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Abstract: 
 
Companies in Sweden started to use controllers in 1970 and now it is 
common to see job advertisements for controllers. According to prior 
research the role of the controller has evolved from responsibilities for 
planning, follow-up and analyzing; to helping the company reach strategic 
goals through deliberate impact and controlling. We, on the other hand, have 
come to the understanding that the traditional role of the controller still is a 
big part of the labour market and therefore we wanted to study the subject. 
The purpose of this essay is to find out if a controller has the same duties in 
reality as described in the literature. We have chosen, with a hermeneutic 
approach, a qualitative research method. The essay includes both primary 
and secondary data and we have applied an abductive research approach. 
The primary data in the study includes the interviews and the follow-ups of 
the job advertisements. The secondary data includes prior research about the 
role of the controller. The result of our study is that the role of the controller 
still is somewhat diffuse. It is hard to define the reason why companies 
choose this title, when it often is quite unsuitable. When it comes to the term 
of the post, we find that several respondents have opinions that differ from 
the literature about what should be included in a controller’s duties. Some 
respondents have themselves thought about a more fitting title for all the 
respective positions. We have got the impression that the title is considered 
attractive and draws driven individuals who wants to work within different 
areas in an organization, and therefore we believe that many companies 
choose this title. Another reason can be that the job includes a mix of 
assignments from different areas within finance and that the company can 
not find a more fitting title. We find that the business controller role best 
measures up to the new controller role, and that the large companies apply 
this role to some degree. Controllers are still hired with completely different 
purposes in medium-sized companies. 
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SAMMANFATTNING 
 
Termen controller började användas i Sverige runt år 1970 och är idag en 
vanligt förekommande syn i platsannonser. Enligt tidigare forskning på 
området har controllerrollen utvecklats från att ansvara för planering, 
uppföljning och analysering, till att handla om att hjälpa företaget att nå sina 
strategiska mål genom avsiktlig påverkan och styrning. Vi har dock fått 
indikationer på att den traditionella controllerrollen fortfarande utgör en stor 
del av arbetsmarknaden och vi valde således att undersöka saken närmare. 
Syftet med denna studie är att ta reda på om en controller idag har samma 
arbetsuppgifter i verkligheten som i litteraturen samt att bidra med kunskap 
om företagens avsikter med anställningen av en controller. Med ett 
hermeneutiskt synsätt har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Uppsatsen 
bygger på både primär- och sekundärdata och vi har använt en abduktiv 
forskningsansats. Studiens primärdata innefattar intervjuer med tio 
respondenter på företag i Västra Götalands län samt en 
platsannonsuppföljning mot nio företag i Sverige. Uppsatsens sekundärdata 
innefattar tidigare forskning om controllerrollen. Det resultat vi kommit fram 
till är att controllerrollen fortfarande är något diffus. Detta trots att problemet 
uppmärksammades redan för 20 år sedan av bland annat Mattsson (1987). 
Det är svårt att fastställa varför företag väljer denna titel, då den i många fall 
passar tämligen dåligt. När det gäller benämningen på tjänsten, finner vi att 
många respondenter har uppfattningar som avviker från litteraturen om vad 
som ingår i en controllertjänst. Detta kan bero på okunskap eller förvirring 
av alla åsikter i ämnet. En del respondenter har själva funderingar över en 
mer passande titel på respektive tjänst. Vi har fått intrycket av att titeln anses 
attraktiv och lockar drivna personer som vill jobba inom olika områden i en 
organisation, därav väljer nog många företag denna titel. Det kan även bero 
på att tjänsten innefattar en blandning av olika arbetsområden inom ekonomi 
och att det inte finns någon annan passande titel. Då vi finner business 
controllerrollen som den tjänst som mest motsvarar den så kallade ”nya 
controllerrollen”, anser vi att den till viss del har fått förankring i stora 
företag. Det som saknas är mer fokus på individen i centrum, men business 
controllerrollen kommer troligen att motsvara den nya controllerrollen inom 
en snar framtid. I medelstora företag anställs fortfarande controllers med helt 
olika syften. 
 
Nyckelord: Controller, controllerrollen, ekonomistyrning 
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1. INLEDNING 
 
Det här kapitlet behandlar studiens bakgrund, problem, syfte, målgrupp, 
avgränsningar samt disposition. Inledningen utgör grunden till hela studien 
och ger en inblick i varför vi har valt att utföra en undersökning om den nya 
controllerrollens förankring i verkligheten. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Termen controller har länge använts i USA, men till Sverige kom den först 
runt år 1970 (Samuelson 2004). Under 1980-talet blev det allt vanligare med 
controllers i svenska företag. Traditionellt associeras ekonomistyrning – som 
är controllerns verksamhetsområde – med framför allt budgetering, 
produktkalkylering och intern redovisning, men på senare år har begreppet 
fått en annan betydelse (Ax, Johansson & Kullvén 2005). Följande 
definitioner finnes i boken Den nya ekonomistyrningen av Ax, Johansson 
och Kullvén (2005, s 58), som ger en uppfattning om hur controllerrollen har 
förändrats; 
 
Traditionell definition; 
 
”Ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett 

företag där måttenheten är pengar” 
 
 
Modern definition; 

 
”Ekonomistyrningen avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål” 
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Vidare beskrivs begreppet i Nationalencyklopedin (2007, Ekonomistyrning);  
 

”Ekonomistyrning omfattar dels planering med hänsyn till förväntade 
förhållanden och parering mot oväntade händelser, dels uppföljning och 
utvärdering med rapporter och nyckeltal. Som ekonomiska styrmedel kan 

priser, belöningar och intern konkurrens utnyttjas. Information om 
resursåtgång, kostnader, priser, marknadspotential m.m. hämtas ur framför 

allt ekonomidatasystemet men även ur andra källor. Ansvariga 
stabsfunktionärer för ekonomistyrning är ofta controllers.” 

 
 
En controller som har den så kallade ”nya controllerrollen”, hjälper företaget 
att nå sina strategiska mål. Ansvaret ligger i att styra mot dessa mål och att 
hon/han tar hjälp av olika ekonomistyrningsmodeller för att nå dit. För att 
lyckas nå målen måste controllern hitta en balans mellan finansiella och icke 
finansiella värden, där det exempelvis gäller att se både till företagets 
lönsamhet och kundens tillfredställelse (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
Anledningen till att controllerrollen har förändrats beror till stor del på att 
den internationella konkurrensen har ökat markant och att den tekniska 
utvecklingen har skett i mycket snabb takt. Kraven på företagen har ökat och 
har därför skapat ett större behov av en genomtänkt ekonomistyrning 
(Samuelson 2004). 
 
Vi upplever att befattningen controller är en vanlig syn i platsannonserna 
idag, men att arbetsuppgifterna varierar kraftigt vid jämförelse mellan olika 
företag. Flera av dessa företag söker en tjänst som avviker helt eller delvis 
från de arbetsuppgifter en modern svensk controller bör ha enligt 
ekonomistyrningslitteraturen. Arbetsuppgifterna går ofta ut på att blicka 
bakåt på vad som redan har hänt, istället för att controllern får vara med och 
påverka framtiden i företaget. Ovanstående intryck har väckt ett intresse hos 
oss, att undersöka den nya controllerrollen närmare. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Med utgångspunkt i bakgrundsbeskrivningen diskuterar vi nedan ett antal 
frågor som leder till studiens huvudfråga. 
 
Vi har fått intrycket av såväl litteratur som egna erfarenheter, att 
controllerrollen kan ha helt olika innebörd. Varför varierar controllerns 
arbetsuppgifter och vad innebär befattningen när den inte verkar ha en 
vedertagen betydelse? Vi vill ta reda på varför företagen söker denna typ av 
tjänst och vad det finns för tankar bakom valet av att beteckna den som 
controller. Upplevs controller som en attraktiv befattning och att företagen 
därmed får fler sökande att välja mellan? Söker företagen den moderna 
definitionen av en controller eller ser de ingen nytta med ett sådant tillskott 
av expertis? 
 
Vi upplever att controllers är en mer frekvent tjänst på medelstora till stora 
företag, till skillnad mot på mindre bolag. Dessa större företag har vanligtvis 
behov av en mer överskådlig ekonomistyrning. På mindre företag finns det i 
regel endast ett fåtal personer inom ekonomifunktionen och där har 
personalen ett mer övergripande ansvar. Frågan är om ledningen på 
företagen är fullt insatta i vad en controller kan bidra med till en effektiv 
styrning. Finns det skillnader i uppfattningar om controllerrollen beroende 
på hur stort företaget är? Är det så att större företag är mer måna om att ha 
en ”riktig” controller? Har ledningen på dessa företag en större kunskap om 
värdet av resursen? Vi anser att en controller i högsta grad kan vara en 
värdefull resurs och bidra med mycket nytta för effektiviteten i företaget. 
 
Vi bedömer att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för en 
heltidsanställd controller på mindre företag. Vi undrar dock hur situationen 
ser ut i medelstora företag. Anställer dessa medelstora företag controllers 
fastän ledningen inte finner eller är medvetna om nyttan av en 
heltidsanställning? Är det därför controllers i många fall sitter med mycket 
löpande arbete istället för att utgöra en tillgång för ledningen genom att bidra 
med expertkunskap inom ekonomistyrning? 
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1.2.1 Huvudfråga 
 
Har den så kallade ”nya controllerrollen” i litteraturen fått någon förankring i 
verkligheten eller anställer företagen controllers med helt olika syften och i 
så fall varför? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om en controller idag har samma 
arbetsuppgifter i verkligheten som i litteraturen. Uppsatsen ska även bidra 
med kunskap om företagens avsikter med anställningen av en controller. Den 
ökade insikten anser vi kan vara till nytta för uppsatsens målgrupp, genom 
att parterna kan påverka befattningen från olika håll.  
 

1.4 Målgrupp 
 
Den kunskap som uppsatsen bidrar med, kan vara till hjälp för studenter och 
arbetssökande som är intresserade av att jobba som controllers. Med djupare 
förståelse har den sökande möjlighet att på en intervju ställa rätt frågor, för 
att få veta vilken tjänst som egentligen erbjuds. Som anställd controller kan 
hon/han påverka sin situation för att uppnå den ”nya controllerrollen”. 
Näringslivet har i sin tur nytta av ökad medvetenhet om de olika 
innebörderna av befattningen controller. Det kan leda till att företagen 
uttrycker sig tydligare, mer nyanserat, i platsannonserna.  
 

