eller 

positionen medför, och de unika kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga karaktärs-

drag av ”the focal person”. Aktörer i en organisation använde termen roll för att beskriva 

vilka de är i arbetet och utanför, vilket är en viktig del i identitetens byggprocess (Simpson & 

Carroll, 2008) 
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Figur 2 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om hur tidigare förvänt-

ningarna av rollen stämmer överens med dagens roll. 2,4 % tycker att tidigare förväntningar 

inte alls stämmer överens med dagens roll. 14,3 % tycker de stämmer överens till liten del. 

Det är också 14,3 % som har svarat varken eller. 61,9 % tycker att förväntningarna till stor del 

stämmer överens med dagens roll och 7,1 % tycker att de helt stämmer överens. Goffman 

(2009, s. 33) säger att en social fasad börjar bli institutionaliserad, det vill säga att den ger 

upphov till abstrakta och stereotypiserade förväntningar oberoende av vilka specifika uppgif-

ter som utförs. Fasaden blir något som Goffman (2009, s. 33) kallar för ”en kollektiv repre-

sentation och en realitet av egen kraft”. En individ kan anta en social roll, men kan snabbt 

märka att en fasad redan upprättats för den sociala rollen. Individen som antar rollen måste 

upprätthålla den fasad som den sociala rollen motsvarar samtidigt som han utför den givna 

uppgiften. Enligt Sarbin och Jones (1955) definieras en roll som det gemensamma innehållet 

av rollförväntningar hos medlemmarna i en social grupp. De skiljer mellan personens förvänt-

ningar på en specifik roll och den faktiska prestationen av rollen.  

 

Figur 3 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om hur stor möjlighet con-

trollern har att påverka sina arbetsuppgifter. 0 % har svarat att de inte har någon möjlighet alls 

att påverka. 2,4 % har svarat att de har ganska liten möjlighet att påverka, 16,7 % har svarat 

att de varken har liten eller stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna. 66,7 % säger att de 

har ganska stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna och 14,3 % säger att de har stor möj-

lighet att påverka sina arbetsuppgifter. Katz och Kahn (1978, s. 45) säger att det i byråkratiska 

organisationer finns föreskrivna eller standardiserade former av aktiviteter som representerar 

rollerna. De säger att de roller som människor spelar i formella organisationer är mer en 

funktion av den sociala situationen än den egna personens karaktärsdrag. Av enkätsvaren går 

det att utläsa att det är svårare för en controller att påverka sina arbetsuppgifter om denne job-

bar i en byråkratisk organisation. 

 

Figur 4 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om i hur stor utsträckning 

kollegor/kollegorna påverkar controllerns arbetsuppgifter. 4,8 % anser att kollegorna påverkar 

arbetsuppgifterna i liten utsträckning. 28,6 % tycker att kollegorna påverkar arbetsuppgifterna 

i ganska liten utsträckning och 21,4 % anser att kollegorna påverkar i verken stor eller liten 

utsträckning. 45,2 % tycker att kollegorna påverkar arbetsuppgifterna i ganska stor utsträck-

ning och 0 % anser att kollegorna påverkar i stor utsträckning. Garfinkel (1984, ss. 76-77) 

påpekar att en gemensam kultur sett ur en sociologisk synvinkel är den sociala grund av slut-

satser och handlingar som människor använder sig av i affärer i vardagen, och som de för-

väntar sig att andra också ska använda på samma sätt. Detta består av beskrivningar från 

medlemmarna i gruppen. Beskrivningarna är ur deras synvinkel och anpassade utifrån deras 

intresse att hantera praktiska frågor i gruppen. 

 

Figur 5 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om i hur stor utsträckning 

chefen/cheferna påverkar controllerns arbetsuppgifter. 2,4 % anser att cheferna påverkar 

arbetsuppgifterna i liten utsträckning. 14,3 % tycker att cheferna påverkar arbetsuppgifterna i 

ganska liten utsträckning och 31,0 % anser att cheferna påverkar i verken stor eller liten 

utsträckning. 42,9 % tycker att cheferna påverkar arbetsuppgifterna i ganska stor utsträckning 

och 9,5 % anser att cheferna påverkar i stor utsträckning. Anderson (1947, s. 4) säger att det 

finns skillnader i relationen mellan en controller och högsta ledningen i företaget. I vissa fall 