1.5 Avgränsningar och information 
 
Vi har genomfört tio intervjuer med controllers och deras chefer på fem 
olika företag i Västra Götalands län, Sverige. Vi anser att chefernas svar är 
viktiga för att skapa en mer komplett bild om varför controllerrollen varierar. 
Urvalet av företag har vi medvetet gjort från olika branscher, då vi tror att 
variationen i controllerrollen inte är branschberoende. Det vi tror är desto 
mer avgörande för variationen är storleken på företagen. Även om 
ambitionen har varit att intervjua respondenter från såväl medelstora som 
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stora företag, har vi accepterat en något ojämn fördelning. Eftersom 
controllers inte finns i samma utsträckning på mindre företag har vi valt att 
utesluta den gruppen. Vi har efter bästa förmåga försökt hitta respondenter 
till vår uppsats, men har insett att många potentiella respondenter inte har tid 
att ställa upp.   
 
När vi talar om storleken på företag i studien, har vi valt att göra följande 
avgränsningar när det gäller personalstyrka;   
 

• Mindre företag = <50 anställda 
• Medelstort företag = 50 – 200 anställda 
• Stort företag = >200 anställda (eller börsnoterat) 

 
För att komplettera intervjuerna har vi genomfört uppföljningar av 
platsannonser. Detta har skett via mailkontakt mellan den 12-22 april år 
2007, på aktuella platsannonser på följande Internetsidor; 
platsbanken.ams.se, www.monster.se, www.stepstone.se. Platsannonserna 
har till skillnad mot intervjuerna fördelats över hela landet och utgör ett 
stickprov för situationen överlag i Sverige. Antalet uppföljningar har berott 
på antalet annonser som har funnits tillgängliga vid det valda tillfället. Vi har 
dock begränsat oss till maximalt tio företag med respons före den 29 april 
2007, via detta tillvägagångssätt. 
 
En del företag har inte kunnat lämna ut den information vi har varit 
intresserade av, eftersom den inte är officiell. Därav saknar vissa 
företagspresentationer information såsom omsättning eller vinst. Exempelvis 
publicerar inte Volvo Lastvagnar Region Nordic sina regionresultat 
offentligt. 
 
I kapitlet Analys har vi fokuserat på att analysera generella 
egenskaper/arbetsuppgifter och ofta bortsett från det som är starkt 
företagsspecifikt. 
 
Denna studie handlar om controllerrollen i Sverige idag. Vi har därför 
medvetet utgått från svensk litteratur när det gäller tidigare forskning inom 
området. Fokus har legat på modern litteratur, men till följd av brist på nyare 
böcker och skrifter har vi även använt en del äldre litteratur. Till 
metodkapitlet har vi överlag använt något äldre litteratur, då denna lära inte 
förändras i samma takt som forskningsresultaten om controllerrollen. 

http://www.monster.se/
http://www.stepstone.se/
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning 
Det här kapitlet behandlar studiens bakgrund, problem, syfte, målgrupp, 
avgränsningar samt disposition. Inledningen utgör grunden till hela studien 
och ger en inblick i varför vi har valt att utföra en undersökning om den nya 
controllerrollens förankring i verkligheten. 
 
Kapitel 2: Metod 
Detta kapitel presenterar en del av de olika metodval en forskare kan göra i 
en studie, med fokus på våra val. Kapitlet utgör en bas till uppsatsens 
upplägg och motiverar de val som vi har gjort. Vi har med ett hermeneutiskt 
synsätt, valt att göra en kvalitativ studie med en abduktiv forskningsansats. 
Vi har samlat in både primär- och sekundärdata, som består av intervjuer 
samt tidigare forskning om controllerrollen. 
 
Kapitel 3: Teori 
Teorikapitlet presenterar våra litteraturstudier om tidigare forskning på 
området. Här behandlas till en del den traditionella betydelsen av 
controllerrollen, för att kunna följa utvecklingen som har skett i Sverige. 
Kapitlet behandlar även den nya, moderna innebörden av befattningen.  
 
Kapitel 4: Empiri 
Det här kapitlet presenterar den empiriska undersökningen som vi har utfört 
för studien. Kapitlet behandlar de intervjuer och uppföljningar av 
platsannonser, som utgör det empiriska underlaget. Inledningsvis presenteras 
de respondenter vi har intervjuat, med företagsbeskrivning och 
respondenternas svar. Kapitlet avslutas med en redogörelse av responsen på 
platsannonsuppföljningen, genom en kort presentation av respektive företag 
samt en sammanfattning av svaren. Intervju- och platsannonsfrågor 
återfinnes i sin helhet i bilaga 1 och 2. 
 
Kapitel 5: Analys 
Analysen utgör en jämförelse mellan tidigare forskning om controllerrollen 
och intervjuerna från den empiriska undersökningen. Vi analyserar följande 
områden; utbildning och tidigare erfarenhet, personliga egenskaper, 
arbetsuppgifter, controllerns roll, controllerns nya roll, controllerns titel och 
outnyttjade kunskaper samt storleken på företagen i empirin. 
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Kapitel 6: Slutsatser 
Det här kapitlet tar upp de slutsatser som vi har kunnat dra utifrån studiens 
empiri, teori och analys. Vi besvarar frågorna i problemdiskussionen samt 
huvudfrågan som löd; Har den så kallade ”nya controllerrollen” i litteraturen 
fått någon förankring i verkligheten eller anställer företagen controllers med 
helt olika syften och i så fall varför? 
 
Kapitel 7: Avslutande ord  
Det avslutande kapitlet handlar om våra reflektioner kring studien, hur hela 
processen har fungerat, tankar kring resultatets implikationer på uppsatsens 
målgrupp och hur fortsatt forskning inom problemområdet skulle kunna 
bedrivas. 
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2. METOD 
 
Detta kapitel presenterar en del av de olika metodval en forskare kan göra i 
en studie, med fokus på våra val. Kapitlet utgör en bas till uppsatsens 
upplägg och motiverar de val som vi har gjort. Vi har med ett hermeneutiskt 
synsätt, valt att göra en kvalitativ studie med en abduktiv forskningsansats. 
Vi har samlat in både primär- och sekundärdata, som består av intervjuer 
samt tidigare forskning om controllerrollen. 
 

2.1 Synsätt 
 
Inom forskningen finns det ett antal olika vetenskapliga förhållningssätt. En 
översiktlig bild över de olika synsätten är nuförtiden nödvändigt för att 
kunna bedriva framgångsrik forskning (Patel & Davidson 2003). Här tar vi 
upp de två traditionella förhållningssätten; positivismen och hermeneutiken. 
 

2.1.1 Positivism 
 
Kärnan i positivismen är att något är utsatt, ställt eller lagt. Något i detta fall 
är givna fakta eller data som forskaren finner framför sig. Dessa fakta eller 
data är något som finns, ska samlas in och systematiseras av forskaren 
(Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
Med ett positivistiskt förhållningssätt får inte forskarens känslor och åsikter 
påverka undersökningen. Forskaren ska ha ett logiskt, analytiskt och 
objektivt synsätt. I en studie ska i princip forskaren kunna bytas ut utan att 
resultatet av undersökningen skulle förändras. Inom positivismen används 
kvantitativ metod och stor vikt läggs vid källkritik. Höga krav måste ställas 
på tillförlitlighet och frånvaro av systematiska fel eftersom forskaren ska 
utelämna sin egen tolkning (Patel & Davidson 2003).  
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2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och anses vara positivismens raka 
motsats. I detta vetenskapliga förhållningssätt ägnar sig forskaren åt att 
studera, tolka och försöka förstå de elementära premisserna för den 
mänskliga existensen. Synsättet står idag för det kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystemet och forskarens roll är öppen, subjektiv och engagerad 
(Patel & Davidson 2003). 
 
Forskaren använder sin egen förförståelse och försöker se helheten i 
forskningsobjektet. I motsats till positivismen ses förförståelse, tankar, 
intryck, känslor och kunskap som en tillgång för forskaren. Den så kallade 
hermeneutiska spiralen innebär att forskaren läser en text, tolkar den, får 
förståelse, läser en ny text, gör en ny tolkning och får en ny förståelse. 
Denna process fortsätter tills forskaren får helhet i sin undersökning. Det 
finns därmed ingen bestämd början eller slut i tolkningsprocessen (Patel & 
Davidson 2003). 
 

2.1.3 Vårt synsätt 
 
Synsätt är inte ett val, utan forskarens uppfattning om verkligheten1. Vi har 
fått intrycket av att controllerrollen varierar mellan olika företag. 
Anledningen till att vi har denna förförståelse är att vi har läst kurslitteratur 
och haft föreläsningar om vad den moderna definitionen av controllerrollen 
innebär. Utifrån detta intryck har vi grundligare studerat befintlig forskning 
på området, för att ta reda på om verkligheten motsvarar litteraturen. Vår 
ambition har varit att sätta oss in i och skapa en djupare förståelse om 
controllerrollen. Vi har skapat denna förståelse genom att göra en kvalitativ 
studie, vilket hermeneutiken står för. Vi anser med beaktande av 
ovanstående resonemang att vi har ett hermeneutiskt synsätt.  
 

 
1 Arne Söderbom Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 1 februari 
2007
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2.2 Perspektiv 
 
Problemet i denna studie kan studeras utifrån flera perspektiv. Vi har valt det 
empiriska som huvudperspektiv, eftersom undersökningens tyngdpunkt 
ligger på empirin. Vi anser att verklighetens situation är mer relevant än 
litteraturen och vi kommer att studera såväl chefens som controllerns syn på 
controllerrollen. Detta kommer att stödjas av studier om tidigare forskning 
på området. 
 

2.3 Forskningsansats 
 
När en forskare försöker producera en teori, är hennes/hans vision att teorin 
ska motsvara kunskap som ligger så nära verkligheten som möjligt. För att få 
underlag till teorin, studerar forskaren data och annan information om 
verkligheten. Arbetet går ut på att relatera verklighet och teori till varandra 
(Patel & Davidson 2003). Här i västvärlden talas det om att det finns två 
vägar att välja mellan, då insamling och utveckling av kunskap ska skapas. 
De två vägarna är induktion – upptäcktens väg och deduktion – 
bevisföringens väg (Andersen 1998). Förutom dessa vägar finns även en 
växelverkan mellan de båda ansatserna, som benämns abduktion (Patel & 
Davidson 2003). 
 

2.3.1 Induktion 
 
Induktion innebär härledning av slutsatser utifrån erfarenheter. Forskaren 
utvecklar teori om ett samband som hon/han redan känner till och utgår 
därmed från empiri. För att samla in fakta kan forskaren använda sig av olika 
hjälpmedel, exempelvis försökskaniner eller mikroskop. Sambandet som 
forskaren vill undersöka ska antingen vara etablerat inom en vetenskaplig 
disciplin eller förekomma i vardagsspråket (Andersen 1994).  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slutsats
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erfarenhet
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2.3.2 Deduktion 
 
När forskaren väljer en deduktiv ansats i sitt arbete, sägs det att hon/han 
följer bevisandets väg. Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskaren 
utgår från allmänna principer och befintliga teorier. Detta resulterar i 
hypoteser som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. Slutsatser dras om 
enskilda händelser, således går forskaren från ett begreppssamband till ett 
annat (Patel & Davidson 2003).  
 

2.3.3 Abduktion 
 
Ett dilemma som forskaren ställs inför, är att varken induktion eller 
deduktion kan ge kunskap som är kvalitativt ny (Andersen 1994). Abduktion 
kan ses som en tredje typ av ansats, där teori och empiri relateras i 
vetenskapligt arbete och kan ses som en kombination av induktion och 
deduktion. Abduktion innebär att forskaren utgår från ett enskilt fall för att 
sedan formulera ett hypotetiskt mönster som ska förklara händelsen. Detta 
liknas med det induktiva tillvägagångssättet. När den delen av processen är 
klar prövas hypotesen eller teorin på nya fall och det kan ses som ett 
deduktivt arbetssätt. För att bli mer generell kan då den ursprungliga 
hypotesen eller teorin utvecklas eller utvidgas (Patel & Davidson 2003). 
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Figur 2.1 Induktion, Deduktion, Abduktion 
(Patel & Davidson 2003, Egen konstruktion) 

 

2.3.4 Val av forskningsansats 
 
I denna studie har vi använt oss av en abduktiv forskningsansats, eftersom vi 
i vår undersökning har växlat mellan induktion och deduktion. Vi har utgått 
från intryck av verkligheten till att läsa om befintlig forskning. I nästa steg 
har vi jämfört hur väl den går ihop med den verklighet som vi har fått fram 
genom våra intervjuer och platsannonsuppföljningar. Slutligen har vi jämfört 
vårt empiriska material med den befintliga forskningen, för att se hur väl de 
stämmer överens.  
 

- 12 - 
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2.4 Forskningsmetod 
 
Forskaren kan använda en av två varianter av vetenskaplig forskningsmetod, 
antingen kvalitativ eller kvantitativ metod, eller en kombination av de båda. 
Dessa metoder har det gemensamma syftet att ge oss en bättre förståelse för 
det samhälle vi lever i och hur grupper och enskilda personer handlar och 
påverkar varandra (Holme & Solvang 1997). 
 

2.4.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metodens främsta syfte är att klargöra olika företeelser. Det 
som framför allt kännetecknar den kvantitativa forskningen är att fokus 
ligger på siffror vid datainsamling och analys. Därmed kan forskaren göra 
olika generaliseringar, under förutsättning att insamlingen av information är 
representativ för andra enheter än de hon/han undersökt (Holme & Solvang 
1997). 
 

2.4.2 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod har som syfte att hjälpa forskaren att förstå och förklara ett 
fenomen. Styrkan i detta vetenskapliga angreppssätt, är att det visar en 
helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang. I den kvalitativa metoden är det mycket viktigt att skapa en 
grund för den teoretiska referensramen. De vanligaste metoderna som 
används inom den kvalitativa forskningen är observationer och intervjuer. 
Med detta angreppssätt koncentrerar sig forskaren på ett fåtal 
undersökningsenheter och en djupgående observation på varje enskildhet 
(Holme & Solvang 1997). 
 

2.4.3 Val av forskningsmetod 
 
Då syftet med denna uppsats är att ta reda på om en controller idag har 
samma arbetsuppgifter i verkligheten som i litteraturen, har vi valt det 
kvalitativa angreppssättet. En fallstudie är en kvalitativ undersökningsmetod 
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som används då forskaren vill få en detaljerad och djup insikt inom ett 
specifikt område. Fallstudien utmärks av att den bidrar med en djupgående 
redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer (Holme & 
Solvang 1997). Vårt tillvägagångssätt har handlat om att få en djupare 
förståelse för controllerrollen, i syfte att kunna bidra med kunskap om hur vi 
har tolkat empirin mot befintlig forskning. 
 

2.5 Datainsamling 
 
Datainsamlingen är ett styrande element i hela forskningsarbetet. Forskare 
skiljer mellan normativa – värderande källor och kognitiva – berättande 
källor. Det finns två kategorier av information som forskaren kan förse sig 
med vid en undersökning; primär- och sekundärdata (Holme & Solvang 
1997).  
 

2.5.1 Primärdata 
 
Primärdata är den data som samlas in och återges direkt från sin 
härstamning. Insamlingen av primärdata kan vara intervjuer och 
observationer. Den största fördelen är att dessa data har samlats in av 
forskaren själv och därmed är insamlad för eget syfte (Holme & Solvang 
1997). 
 

2.5.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är redan befintlig data inom det område forskningen bedrivs. 
Det kan exempelvis vara information från Internet, litteratur eller 
vetenskapliga artiklar. Att fastställa om informationen är objektiv eller inte, 
kan vara ett problem vid tolkningen av sekundärdata. Materialet kan vara 
skrivet för ett annat syfte än det egna och kan även vara skrivet utifrån ett 
annat synsätt än det forskaren har (Holme & Solvang 1997). 
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2.5.3 Tillvägagångssätt 
 
För att hitta relevant litteratur till metod- och teorikapitlet, har vi genomfört 
sökningar på Internet (Nationalencyklopedin 2007, AMS 
Förmedlingsenheten 2007) och i databaser på biblioteket vid Högskolan i 
Borås. De sökord vi har använt oss av för ämnet är; controller, 
controllerrollen och ekonomistyrning. Till metodkapitlet har vi använt 
följande sökord; metodik, metodlära, metod, kvalitativ metod, validitet, 
reliabilitet, och hermeneutik. 
 
För att finna lämpliga respondenter till vår undersökning, har vi letat efter 
olika typer av företag i dagstidningar och på Internet. Vi har undersökt 
storleken på företagen, vad gäller antal anställda och omsättning, för att se 
vilka som skulle kunna vara intressanta att kontakta. Till en början har vi 
enbart skickat ut ett mail som förklarar vilket ämne vi skriver om, med 
frågan om det finns möjlighet att intervjua en controller och dennes chef på 
företaget. När vi efter någon vecka inte har fått tillräcklig respons, har vi 
följt upp de utskickade mailen med telefonsamtal. Genom detta 
tillvägagångssätt har vi slutligen fått tag på tio respondenter som ville ställa 
upp på intervjuer.  
 
Platsannonsuppföljningen har vi initierat via mail, till de kontaktpersoner vi 
har funnit i annonserna på utvalda Internetsidor. Mailet har innehållit en kort 
presentation om uppsatsen och syftet med att vi har kontaktat företaget. Vi 
har i dessa mail ställt frågorna direkt och bett om godkännande att använda 
svaren i ett offentligt examensarbete (se frågor i bilaga 2). I de fall vi har fått 
bristande svar eller saknat relevant företagsinformation, har vi även ställt 
följdfrågorna via mail. 
 
Vi har utfört intervjuer med respondenter på tre olika sätt. Av tio intervjuade 
chefer och controllers har fyra intervjuats på arbetsplatsen, två via telefon 
och fyra via mail. Vi har i förväg bestämt vilka frågor respondenterna ska 
svara på (se bilaga 1). Frågorna har skickats ut via mail till respondenterna 
minst en vecka före varje intervjutillfälle, för att ge dem tid att tänka över 
sina svar. I de fall vi har gjort intervjuer på arbetsplatsen eller via telefon, 
har vi ställt följdfrågor direkt vid behov. När intervjun har skett via mail, har 
vi även skickat följdfrågorna via mail.  
 



Metod 
 

 
- 16 - 

De controllers vi har intervjuat har fått svara på elva frågor var och cheferna 
har fått svara på nio frågor var. Dessa frågor har mestadels varit öppna, då vi 
har varit intresserade av hur respondenterna resonerar runt controllerrollen. 
Frågorna i platsannonsuppföljningen har däremot varit mestadels slutna. 
Anledningen till detta har varit att vi inte ville ställa för höga krav på företag 
som är mitt uppe i en rekryteringsprocess, eftersom att risken har varit för 
stor att vi inte ska få några svar. 
 
När vi har sammanställt intervjusvaren har vi allteftersom mailat ut 
sammanställningen till respektive respondent, för eventuellt ytterligare 
information samt godkännande. Vi har haft löpande kontakt med alla som 
har ställt upp i vår empiri och vi har tagit hänsyn till respondenternas 
synpunkter och önskemål. 
 

2.6 Källkritik  
 
En källa är ett historiskt dokument, vilket innebär att källan återspeglar den 
kunskap och de uppfattningar som fanns i ursprungssituationen. För att 
kunna tolka källan på rätt sätt är det viktigt att vara medveten om hur och när 
källan kom till. Det är även viktigt att kartlägga vilken typ av källa det är, 
om det exempelvis är en primär- eller sekundärkälla, första eller 
andrahandskälla (Holme & Solvang 1997). 
 

2.6.1 Kritik av primära källor 
 
Av de controllers vi har intervjuat har ingen haft sin tjänst i mer än två år, 
varav en respondent endast har arbetat som controller i några månader. Det 
finns därför en risk att de har bristande kunskaper inom ekonomistyrning och 
vad det innebär att jobba som controller och därmed är osäkra på sina 
nuvarande yrkesroller. Två respondenter har dock haft controllertjänster 
tidigare och vi anser även att cheferna har kunnat komplettera bilden vid 
behov.  
 
Genom att vi har ställt öppna frågor, har respondenterna själva fått komma 
på lämpliga svar. Vi känner att de har svarat uppriktigt och naturligt på de 
frågor vi har ställt. När det gäller exempelvis arbetsuppgifter, personliga 
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egenskaper och krav på kunskaper, finns det dock risk att respondenterna 
inte för stunden har kommit på allt som de upplever är viktigt. Vi har skickat 
ut frågorna i förväg och har gett förslag på exempelvis arbetsuppgifter, för 
att de ska komma igång. De har ändå kanske inte haft eller tagit sig tid att 
riktigt tänkt igenom svaren. Vi har dock genom upprepad kontakt med 
respondenterna ställt följdfrågor och mailat sammanställning av svar, för att 
minimera risken för ofullständiga svar eller felaktiga tolkningar.  
 