är controller en operativ ledare och utför sina uppgifter i det begränsade området, i andra fall 

är controllern en viktig medlem i högsta ledningsgruppen (Anderson, 1947, s. 4). 
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Figur 6 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om hur mycket en control-

ler arbetar självständigt. Det är 0 % som aldrig arbetar självständigt eller sällan arbetar själv-

ständigt. Det är 2,4 % som varken sällan eller ofta arbetar självständigt. 71,4 % har svarat att 

de ofta arbetar självständigt och 26,2 % har svarat att de alltid arbetar självständigt. Högt 

engagemang från controllern i en organisation tenderar att försämra controllern traditionella 

förväntade roll (Chiasson, 1994). Denna typ av försämring kan leda till aktiviteter och bedrä-

gerier som visade sig i ett företag som till exempel Enron. Däremot finns det bevisat att högt 

engagemang från controllern kan hanteras.   

 

Figur 7 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om hur mycket en control-

ler arbetar i grupp. Det är 0 % som har svarat att de aldrig arbetar i grupp. Det är 35,7 % som 

har svarat att de sällan arbetar i grupp och 23,8 % säger att de varken sällan eller ofta arbetar i 

grupp. Det är 40,5 % som ofta arbetar i grupp och 0 % som alltid arbetar i grupp. Det finns 

skillnader i relationen mellan en controller och högsta ledningen i företaget. I vissa fall är 

controller en operativ ledare och utför sina uppgifter i det begränsade området, i andra fall är 

controllern en viktig medlem i högsta ledningsgruppen (Anderson, 1947, s. 4). Tidigare 

forskning visar att högt engagemang från controllern i en verksamhet tenderar att försämra 

controllerns traditionella förvaltande roll (Chiasson, 1994). Han säger att forskningen visar på 

ett positivt samband mellan controllerns engagemang i ledningens beslutsprocess och den 

finansiella kompetensen hos chefen. Istället för att ha controllern delaktig för att kompensera 

chefens svagheter bör företagen främja ett ökat controllerengagemang, tack vare dennes 

finansiella kompetens. Det kan bevisligen sägas att controllerns engagemang i ledningens 

beslutsprocess spelar roll. Det har hittats positiva förhållanden mellan controllerns engage-

mang och företagets prestanda. Detta i sin tur stödjer åsikten att större controllerengagemang i 

ledningens beslutfattandeprocess bör uppmuntras (Chiasson, 1994) 

 

 

Figur 8 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om hur stor del av en con-

trollers arbetsuppgifter som relateras till företagets mål och strategi. Det är 0 % som inte har 

någon arbetsuppgift relaterad till företagets mål och strategi. Det är 4,8 % som säger att en 

liten del av deras arbetsuppgifter är relaterade till företagets mål och strategi. 35,8 % har sva-

rat att det varken är en stor eller liten del av arbetsuppgifterna som är relaterade till företagets 

mål och strategi. Det är 45,2 % som säger att en stor del av deras arbetsuppgifter relateras till 

företagets mål och strategi och 14,3 % som säger att alla arbetsuppgifter relateras till företa-

gets mål och strategi. En del av Zoni och Merchant (2007) studiens syfte var huruvida con-

trollern var delaktig i management beslutsfattande och på vilket sätt controllern var delaktig. 

Visade sig att det överlag var betydande variation mellan företagen i studien och hur involve-

rad controllern var i management beslutsfattande. De fann att en involverad controller kunde 

förknippas med högre kapitalintensitet och formaliseringen av den strategiska planeringen och 

budgeteringen. Engagemang från controllern är positivt förknippat med linjechefernas exper-

tis och negativt förknippat med användningen av controllerpositionen som träning för linje-

roller (Zoni & Merchant, 2007).     

 

Figur 9 visar en statistisk sammanställning av frågan som handlar om hur stor del av en con-

trollers arbetsuppgifter som relateras till regler och principer. Det är 0 % som inte har någon 

arbetsuppgift relaterad till regler och principer. Det är 11,9 % som säger att en liten del av 

deras arbetsuppgifter är relaterade till företagets mål och strategi. 28,6 % har svarat att det 

varken är en stor eller liten del av arbetsuppgifterna som är relaterade till regler och principer. 