2.6.2 Kritik av sekundära källor 
 
Det finns alltid risk för misstolkningar i och med att materialet kan ha 
förändras när författare hänvisar till tidigare forskares resultat (Holme & 
Solvang 1997). Vi har använt av oss sådant material, bland annat för 
redogörelsen av controllerns roll. För att minimera risken för att felaktiga 
tolkningar i dessa andrahandskällor, har vi i flera fall läst ursprungsstudien. 
En del av den litteratur vi har funnit om controllerns roll är 15-20 år gammal. 
Vi har dock funnit att denna litteratur är högst aktuell även idag och det kan 
vara därför andra författare ständigt refererar till dessa verk. De källor vi har 
använt till vår studie anser vi vara relevanta. 
 

2.7 Bearbetning av information 
 
När all teori och empiri har samlats och redigerats har vi analyserat 
materialet. Vi har jämfört vad tidigare forskning har kommit fram till, med 
de svar vi har fått från respondenterna. I de fall där empirin har avvikit från 
litteraturen har vi uppmärksammat det, annars har vi konstaterat likheterna 
med litteraturen.  
 

2.8 Validitet 
 
I forskningssammanhang benämns giltigheten i en studie som validitet och 
handlar om överrensstämmelse mellan vad ett mätinstrument mäter och vad 
det är avsett att mäta (Artsberg 2005). Resultatet anses visa hög validitet när 
forskaren mäter hela den företeelse som hon/han avsett att mäta och inget 
annat (Andersen 1994).  
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Enligt Merriam (1994) kan validitet delas upp i inre och yttre validitet. 
 

2.8.1 Inre validitet 
 
Den inre validiteten rör kongruensen mellan resultatet av studien och 
verkligheten (Merriam 1994). Den här typen av validitet är i första hand 
tillämpbar vid kvantitativa undersökningar. Forskaren konstruerar ett 
instrument, exempelvis en enkät, för att testa sin tes. Det gäller att detta 
instrument mäter det forskaren avser att mäta, men risken finns att hon/han 
inte ser sina egna misstag i konstruktionen. Därför bör någon utomstående 
som är väl insatt i problemområdet granska instrumentet (Patel & Davidson 
2003). 
 

2.8.2 Yttre validitet 
 
Den yttre validiteten rör hur väl ett resultat kan tillämpas i andra situationer 
än den undersökta, om resultatet kan generaliseras (Merriam 1994). 
Resultatet bedöms som ”sant” eller ”falskt” och kan endast fastställas genom 
en empirisk prövning. Denna form av validitet är främst relevant vid 
kvalitativa studier (Andersen 1994). När bedömningen av validiteten görs, 
måste hänsyn tas till att det i informationen alltid finns någon som har tolkat 
och översatt den. Forskarens egen tolkningsförmåga och erfarenheter har 
stor betydelse (Merriam 1994).  
 

2.8.3 Studiens validitet 
 
För att uppnå en hög validitet i denna studie har vi noggrant valt ut relevant 
litteratur och har bearbetat intervjufrågor och platsannonsfrågor utifrån 
denna litteratur samt egna tankar. På ett tidigt stadium i processen, har de 
personer vi har intervjuat fått tillgång till syftet och frågorna till studien. På 
så sätt har vi kunnat försäkra oss om att vi har tagit kontakt med rätt personer 
för hög yttre validitet. Frågorna för såväl intervjuer som platsannonser har 
noggrant formulerats utifrån studiens problemdiskussion och syfte, för hög 
inre validitet.   
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Vi har endast undersökt fem företag inom olika branscher i Västra Götalands 
län, vilket kan påverka validiteten i studien till viss del. Därav har vi 
kompletterat dessa intervjuer med uppföljning av nio platsannonser under en 
bestämd period. På detta sätt har vi kunnat utöka det empiriska materialet i 
studien och öka validiteten. 
 

2.9 Reliabilitet 
 
Oberoende av vilken metod forskaren väljer för sin insamling av 
information, är det viktigt att hon/han granskar den noggrant för att kunna 
avgöra hur tillförlitlig informationen är. Reliabilitet är ett annat ord för 
tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 
givit samma resultat vid olika tillfällen med samma villkor (Bell 2006). Hur 
noggrann och uppmärksam forskaren är vid bearbetning av information samt 
hur mätningarna utförs, bestämmer reliabiliteten. Den kan även ökas genom 
att forskaren bland annat kontrollerar att inga felaktiga inmatningar sker i 
datorn. Hög reliabilitet får forskaren på det insamlade materialet om hon/han 
har använt olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen och får 
samma eller ungefärligen samma resultat (Holme & Solvang 1997). 
 

2.9.1 Studiens reliabilitet 
 
Reliabiliteten i studien är något svårbedömd. Det finns en risk att vi missat 
detaljer under intervjuerna och exempelvis inte har ställt värdefulla 
följdfrågor. När det gäller platsannonserna har vi enbart skickat frågor via 
mail och vi har därför inte haft någon möjlighet att känna av varje situation. 
Det finns således en större risk att frågorna har missuppfattats. För att 
minimera risken för feltolkningar och felaktiga inmatningar i datorn, har vi 
skickat de sammanställda svaren till respondenterna via mail. De har då haft 
möjlighet att granska vår tolkning. Vi har även ställt följdfrågor via mail vid 
behov. Vi har inte haft någon möjlighet att mäta i vilken utsträckning våra 
intervjuer skulle ge samma resultat vid olika tillfällen med samma villkor. Vi 
har dock granskat svaren i de olika situationerna efter bästa förmåga, för att 
avgöra tillförlitligheten i informationen. 
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3. TEORI  
 
Teorikapitlet presenterar våra litteraturstudier om tidigare forskning på 
området. Här behandlas till en del den traditionella betydelsen av 
controllerrollen, för att kunna följa utvecklingen som har skett i Sverige. 
Kapitlet behandlar även den nya, moderna innebörden av befattningen.  
 

3.1 Controllern 
 

3.1.1 Definition av begreppet 
 
Det är svårt att få grepp om vad en controller är, då det finns många olika 
definitioner av termen. Den som frågar om definitionen, blir kanske inte 
klokare av de svar som ges (Samuelson 2004). Eftersom begreppet controller 
kommer från engelskan, finns det dessutom ett språkligt missförstånd i 
Sverige. Det associeras lätt till kontrollör, medan det egentligen syftar till 
styrning. En del författare har därför försökt hitta svenska begrepp, såsom 
ekonomistyrningsansvarig eller styrman (Källström 1990). Olve (1988) 
rekommenderar informationspåverkare eller affärsekonom. Idag finns 
följande definitioner av en controller i Nationalencyklopedin och på 
Arbetsförmedlingens hemsida; 
 
”controller (eng.), befattningshavare inom företag och förvaltningar med 
uppgift att verka för att organisationens ekonomiska möjligheter tillvaratas 
på ett effektivt sätt vad beträffar resurser, kostnader och intäkter. 
Controllerfunktioner har funnits i USA sedan i början av 1930-talet, i 
Europa blev de vanliga först mot slutet av 1970-talet.” 

 
Nationalencyklopedin (2007, Controller) 
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”Som controller är du länken mellan företagsledning och ekonomiavdelning. 
Du ska se till att företagsledningen får den ekonomiska information de 
behöver för att kunna följa, bedöma och påverka verksamheten. Controllers 
arbetar främst i större företag och koncerner men kan också finnas i statliga 
förvaltningar och kommuner. 
 
Controllers gör ekonomiska utredningar och analyser av verksamheten. Det 
innebär att sammanställa, analysera och värdera informationen om det 
ekonomiska resultatet under en viss period och göra en prognos för 
utvecklingen av resultatet under resten av året. 
 
Som controller gör du också andra analyser, till exempel undersöker om det 
är lönsamt för företaget att sälja vissa produkter och hur försäljningen 
skiljer sig mellan olika geografiska regioner och olika kundgrupper.  
 
Controllers ska också se till att det finns väl fungerade ekonomiska 
informationssystem för att följa verksamheten i små och stora företag. De 
utvecklar nya och förbättra befintliga system, vilket ofta innebär ett 
samarbete med systemerare. 
 
Ibland skiljer man på business controllers som är mer affärsinriktade och 
accounting eller financial controllers som är mer redovisningsinriktade och 
också arbetar med att göra bokslut. 
 
Business controllers ingår ofta företagets ledningsgrupp. De kan också delta 
i arbetet med företagets långsiktiga affärsplaner och bedömer de 
ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsplaner. Business controllers 
måste också följa med vad som händer på marknaden i stort och den 
ekonomiska situationen i landet, liksom nya lagar som påverkar företagets 
verksamhet.” 

 
AMS Förmedlingsenheten (2007, Ekonomyrken: Controller) 
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3.1.2 Utbildning och kunskaper 
 
”För att bli controller ska man i allmänhet ha en ekonomisk 
högskoleutbildning, gärna med inriktning på ekonomistyrning, redovisning 
och finansiering eller ibland kostnads- och intäktsanalys.” 

 
AMS Förmedlingsenheten (2007, Ekonomyrken: Utbildning) 

 
Eftersom controllern ska vara företagets främsta expert på företagsekonomi, 
är det viktigt att utbildningen är av en högre ekonomisk examen. Kraven på 
kunskap är ofta ekonomisk analys, med planering och kontroll samt 
redovisning och finansiering. Kunskaper inom informationsteknologi 
erfordras för att ha möjlighet att vara med och utforma företagets 
gemensamma IT-system samt för det egna analysarbetet. Det finns dock 
controllers, främst i industrin, med andra utbildningar såsom marknadsförare 
och ingenjörer (Samuelson 2004). Företagen söker ofta en person som har 
kunskap om organisationen, branschen och samhället i stort, för att till fullo 
kunna nyttja ekonomistyrningen. Dessa kunskaper varierar dock mellan 
olika företag och situationer och är i princip omöjliga att göra en lista över 
(Källström 1990). 
 
”Som ekonom måste du vara intresserad av siffror och bra på att analysera 
dem. Goda språkkunskaper krävs i många jobb och underlättar också 
möjligheterna till arbete i internationella företag. Du bör också kunna 
presentera komplicerad ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt. 
Eftersom många ekonomer arbetar med systemutveckling, till exempel 
utveckling av ekonomiska system, är även kunskaper i systemutveckling 
meriterande.” 

 
AMS Förmedlingsenheten (2007, Ekonomyrken: Arbete) 
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3.1.3 Egenskaper 
 
Källström (1990) menar på att många företag söker, med sina uppräkningar 
med krav på egenskaper och kunskaper, en person som inte finns i 
verkligheten. Han tror att dessa beskrivningar kan avskräcka personer som 
skulle vara mycket lämpliga som controllers. Beskrivningarna fyller dock en 
viktig funktion, då de ger en antydan på vad controllern bör ha för ambition 
avseende sin egen utveckling.  
 
När det gäller controllerns egenskaper, skulle en jämförelse kunna göras med 
det som förväntas av en skicklig ledare. Följande egenskaper är nödvändiga 
hos en bra controller; 
 

• Energi, Ambition, för att ekonomiska problem aldrig tar  
 Uthållighet  slut och controllern ska finna 
  problemen och lösa dem 

 
• Intellektuell kapacitet/ då en controller måste kunna agera 

nyfikenhet  samtidigt som hon/han håller två 
 motsatsförhållanden i tankarna, samt 
 ha intresse för andras åsikter och nya 
 kunskaper 

 
• Analytisk förmåga då controllern ska kunna tala om vad 

 som har hänt och varför, strukturera 
 information tills den blir lätt- 
 användlig, analysera verkligheten 
 bakom siffrorna samt göra prognoser 
 för framtiden 

 
• Förmåga till syntes/ för att controllern ska med ett 

självständighet  helhetstänkande kunna se företagets 
 olika verksamheter i perspektiv av 
 hela företagets mål och sätt att 
 fungera 
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• Personlig integritet eftersom controllern ska företräda 
 intressen i företaget som det inte alltid 
 finns förståelse för, och hon/han 
 måste kunna stå på sig, samt att 
 controllern ska tillhandahålla objektiv 
 och relevant information till den som 
 behöver den 

 
• Förmåga att vara kreativ/ då en bra controller ska vara känd för 

innovativ  att få saker och ting gjorda, genom att 
 ett problem ska bearbetas när det 
 upptäcks och dead-lines ska hållas 

 
• Förmåga att motivera/ då detta är en viktig del i syftet med 

inspirera individerna ekonomistyrningsprocessen 
 i en organisation 
 
• Förmåga att kommunicera för att controllerns ska kunna delge 

 andra vad hon/han menar och själv 
 förstå vad andra menar 

 
• Auktoritet för att med en kombination av 

 legitimitet, expertkunnande och 
 karisma kunna styra individer och 
 grupper mot mål  

 (Källström 1990) 
 

3.2 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrning är ett brett område och avgränsningar mellan olika 
discipliner är inte självklara. Detta beror till stor del på att det inte finns lagar 
eller regler inom ämnet, som styr dess utformning och innebörd. Till skillnad 
från en ekonom som jobbar med externredovisning och måste följa regelverk 
och rekommendationer, anpassar sig ekonomen som verkar inom 
ekonomistyrning efter varje företags behov (Ax, Johansson & Kullvén 
2005). 
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3.2.1 Definitioner 
 
I litteraturen definieras begreppet ekonomistyrning på lite olika sätt. Främsta 
skillnaden beror på vilken del som tonvikten läggs – på ekonomi eller 
styrning (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
Som nämndes i kapitlet Inledning, finns en traditionell och en modern 
definition av ekonomistyrning. I den traditionella definitionen handlar det 
om en formaliserad planering, mätning och uppföljning av företagets 
verksamhet i monetära enheter. I den moderna definitionen finns det ett stort 
budskap för controllerns roll i verksamheten. Budskapet är att ett klart 
lönsamhetstänkande i organisationen ska prägla verksamheten genom olika 
mål, såsom försäljning och nöjda kunder (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
Källström (1990, s 40) beskriver ekonomistyrning på följande sätt;  
 
”Ekonomistyrning en process som syftar till att motivera och inspirera 
medarbetarna i en organisation till att utföra aktiviteter som gynnar 
organisationens mål. Den är också en process som skall upptäcka och 
korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis olika former av 
resurser.” 
 
De fyra begreppen som är markerade med fet stil, i texten ovan, kan ses som 
en programförklaring till ekonomistyrningen. De två förstnämnda begreppen 
motivera och inspirera, har en framåtblickande karaktär och har därmed 
stark koppling till ekonomisk planering (budgetering). Begreppen upptäcka 
och korrigera är mer tillbakablickande och därmed redovisningsorienterade 
(Källström 1990). 
 

3.2.2 Syfte 
 
Under de senaste åren har en ökad globalisering och en allt snabbare 
utveckling inom teknologin skett i vår omvärld. Detta ställer helt nya krav på 
vår förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar. Förändringarna består 
bland annat utav ökad konkurrens och en större internationalisering, vilket 
gör att ekonomistyrningen kan ha helt olika syften. För att en organisation 
bättre ska klara av att anpassa sig till förändringarna i omgivningen, är det 
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viktigt med en fungerande ekonomistyrning. Genom en effektiv styrning, 
kan beslutsfattare snabbare förändra verksamheten i takt med att dess 
förutsättningar förändras (Lindvall 2001). 
 
Ekonomistyrning sägs vara ekonomernas del av den taktiska planeringen och 
uppföljningen, som ska resultera i att organisationens mål uppfylls. Därmed 
ska ekonomistyrning, i den dagliga verksamheten, vara ett uttryck för 
företagets affärsidé och strategi och bidra till att dessa förverkligas. Lyckas 
ekonomen med att uppnå detta, har ekonomistyrningen gett en förväntad 
styreffekt (Källström 1990).  
 
Med styrning avses en avsiktlig påverkan på en organisation och dess 
medarbetare, det vill säga att få företaget att sträva efter uppställda mål. 
Detta kan göras exempelvis genom att planera, genomföra, följa upp, 
utvärdera och anpassa verksamheten efter dess omgivning. Är målen av 
ekonomisk karaktär samlas de under benämningen ekonomistyrning. 
Ekonomiska mål är dock inte bara av finansiell karaktär. De icke finansiella 
målen berör bland annat nöjda kunder, kvalitet och produktutveckling och 
blir allt vanligare inom ekonomistyrning. Även om de finansiella målen är 
väsentliga för avkastningen till ägarna på kort sikt, läggs det även stort värde 
på de icke finansiella målen som generar i pengar på längre sikt (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005). 
 
För att ett företag ska kunna sträva efter att uppnå dessa mål, tar 
beslutsfattare hjälp av olika ekonomistyrningsmodeller. Syftet med en 
styrmodell i en organisation, är att uppnå ett samband mellan företagets mål 
och de personliga mål som medarbetarna i företaget har. Individernas 
handlingar styrs av individuella preferenser och mål och ska leda till att 
organisationens mål uppfylls. För att kunna förverkliga detta, gäller det att 
styrmodellen är utformad så att medarbetarna i organisationen känner att de 
uppnår sina personliga mål i arbetet. Samtidigt ska deras handlande leda till 
att organisationens mål förverkligas (Lindvall 2001).  
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3.2.3 Ekonomistyrningsmodeller 
 
Ekonomistyrningen måste alltid utformas i förhållande till organisationens 
syfte och mål. Styrmedel kan vara av olika karaktär, vissa anses vara hårda 
och andra mjuka. Dessa kan klassificeras i tre olika kategorier; 
 

• Formell styrning 
• Informell styrning 
• Organisationsstruktur 

(Ax, Johansson & Kullvén 2005, s 62-63) 
 
Formell styrning  
Den formella styrningen utgår från valda etablerade verktyg och kan därför 
sägas utgöra ekonomistyrningens olika metoder (Ax, Johansson & Kullvén 
2005). Styrningen administreras genom officiella kanaler och kan återfinnas 
formulerade i olika handlingar, såsom i protokoll, instruktioner och 
bestämmelser (Källström 1990). Nedan listas de vanligaste formella 
styrmedlen; 
 

• Resultatplanering 
• Produktkalkylering 
• Budgetering 
• Intern redovisning 
• Standardkostnader 
• Prestationsmätning 
• Processtyrning 

 (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s 63) 
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Informell styrning 
Den informella styrningen är något svårare att redogöra för, men kan enligt 
Källström (1990, s 40) beskrivas ”som sociala relationer i en organisation, 
som inte är formellt beslutande men ändå påverkar organisationen”. Dessa 
kännetecknas bland annat av observationer, spontana samtal och utbyte av 
erfarenhet (Källström 1990). Mindre formaliserad styrning har under senare 
år fått en allt starkare genomslagskraft, eftersom den anses vara viktig för att 
uppnå ekonomiska mål (Ax, Johansson & Kullvén 2005). De mindre 
formella styrmedlen är; 
 

• Företagskultur 
• Lärande  
• Medarbetarskap 
• Kompetensuppbyggnad 
• Ledningsstöd 

(Ax, Johansson & Kullvén 2005, s 63) 
 
Organisationsstruktur 
Många beslutsrelaterade aspekter om verksamheten och dess organisation, 
innefattar begreppet organisationsstruktur (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
Organisationsstrukturen har att göra med enskilda individer, vars handlade 
påverkas av personliga egenskaper såsom motiv, värderingar, ambitioner, 
kunskaper och intressen (Källström 1990). Följande olika 
organisationsstrukturer finns; 
 

• Organisationsform 
• Ansvarsfördelning 
• Belöningssystem 
• Personalstruktur 
• Beslutsprocesser 

(Ax, Johansson & Kullvén 2005, s 63) 
 

3.2.4 Controllerns betydelse för ekonomistyrningen 
 
I en organisation är det företagsledningen som har huvudansvaret för 
ekonomistyrningen. Controllern utgör en stabsfunktion till ledningen och har 
ett primärt ansvar för att ekonomistyrningen är effektiv. Huvuduppgiften är 
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att se till att styrsystem och organisation löpande anpassas till företagets 
aktuella ledningsstil och problem. Controllerns roll är att aktivt följa 
effektiviteten i ekonomistyrningen och förändra den när det är motiverat. 
Eftersom controllern har en stor betydelse för en väl fungerande 
ekonomistyrning, är det viktigt att hon/han har en förståelse för var det 
innebär och accepterar det. Genom erfarenhetsutbyte med andra företag, kan 
controllern få idéer till ändrade modeller och metoder (Samuelson 2004). 
 
Ekonomistyrningsprocessen utgår från företagets strategier och mål, som 
påverkas av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är därför 
viktigt att controllern är delaktig i arbetet kring dessa frågor. För att kunna 
styra företaget i rätt riktning, måste controllern kunna förse ledningen med 
rätt framtidsbedömningar. Controllern ska även kunna göra bedömningar av 
andra faktorer som påverkar företaget, vilket sker i samarbete med andra 
avdelningar. Inom driftansvaret blir det controllerns uppgift att se till att det 
ekonomiska tänkandet kommer fram och uppmärksammas. Ansvaret för en 
controller sträcker sig över flera områden, exempelvis att bedöma framtid, 
sätta upp mål, ifrågasätta nuvarande agerande, diskutera alternativa 
tillvägagångssätt och fatta beslut (Källström 1990). 
 