Det är 54,8 % som säger att en stor del av deras arbetsuppgifter relateras till regler och princi-

per och 4,8 % som säger att alla arbetsuppgifter relateras till regler och principer. Anderson 
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(1947, s. 1) säger att begreppen controller och controllership anses ha en juridisk ton och för-

väntas ha skyldigheter och ansvar knutna till lagen, men så är inte fallet. Controllerns ansvar 

och skyldigheter ligger i ett formellt avtal mellan controller och styrelseledamöter i företaget. 

I vissa fall finns controllerns ansvar och skyldigheter med i bolagsordningen där det också 

står skrivet vilken position controllern ska ha. För att hitta mönster i beteende måste regler 

verkställas och tillämpas enligt Katz och Kahn (1978, s. 43). Mönster i beteende kan i sin tur 

underlätta en rolltolkning. Rollen är summan av alla de krav som organisationen ställer på 

sina medlemmar (Katz & Kahn, 1978, ss. 219-220). 
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6. Avslutande diskussion  
Syftet med den här studien har varit att fokusera på controllern som individ, hur yrkesrollen 

hos en controller skapas och återskapas. Den professionella yrkestiteln är ett relevant diskus-

sionsämne, då det inte är helt självklart vad titeln ska innefatta. Ett exempel som går att utläsa 

av enkätsvaren är att det går mode i titeln och att det inte finns några regler för vem som får 

kalla sig controller. Det finns inga restriktioner eller beskrivningar på vad en controller bör ha 

för utbildning och professionell kompetens. Många av de som innehar yrkestiteln controller i 

vår studie säger att det är erfarenheten som är det viktigaste för att de ska utvecklas i sin pro-

fessionella roll. Många har en akademisk kompetens, men att vara ute och arbeta i praktiken 

är annorlunda och kräver erfarenhet.  

 

Vi kan utläsa förändringar i controllerollen allt eftersom IT-utvecklingen går framåt. I enkät-

svaren kunde vi läsa ut att vissa yrkesaktiva controllers arbetar mycket med IT och IT-stöd till 

övriga i organisationen, medan andra arbetar mer med de traditionella redovisningsuppgifter 

så som budget, prognos, analys och bokslut. Enkäterna visar att respondenterna har olika ar-

betsuppgifter, men de flesta har någon som stämmer in på de traditionella arbetsuppgifterna. 

Någon märkbar förändring i arbetsuppgifterna har alltså inte skett över tid, sett till våra 

respondenter. Givetvis har arbetsuppgifterna förändrats i takt med att den tekniska utveck-

lingen gått framåt, men de grundläggande uppgifterna är fortfarande de samma. 

 

De tre författarna Goffman, Katz och Kahn och Garfinkel har olika skäl till hur normer kring 

yrkesroller i institutionella organisationer skapas. De bestämda reglerna som finns i en organi-

sation skapas oftast av statliga organ, men det finns olika åsikter om hur normer kring yrkes-

roller skapas i ett företag. Vi har använt oss av tre perspektiv om roll och rollskapande för att 

förstå controllerns rollskapande och få klarhet i rollbegreppet, då vi anser att begreppet är 

komplicerat. Vi har funnit enkätsvar från yrkesaktiva controllers som stärker både Goffmans, 

Katz och Kahns och Garfinkels sociologiska rollteorier. Rollteorierna kan användas som ett 

hjälpmedel när controllerns professionella yrkesroll ska förklaras. Rollen skapas efter vad 

controllern säger att denne gör. Det är controllerns uttalande om sina handlingar som skapar 

uppfattningar om rollen hos utomstående. 

 

Många av en controllers arbetsuppgifter är enligt vår sammanställda statistik kopplade till 

företagets mål och strategi samt regler och principer, samtidigt som vi kan se att de flesta 

arbetar med traditionella redovisningsuppgifter som vi nämnde ovan. Det här visar att hand-

lingarna (arbetsuppgifterna) kan vara på ett sätt backstage och på ett annat sätt frontstage. Det 

handlar enligt Goffman om vad de egentligen gör och hur de vill bli uppfattade. På grund av 

att utomstående har förväntningar på vad en controller ska uppnå och controllern vill visa att 

dennes handlingar sker inom ramen för organisationens normer, kan det uppstå skillnader i 

rollerna backstage och frontstage.  