3.3 Controllerrollens historiska utveckling 
 
Controllerbegreppet kommer ursprungligen från USA, där arbetsuppgifterna 
delades upp mellan controllers och treasurer. Treasurer jobbade med 
finansiering, kontakter med investerare och banker, penningplaceringar och 
försäkringar. Då de växande företagen blev allt mer utspridda, 
decentraliserades ansvar. Behovet av en specialistroll växte fram, för att ta 
hand om utformningen av ekonomisk information för styrningen av 
företaget. När controllerbegreppet började tillämpas i Sverige, fick det 
innerbörden av den nämnda specialistrollen (Samuelson 2004). Controllerns 
roll har dock förändrats en hel del och utvecklingen kan sammanfattas i 
följande kronologiska ordning; 
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1970-talet 
Titeln controller började användas i Sverige och försäkringsbolaget Skandia 
hade en av landets första controllerbefattningar. Kullagertillverkaren SKF är 
ett annat tidigt exempel på företag med controllers. Befattningen fick dock 
ingen större spridning förrän i slutet av 1970-talet (Källström 1990). 
Företagen började dela upp sin organisation i olika områden och bildade 
ibland olika nivåer. Dessa nivåer kunde vara affärsområden, divisioner och 
resultatenheter, men kunde även ombildas till dotterbolag. Controllerns 
uppgift var att medverka till att den tidens divisionalisering skulle fungera 
(Samuelson 2004). 
 
1980-talet 
Controllerns arbetsuppgifter var att hjälpa ledningen när det gällde 
styrningen av företaget, vilket till stor del innefattade att underlätta 
företagets divisionalisering. Ekonomistyrningen gick ut på att definiera 
finansiella mått till företagets olika verksamhetsavdelningar. Den skulle även 
utforma administrativa vertikala processer, där mål stämdes av med planer 
för att följa upp utvecklingen. Tillvägagångssätt som användes vid denna tid 
var inflationsredovisning och socialredovisning, men dock utan 
genomslagskraft (Källström 1990). Mot slutet av 1980-talet ändrades fokus 
på styrningen, från de vertikala processerna till de horisontella (Samuelson 
2004).  
 
1990-talet 
Det växte fram en rad olika modeller för såväl intern som extern strategisk 
styrning, så kallad horisontell styrning. Många företag började även 
intressera sig för styrning av icke finansiella och immateriella faktorer. 
Företagen inledde en styrning som var mer anpassad till kundernas behov 
och efterfrågan och som hanterade helheten av den egentliga verksamheten. 
Controllern effektiviserade flöden, vilket direkt ökade företagets effektivitet 
och lönsamhet. Verksamhetsstyrning blev mer populärt och införandet av 
olika varianter av styrkort blev allt vanligare. Ett antal begrepp för den 
horisontella styrningen växte fram. Några av de mest kända är Balanced 
Scorecard (BSC) och Activity Based Costing (ABC). Med BSC har ett 
samlande synsätt utvecklats, där controllerns uppgift bland annat är att 
bevaka kompetensutveckling och ta fram styrmått baserat på företagets 
vision och strategier. Detta resulterade i att det blev viktigare med 
affärskunskaper, än kunskaper inom redovisning (Samuelson 2004). 
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3.4 Accounting controller – Business controller 
 

3.4.1 Skillnader mellan begreppen 
 
I Sverige kan numera två huvudtyper av controllers urskiljas – accounting 
controller och business controller. När Samuelson (2004) endast använder 
begreppet controller, syftar han till definitionen av en business controller. 
Detta klargör han tidigt i boken Controllerhandboken. Så här sammanfattar 
Samuelson (2004, s 62) några av skillnaderna mellan controllervarianterna; 
 
Accounting controller Business controller 
  
Ser till att siffror kommer fram Använder siffrorna, både 

redovisningens och andra 
  
Historiskt och nulägesorienterad: 
rapporterar resultat och 
måluppfyllnad 

Framtidsorienterad: 
hjälper formulera mål och 
åtgärdsprogram 

  
Sammanhängande logiskt system 
med lokala delar 

Anpassad till lokala enheters synsätt 

  
Många kunders behov ska tillgodoses En linjechef är huvudkund 
  
Ekonomi- och systemkompetens 
krävs 

Verksamhets-, affärs- och 
ekonomikompetens krävs 

  
 
En business controller, enligt Olve (1988), ska inte behöva producera 
information eller ansvara för ekonomisystemet. Istället bör rollen renodlas 
till att gälla affärsanalyser och påverkan/inriktning. Accounting controllern 
kan istället ha ansvaret för informationsproduktionen. Han menar på att det 
finns flera skillnader mellan en accounting controller och en business 
controller och att det kan ifrågasättas om en accounting controller 
överhuvudtaget bör kallas controller. En accounting controller har flertalet 
av de traditionella ekonomuppgifterna och ser till att den formaliserade 
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ekonomiinformationen kommer fram. Accounting controllern ser till både 
externa och interna rapporteringsbehov. Till skillnad mot accounting 
controllern ska business controllern hjälpa en linjechef att styra 
organisationen. I en business controllers arbetsuppgifter ingår därmed att 
analysera linjechefens situation och att medverka till att påverka 
underlydande chefer (Olve 1988).  
 
Enligt Olve (1988) har ett företag oftast ett gemensamt, eller åtminstone 
samordnat, ekonomisystem som talar för att accounting controllern är en 
relativt sammanhållen funktion. Business controllerns styrningsstödjande 
roll kan i stället delas ut till varje chef som behöver stödet. Olve (1988) antar 
att de traditionella ekonomuppgifterna med tiden kommer att utgöra en allt 
mindre del av business controllerrollen. Det kan handla om att hantera 
information från andra källor än företagets ekonomisystem, för att 
exempelvis analysera marknader. Detta tyder på att business controllerrollen 
är mer aktivt granskande och förekommande i jämförelse med accounting 
controllern. Business controllern bör ha ett strategiskt perspektiv, sätta igång 
åtgärder samt söka ny information. Accounting controllern har istället ett 
mer taktiskt synsätt och det som sker följer vedertagna regler och är 
förutsägbart. 
 
I samband med allt högre ambitionsnivåer i olika avseenden, menar Olve 
(1988) på att det inte är realistiskt att en och samma person ska klara av både 
löpande ärenden och de mer långsiktiga analytiker- och 
påverkansuppgifterna. En del företag har gjort denna uppdelning mellan 
accounting controllers och business controllers, men Olve (1988) anser att 
beteckningen controller borde reserveras för business controllers. Det skulle 
innebära att företaget noggrant måste fundera över controllerns beteckning 
och placering i organisationen. 
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3.4.2 Utvecklingen av ekonomens arbetsuppgifter 
 

 

Figur 3.1 Olika ekonomuppgifter 
(Olve 1988, s 14) 

 
Före 1980-talet låg intresset mest i det som beskrivs i nedre vänstra delen av 
figur 3.1. Kompetensen låg i att göra insiktsfulla och skickliga analyser av 
de data som fångats upp av företagets bokföring och redovisning. På 1980-
talet kom uttrycket ekonomistyrning att användas i större utsträckning som 
handlar om att använda ekonomisk information och ekonomiska måltal för 
att påverka vad som sker i företaget (Samuelson 2004).  
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Ekonomerna som erhåller ansvar för att utforma styrmål behöver då ett annat 
tänkande, bortom den välutvecklade analytiska förmågan. Ekonomen måste 
ha egenskaper som motsvarar de psykologer och pedagoger har. Hon/han 
måste även ha förmåga att se händelseförloppet mellan olika 
målformuleringar och metoder, för att följa upp målen till de beslut som 
ledningen tar. Controllerrollen kompletteras här med en styrarroll 
(Samuelson 2004). 
 
Idag är den gamla företagsekonomen på väg att försvinna, den som endast 
visste det som stod att läsa i bokföringen. I den moderna organisationen 
finns nämligen ett stort antal andra datakällor, såsom interna planerings- och 
uppföljningssystem, branschdata och information om kunders beteende. 
Dessa datakällor nyttjas bäst av en analytiskt lagd ekonom och när 
controllern ses som affärsekonom fokuseras intresset naturligt på 
affärsmöjligheter och alla mått på resursanvändning (Samuelson 2004). 
 
Olve (1988) beskriver de tre övriga fälten i figur 3.1 som en utveckling ur 
ekonomen/redovisarens ”trygga hörn”. Denna utveckling kan upplevas som 
hotfull och svårhanterlig för en traditionellt utbildad ekonom. En ekonom 
som jobbar i de tre yttre fälten har mycket svårare att veta vad som är ”rätt”. 
Det som dock kan locka är möjligheterna att få mer utmanande 
arbetsuppgifter (Samuelson 2004). 
 
Den moderna svenska controllern ska ha ansvar för strategifrågor och 
affärer, men det är inte meningen att controllern ska ta något eget eller 
ensamt ansvar. Det handlar rättare sagt om den del av strategier och affärer 
som gäller analyser, målformulering, uppföljning och kanske enbart i den 
utsträckning dessa använder ekonomisk information. Det är nyttjandet av 
denna ekonomiska information och utformandet av informationsflödena som 
är och förblir ekonomens roll (Olve 1988). 
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3.4.3 Andra benämningar på en accounting controller 
 
Olve (1988) anser att accounting controllerrollen bör benämnas 
redovisningschef eller redovisningsansvarig och att endast business 
controllern bör kallas controller. Samuelson (2004) anser dock att det är 
korrekt att kalla en accounting controller för controller, men att det kan vara 
förvirrande eftersom den rollen mer liknar en traditionell ekonomi- eller 
redovisningschef. Det finns beteckningar idag, såsom ekonomichef eller 
VD-assistent, som borde möjliggöra begränsningen av användandet av 
begreppet controller, till det som utgör det mest specifika 
controlleruppdragen (Samuelson 2004). 
 
Förmodligen är det inte så många controllers som ägnar all sin tid åt business 
controlleruppgifter och i mindre företag kan en och samma person behöva 
förena flera ekonomroller. Det kan likväl vara väsentligt att ha klart för sig 
vilka arbetsuppgifter som ingår i en mer renodlad controllerroll, för att 
uppnå god ekonomistyrning. En anställd som har titeln business controller 
utformar styrverktygen efter rådande förhållanden samt ledningens 
strategiska avsikter (Samuelson 2004). 
 

3.5 Controllerns plats i organisationen 
 
Var i organisationen controllern placeras, har stor betydelse för vilka 
möjligheter hon/han har att påverka i olika situationer. Det finns oändligt 
många varianter av lösningen på placeringsfrågan. De varianter som följer är 
de mest erkända (Källström 1990). 
 

3.5.1 Controllern rapporterar till styrelsen 
 
Den tyngsta positionen en controller kan ha är att rapportera direkt till 
styrelsen, som illustreras i figur 3.2. Controllern fungerar därmed som en 
vice VD i organisationen. Skälet till att företag väljer denna placering, kan 
bero på att styrelsen fullt ut vill ta del av den expertisen inom 
ekonomistyrning, som en controller kan erbjuda. Styrelsen kan på så vis få 
vetskap om frågor som VD:n annars hade tvekat med att ta upp. Denna 
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modell har används flitigt i USA i många år. Nackdelen med modellen, är att 
relationen mellan controllern och VD:n lätt kan blir irriterad. Controllern kan 
upplevas som en konkurrent av VD:n, när det gäller rapportering till 
styrelsen. VD:n kan uppfatta det som att styrelsen inte litar på att hon/han 
gör sitt jobb och därför har tillsatt en controller (Källström 1990). 
 

 

Figur 3.2 Controllern rapporterar till styrelsen 
(Källström 1990, Egen konstruktion) 

 

3.5.2 Controllern rapporterar till VD:n 
 
Problemet med att controllern rapporterar direkt till styrelsen, försvinner om 
controllern istället placeras under VD:n (se figur 3.3). Controllern behåller 
sin ställning som vice VD. Därmed har hon/han ansvar för helheten, men 
rapporterar bara till VD:n, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Genom sin 
placering kan controllern själv välja vilka frågor hon/han vill engagera sig i. 
Controllern behöver ej ta hänsyn till om företaget är mitt inne i en 
bokslutsperiod, då det sköts av ekonomiavdelningen. Nackdelen med denna 
modell, är att personalen på mellannivån kan känna att det är ett för stort steg 
att ta kontakt med vice VD, för att få hjälp på sin nivå. Detta leder till ett 
glapp mellan controllern och verksamheten (Källström 1990). 
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Figur 3.3 Controllern rapporterar till VD:n 
(Källström 1990, Egen konstruktion) 

 

3.5.3 Controllern är ekonomichef 
 
Genom att låta controllern agera som ekonomichef, får hon/han ett direkt 
inflytande över de verktyg som används i ekonomistyrningen (se figur 3.4). 
Placeringen leder till att det finns bara en ekonom i ledningsgruppen, som är 
ansvarig för hela ekonomistyrningen. Denna modell blir billigare än de 
tidigare nämnda och det är en anledning till att modellen flitigt tillämpas av 
små och medelstora företag. Nackdelen med modellen, är att det finns en 
risk att personen ägnar mer tid åt att vara ekonomichef än controller 
(Källström 1990).  
 

 
 

Figur 3.4 Controllern är ekonomichef 
(Källström 1990, Egen konstruktion) 
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3.5.4 Controllern rapporterar till ekonomichef  
 
Att placera controllern under ekonomichefen, är troligen den vanligaste 
varianten i Sverige (se figur 3.5). Controllern får på så sätt möjlighet att 
enbart koncentrera sig på ekonomistyrningsarbetet. Nackdelen är att 
controllern saknar direktkontakt med VD:n och ledningen, då det blir 
ekonomichefen som rapporterar till dem. Detta medför att controllern får en 
position som assistent, medan ekonomichefen agerar som ”controller”. 
Controllerns möjlighet att agera kraftfullt i organisationen, minskar på grund 
av sin position, då funktions- eller divisionscheferna rapporterar direkt till 
VD (Källström 1990). 

 

Figur 3.5 Controllern rapporterar till ekonomichef 
(Källström 1990, Egen konstruktion) 

               

3.6 Controllerns roll och arbetsuppgifter i olika 
situationer  
 
I litteraturen kan det utläsas att controllerns roll i företaget kan variera 
beroende på situation. Det handlar om relativt många situationer, men nedan 
tas några för uppsatsen relevanta varianter av controllerrollen upp. 
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3.6.1 Controllerns roll och arbetsuppgifter vid strategisk planering 
 
Vid strategisk planering ska controllerns roll, enligt Samuelson (2004), vara 
naturlig och självklar. Hennes/hans uppgift är att stödja affärsansvariga 
chefer med analyser av olika slag. Det handlar om såväl interna 
kostnadsorienterade analyser som externa marknadsanalyser. Att medverka i 
det formella planeringsarbetet, är en självklarhet för att se till att det blir så 
enkelt som möjligt. Nedan följer en sammanställning av controllerns 
medverkan i strategiarbetet; 
 

• Koordinering av den formaliserade planeringsprocessen 
• Beräkning och bedömning av ekonomiska konsekvenser av 

strategier och planer 
• Deltagande i utformning av strategier och handlingsplaner  
• Deltagande i organisatoriska omstruktureringar, bemanningsfrågor, 

utbildning m.m. 
• Formulering till förslag till ekonomiska prestationsmål 
 (Samuelson 2004, s 234) 

 

3.6.2 Controllerns roll och arbetsuppgifter vid verksamhetsplanering 
och budgetering 
 
Enligt Samuelson (2004) arbetar controllern mest med planering och 
budgetering. Huvudansvaret är att se till att dessa processer, på ett effektivt 
sätt, fyller sina syften. De ska anpassas till företagets aktuella situation och 
får ett ändamålsenligt engagemang från berörda befattningshavare. 
Sammanfattningsvis bör controllern;  
 

• Medverka till att syftena med verksamhetsplaneringen blir 
penetrerade, beskrivna och accepterade  

• Bevaka att strukturen på det formella styrsystemet blir anpassad till 
företagets behov 

• Göra en tidsplan för processerna 
• Att datorsystemet används effektivt så beslutsunderlagen blir 

tillförlitliga 
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• Löpande kontakt med befattningshavare som är engagerade i 
processerna för att säkerställa att processerna är anpassade till deras 
behov och situation 

• Följa upp budgetar för att kunna utreda orsaker till vissa 
förändringar  
(Samuelson 2004, s 288) 

 

3.6.3 Controllerns roll och arbetsuppgifter vid kalkylering 
 
Controllern måste se produktkalkyleringen som en av sina viktigaste 
arbetsuppgifter, enligt Samuelson (2004). Det är controllerns huvuduppgift 
att följa upp budget och nyckeltal för att kunna se avvikelser i god tid och ta 
till åtgärder. De olika metoderna för kalkylering genomsyrar hela företagets 
ekonomiska styrning. Controllerns uppgift är att se till att kalkylerna är 
relevanta för beslut och är anpassade efter företagets behov. När det gäller 
internleveranser kan controllern uppmärksamma prisernas inverkan på 
framtiden och förutse expansion eller nedläggning av enheter. 
Sammanfattningsvis berörs controllern på flera sätt; 
 

• En accounting controller ska beakta hur integrerad kalkyleringen bör 
vara med redovisningen. Vid framtagning av differenser, 
avräkningar mellan enheter och bokslut, behövs det kalkylkostnader 
för det som har producerats. 

• Business controllern har rollen som analytiker och utför 
lönsamhetsberäkningar avseende produkter, kunder mm. 

• En business controller måste ta ställning till hur hon/han ska visa 
berörda enheter vad saker kostar. Kalkylerna ska på ett praktiskt sätt 
kunnas beräknas, kännas lättbegripliga och rättvisande. 
(Samuelson 2004) 

 

3.6.4 Controllerns roll och arbetsuppgifter vid informationssystem och 
affärssystem 
 
Informationsteknologins utveckling är förknippad med företagets 
affärsutveckling och styrning. Utvecklingen av företagens 
informationssystem, har ställt nya krav på färdigheter hos controllern. 
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Därmed har controllern en viktig roll att följa utvecklingen inom 
informationsteknologins område. Hon/han ska medverka till att utvecklingen 
tas till vara på bästa sätt i affärsverksamheten och i affärssystemet 
(Samuelson 2004).  
 

3.7 Den nya controllerrollen  
 
Utvecklingen inom informationsteknologin växer ständigt. Det ställer högre 
krav på den framtida controllern att kunna bidra till företagets framgångar 
och en ökad lönsamhet. Vad controllern anses behöva för kunskap och 
personliga egenskaper, förändras i samma takt som informationssystemen 
förändras (Mattson 1987).  
 
I framtiden måste controllern lämna ifrån sig de mer traditionella 
arbetsuppgifterna, såsom externredovisning, och lägga mera fokus på själva 
styrningen. Därigenom kan controllern stärka den styreffekt som 
ekonomistyrningen förväntas ge i företaget. Det blir viktigare i framtiden att 
controllern jobbar mer på det psykologiska planet, genom att förstå hur 
medarbetarna reagerar och påverkas i vissa avseenden. Controllerns roll 
måste anpassas till företagets struktur, geografiska spridning, organisation 
och ledningsfilosofi (Källström 1990).     
 
Den nya controllerrollen innebär att det läggs mindre fokus på de 
formaliserade styrsystemen, till fördel för de mindre formaliserade 
styrsystemen. Förändringar ska inte utföras av systemen, utan systemen ska 
stödja förändringar som initieras av medarbetarna i företaget. För närvarande 
ligger fokus på den operativa verksamheten och att ha effektiva flöden, inte 
på den övergripande strukturen såsom affärsområden och divisioner. 
Samspelet mellan företagets leverantörer och kunder är viktigt och det är på 
den operativa nivån som det går att klara av snabba leveranser och hög 
kvalitet. Betydande arbetsinsatser i form av projekt sker allt oftare, för att nå 
ett specifikt resultat i syfte att genomföra vissa förändringar. Hierarkierna 
bryts ner, organisationerna minskas och det läggs mer fokus på individen i 
centrum i den nya ekonomistyrningen (Samuelson 2004).  
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Effektiviteten i företaget beror till stor del på personalens kompetens och 
motivation. Därför har det stor betydelse för företagets fortsatta framgång, 
att det läggs vikt på personalen när det gäller vidareutbildning och belöning. 
Givetvis ska de strategiska frågorna inte glömmas bort och det är här 
controllern ska hitta en balansgång för att verksamheten ska kunna bedrivas 
så effektivt som möjligt (Samuelson 2004). 
 