 

Vi har kommit fram till att människor själva tolkar roller på olika sätt. En controller har krav 

på sig, men bestämmer själv hur de ska efterlevas. En individ kan ha en önskan om att perso-

ner runt omkring har höga uppfattningar om honom. Det kan också vara en anledning till var-

för det kan uppstå en skillnad mellan rollerna backstage och frontstage. Det finns i regel ett 

eller annat skäl för en individ att styra sitt handlande så att rollen kommer att överensstämma 

med de förväntningar som personer runtomkring har på rollen. Vi anser att controllern kan bli 

förutsägbar i sitt handlande, då denne medvetet uttrycker sig på ett visst sätt för att traditionen 

inom organisationen säger att det är rätt sätt att uttrycka sig på.  
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En controllers roll kan grunda sig i rutiner. Erfarenheten och tillhörigheten i en grupp är vik-

tig, då interaktionen med kollegor skapar rutiner i arbetet och på så sätt också skapar yrkes-

rollen. En controller arbetar olika mycket i grupp och har olika förutsättningar att integrera 

med övriga kollegor. Dessa olika förutsättningar gör att controllerns roll kommer att skapas 

på olika sätt och rutinerna som styr deras handlande kommer också skilja sig åt i olika grup-

per och organisationer. I vissa fall påverkar kollegorna controllerns handlingar i stor utsträck-

ning. I enkätsvaren kan vi utläsa att det ligger i controlleryrkets natur att det är vissa saker 

som ska utföras och tas fram inom vissa deadlines. Vissa uppgifter är regelbundet återkom-

mande och det är upp till controllern att bestämma hur, med vilka hjälpmedel, var och i vilken 

ordning arbetsuppgifterna utförs. Detta innebär att controllers i olika organisationer skapar 

olika rutiner för hur de utför sina arbetsuppgifter.    

 

Funktionaliteten av en roll, hur beteende påverkas av en viss funktion och hur handlingarna 

styrs av externa normer. De beskriver hur en roll tas an och hur skiftningar bort från jaget 

sker. De roller människor spelar i formella organisationer är mer en funktion av den sociala 

situationen än den egna personens karaktärsdrag. Även detta kan stärkas med framtagen 

empiri, då det framgår att vissa är mer styrda av organisationen uppbyggnad och organisatio-

nens normer. Det är flera yrkesaktiva controllers som inte har något att säga till om när det 

gäller arbetsuppgifter. Det finns förutbestämt vad som ska göras och när det ska vara klart och 

det är upp till controllern att se till att det utförs. Frihet under ansvar som många kallar det. Vi 

kopplar samman det här resonemanget med empirin som säger att i en föråldrad och hierar-

kisk organisation är det svårt för controllern att finna självutveckling och förändring i sitt 

arbete. Det finns förväntningar som är svåra att ändra på och det finns en bestämd fasad som 

controllerns ska agera i.  

 

När en controller påverkas mycket av cheferna kan det tänkas att cheferna bygger upp admi-

nistrativa ramar som controllern måste hålla sig inom. Det kan ändå tänkas att controllerns 

handlingar inte stämmer överens med vad cheferna säger i vertikalt decentraliserade organi-

sationer. Cheferna kan på sin nivå säga att arbetet utförs på ett visst sätt och att controllern ska 

ha en specifik roll i organisationen, men längre ned i organisationen kan det visa sig att upp-

gifterna från chefen inte alls stämmer överens med controllerns riktiga handlingar och yrkes-

roll. Vår statistiska empiri visar att cheferna påverkar mycket, samtidigt som controllern 

arbetar självständigt och kan styra mycket över sina handlingar. Det är inte självklart att det 

som cheferna säger formar controllerns handlande och rollskapande.    
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7. Slutsats 
Genom vår studie kan vi dra slutsatser om controllerns yrkesroll, med hjälp av sociologisk 

rollteori ur ett multipelt perspektiv. Två typer av frågor har präglat vår enkät och givit oss två 

typer av material att studera. De stängda frågorna i enkäten har behandlat controllerns prak-

tiska roll som beskriver controllerns handlingar utifrån vad denne gör. De statistiska dia-

grammen visar att controllern arbetar efter företagets mål och strategi samtidigt som stor del 

av arbetsuppgifterna relateras till regler och principer. Statistiken visar att de arbetar mer 

självständigt än i grupp och att de påverkas mer av chefer än vad de gör av sina kollegor. 

Analysen av de öppna enkätfrågorna har visat att controllern arbetar mycket med de traditio-

nella redovisningsuppgifterna.  

 

Som vi nämnt ovan har vi upptäckt att det inte skett så mycket förändring i yrket när det gäller 

arbetsuppgifter. Föreändring har skett i takt med den tekniska utvecklingen men controllern 

arbetar fortfarande mycket med de traditionella redovisningsuppgifterna.  

 

Den praktiska rollen, det vill säga controllerns handlingar (backstage), skiljer sig från hur 

controllern vill att andra ska uppfatta denne (frontstage). Diagrammen säger att mycket arbete 

sker utifrån företagets mål och strategi, medan de öppna frågorna visar på att arbetet sker i 

enlighet med de traditionella redovisningsuppgifterna. Det här visar att rollskapandet kan ske 

på ett sätt backstage och på ett annat sätt frontstage. Det är controllerns uttalande om sina 

handlingar som skapar uppfattningar om rollen hos utomstående, uppfattningar som bidrar i 

rollskapandet.  

 

Vi kan visa att controllerns rollskapande också kan ske utifrån rutiner i organisationen. Då 

alla organisationer och individer skapar olika rutiner för handlingar leder det till att olika 

yrkesroller skapas. Vilket i sin tur bevisar varför controllers handlar på olika sätt och skapar 

en individuell yrkesroll, olik någon annans. Vi har kommit fram till att det är viktigt för en 

controller att hålla på sina traditioner när det gäller arbetsuppgifter, detta gör de genom de 

framarbetade rutinerna som finns i just deras organisation och yrkesroll. 

 

Vi har funnit att controllern som individ kan hamna i skymundan när organisationen som 

denne jobbar i har en byråkratisk och hierarkisk struktur. En controller kan vara hårt styrd av 

organisationens uppbyggnad och normer. Arbetssättet kan vara statiskt och controllerns yrkes-

roll skapas utifrån bestämda fasader. Det finns inte stor möjlighet till självutveckling och för-

ändring i arbetet.   

 

Genom ovanstående resonemang om hur en controllers yrkesroll kan skapas och återskapas 

har vi uppnått vårt syfte med denna studie och svarat på våra frågeställningar.  
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8. Förslag till framtida forskning 
En vidare utveckling av denna studie skulle kunna vara att genomföra intervjuer istället för 

enkäter. Genom denna design med lika många respondenter, skulle studien kunna få förtyd-

liganden i vissa frågor som en enkät inte kan ge på samma sätt. Förtydliganden från anonyma 

respondenter i en enkät kan inte fås. 

 

I vår studie arbetar alla respondenter i organisationer i Sverige. En vidare utveckling av denna 

studie skulle kunna vara att studera controllerns professionella yrkesroll internationellt. En 

jämförande studie skulle då kunna genomföras för att få svar på om controllerns yrkesroll 

skiljer sig mellan länder. 

 

Det skulle bli en intressant studie med endast ett av de tre sociologiska perspektiven i fokus. 

Då fokus skulle läggas på en av de tre välkända sociologiska författarna, det skulle innebära 

ett djup på det studerade perspektivet.  
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Bilaga 1- Enkätutskick via mail 
 
 
Hej, 
Vi är två studenter som studerar Civilekonomprogrammet på Högskolan i 
Borås. Vi studerar fjärde och sista året och genomför i nuläget D-uppsatsen. 
Vårt ämne är controllern och dess yrkesroll. Vi skulle nu behöva ditt delta-
gande i en enkät vi konstruerat. Enkäten uppskattas ta cirka 10 minuter och 
alla svar kommer att vara helt anonyma. Vi skulle vara väldigt tacksamma om 
ni tar er tid att genomföra enkäten. För att komma till enkäten klicka på länken 
längst ned i detta mail eller klistra in den i adressfältet på din webbläsare. Vi 
har fått tillgång till er emailadress genom slumpmässigt urval och genom kon-
taktuppgifter på er organisations hemsida har vi kontaktat dig med yrkestiteln 
controller. Tack på förhand för ditt deltagande!  
  
Vid frågor får ni gärna kontakta oss på s093201@student.hb.se eller 
s092673@student.hb.se  
  
Vänliga hälsningar  
Hanna Johansson och Emma Lahtinen 
 
Länk till enkäten 
  
https://www.surveymonkey.com/s/TPLCTP3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 2- Enkät 
 

 
 

 

 



   

 

 

 

 
 

 



   

 

 

 
  



   

 

 

 
 
 
 

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