Källström (1990) anser dock att controllerrollen är ogreppbar och kommer så 
att förbli. En controller riskerar att få på sig alla möjliga och omöjliga 
administrativa uppdrag, där ledningen inte finner någon annan befattning att 
lägga dem på.  
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4. EMPIRI 
 
Det här kapitlet presenterar den empiriska undersökningen som vi har utfört 
för studien. Kapitlet behandlar de intervjuer och uppföljningar av 
platsannonser, som utgör det empiriska underlaget. Inledningsvis 
presenteras de respondenter vi har intervjuat, med företagsbeskrivning och 
respondenternas svar. Kapitlet avslutas med en redogörelse av responsen på 
platsannonsuppföljningen, genom en kort presentation av respektive företag 
samt en sammanfattning av svaren. Intervju- och platsannonsfrågor 
återfinnes i sin helhet i bilaga 1 och 2. 
 

4.1 Presentation av företag, respondenter och svar 
 

4.1.1 HAFA BATHROOM GROUP AB 
 
Våren år 2005 köpte Hafa AB bolaget Westerbergs AB, som båda var 
verksamma i badrumsbranschen. Vid halvårsskiftet år 2006 fusionerades 
dessa två bolag ihop till ett och heter numera Hafa Bathroom Group AB. 
Företaget har cirka 220 anställda och säljer varor under två varumärken, 
Hafa respektive Westerbergs. Sedan juni år 2005 ingår företaget i Hafa 
Bathroom Group, som är Nordens ledande koncern i badrumsbranschen. 
Koncernen har en beräknad omsättning på 530 miljoner kronor för år 2007 
och har dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Titeln controller har 
använts på Hafa Bathroom Group sedan 4 år tillbaka2. 
 

 
2 Malin Sundbäck Ekonomichef Hafa Bathroom Group AB, telefonintervju den 20 
april 2007 
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Figur 4.1 Controllerns plats i Hafa Bathroom Group AB 
 

Malin Sundbäck3 – Ekonomichef  
 
Malin Sundbäck anser att en controller bör ha analytisk förmåga, siffersinne, 
noggrannhet och ett logiskt tänkande. Hon bedömer att en controller kan 
utreda olika problemområden samt ge beslutsunderlag till ledningsgrupp och 
styrelse för att komma vidare i strategiska frågor. Sundbäck anser att 
controllerns roll i framtiden är mycket svårbedömd, eftersom controller är ett 
så pass omfattande begrepp. Hon menar på att titeln har blivit ett modernt 
begrepp och det går att arbeta med så många olika delar, beroende på om det 
exempelvis handlar om en ekonomi-, logistik- eller inköpscontroller.  
 
När tjänsten som controller skulle tillsättas sökte företaget en person med 
civilekonomsutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Det var även 
viktigt att personen skulle ha jobbat med produktionsfrågor, för att ha 
kunskaper inom produktionseffektivisering. Controllern Johan Ericsson ska 
sköta den ekonomiska uppföljningen och förbättringsprojekt inom Hafa 
Bathroom Group AB.  Sundbäck anser att han idag har de arbetsuppgifter 
han anställdes för och att benämningen controller är bra för Ericssons tjänst. 
 

                                                 
3 Malin Sundbäck Ekonomichef Hafa Bathroom Group AB, telefonintervju den 20 
april 2007 

- 44 - 



Empiri 
 

 
- 45 - 

                                                

Johan Ericsson4 – Controller 
 
År 2003 tog Johan Ericsson sin magisterexamen som civilekonom, vid 
Högskolan i Borås, med inriktning på ekonomstyrning och finansiering. Han 
har efter utbildningen arbetat som ekonomichef på ett mindre företag. Denna 
bakgrund anser Ericsson är bra att ha med sig, eftersom han fick se hela 
förloppet från faktura till bokslut. Han tog därefter ett vikariat som 
controller, men han ansåg att denna tjänst inte hade de arbetsuppgifter en 
controller bör ha. Ericsson upplevde ändå jobbet som lärorikt, då han fick se 
skillnaden mellan teori och praktik. 
 
Ericsson har haft tjänsten som controller på Hafa Bathroom Group AB sedan 
september år 2005. Han befinner sig direkt under ekonomichefen för hela 
koncernen och han ingår i ledningsgruppen (se figur 4.1). När tjänsten 
tillsattes var det tänkt att Ericsson skulle ha det övergripande ansvaret för 
ekonomin på Hafa Bathroom Group AB. Det har aldrig varit fråga om att 
han ska sköta någon löpande redovisning, men han kan hjälpa till vid frågor 
angående detta. Ericsson skulle ha en rådgivande roll och aktivt delta vid 
möten. Tjänsten innebar ett IT-ansvar på företaget samt ett ansvar över 
personal inom administration, ekonomi och IT. Ericsson skulle därtill göra 
nyckeltalsanalyser, sköta budgetering samt rapportera om veckan som hade 
gått. Ericsson har samma arbetsuppgifter idag, som det var tänkt att han 
skulle ha när han anställdes.  
 
Ericsson anser att en controller bör vara analytisk och ha 
slutledningsförmåga. Det är viktigt med en så kallad ”helikoptersyn”, för att 
kunna se hur olika detaljer påverkar varandra i helheten och för att kunna se 
konsekvenserna. Ericsson är med och påverkar när stora beslut ska tas i 
företaget, exempelvis när det ska göras beräkningar på större inköp (nya 
maskiner).  
 
Han deltar aktivt i diskussionerna om hur företaget ska styras och har 
möjlighet att påverka ledningens beslut i viktiga frågor. Det har inte funnits 
något behov av att påverka sina arbetsuppgifter, anser Ericsson. Han tycker 
själv att han är ganska ny inom yrket och allt har fungerat bra hittills. Han 
anser att hans titel stämmer bra överens med hans arbetsuppgifter och att det 
därför är riktigt att tjänsten benämns controller. Det finns dock en del 

 
4 Johan Ericsson Controller Hafa Bathroom Group AB, intervju den 19 april 2007 
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kunskaper inom finanskalkylering, från utbildningen, som Ericsson anser att 
han inte kan bidra med på Hafa Bathroom Group AB. Förutom det tycker 
han att han får bidra med sina kunskaper och att han har utmanande projekt. 
 

4.1.2 ETON FASHION AB 
 
Eton Fashion AB grundades i Gånghester, utanför Borås, år 1928 av Annie 
och David Petterson. Företaget säljer exklusiva herrskjortor som finns att 
köpa i flera länder runt om i världen. Idag har Eton Fashion AB 50 anställda 
och säljer 500 000 skjortor per år. Med en tillväxttakt på 10-20 % per år har 
företaget som mål att sälja 1 000 000 skjortor år 2011. Företaget har en 
omsättning på 190 miljoner kronor, med en vinst på 8,5 miljoner kronor. 
Målet är att ha en vinst på 10-15 %, men eftersom Eton Fashion AB är i en 
tillväxtfas har företaget höga expansionskostnader. Titeln controller har 
funnits på Eton Fashion AB sedan januari år 20075.  
 

 
 

Figur 4.2 Controllerns plats i Eton Fashion AB 
 

                                                 
5 Ulf Nilsson Ekonomichef Eton Fashion AB, telefonintervju den 27 april 2007 
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Ulf Nilsson6 – Ekonomichef (CFO – Chief financial officer) 
 
Ulf Nilsson anser att de personliga egenskaper som är viktiga, varierar 
beroende på vilken typ av controller det gäller. Nilssons bild av en 
controller, i alla fall på Eton Fashion AB, är att hon/han ska vara lite av en 
”allt-i-allo”. Controllern ska vara flexibel, ha social kompetens, vara 
noggrann samt ha förmåga att se vad som behöver åtgärdas i olika 
situationer. En controller på Eton Fashion AB avlastar först och främst 
ekonomichefen. Det kan handla om att göra analyser, utredningar och 
samordna projekt, det vill säga de arbetsuppgifter som Nilsson idag inte 
hinner med. Controllern kan även bidra med råd om hur täckningsbidraget 
kan höjas, att projekt och dylikt utförs på rätt sätt samt rätta till det som är 
fel.  
 
Nilsson bedömer att Eton Fashion AB kommer att behöva fler controllers 
framöver, i samband med tillväxt. I allmänhet tror han att ju större företag en 
controller jobbar på, desto snävare område verkar personen inom. Stora 
företag kommer även att ha flera olika typer av controllers, som inte kommer 
att kunna vara involverade i allt. Det kan sitta en controller på varje 
avdelning, som är inriktade på ett relativt smalt område. Dessa tjänster tror 
inte Nilsson är fullt lika stimulerande som en controller med övergripande 
arbetsuppgifter på ett medelstort företag. Den sistnämnda controllern får en 
allmänbildning när hon/han är inkluderad i allt, men det krävs också väldigt 
mycket av personen.  
 
Beslutet om att anställa en controller på Eton Fashion AB, togs efter att 
Nilsson hade diskuterat med VD:n om att han behövde stöd i samband med 
tillväxt och ökad arbetsbörda. Det sattes inte ut någon platsannons för 
controllern Maria Carlsson. Nilsson anser dock att det är viktigt med 
högskoleutbildning, eftersom tjänsten innebär utredningar och det är viktigt 
att controllern förstår sig på problemlösningar. Han anser även att erfarenhet 
av ekonomi/redovisning är viktigt samt juridik i samband med exempelvis 
tolkning av lagar och utformning av avtal. Maria Carlsson har idag den roll 
och de arbetsuppgifter hon anställdes för, såsom utredningar, ge förslag på 
nya projekt, skapa rutiner samt agera stöd till personal på 
ekonomiavdelningen. Nilsson har dock funderingar över titeln på Carlssons 
tjänst och att den inte är helt passande för hennes arbetsuppgifter. Det var 

                                                 
6 Ulf Nilsson Ekonomichef Eton Fashion AB, telefonintervju den 27 april 2007 
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viktigt att tjänsten inte skulle benämnas assistent, eftersom Carlsson utför till 
stor del samma arbetsuppgifter som Nilsson, men företaget har inte hittat en 
mer passande titel. 
 
Maria Carlsson7 – Controller 
 
Maria Carlsson har tagit magisterexamen i Europakunskap på 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med inriktning 
företagsekonomi och fördjupning marknadsföring. Hon byggde därefter på 
med kurser inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik, för 
att bli civilekonom. Carlsson har tidigare jobbat som butiksansvarig och 
ansvarade då för inköp och försäljning. Efter sin examen blev hon 
ekonomiansvarig på ett mindre företag, där hon anser att hon lärde sin 
mycket om hela processen i ett företag. Carlsson anser att det är bra att börja 
på ett mindre företag, för att se alla in- och utflöden som sker.  
 
Carlsson har haft tjänsten som controller på Eton Fashion AB sedan januari 
år 2007. Hon anställdes, som tidigare påpekat, för att företaget med sina 50 
anställda och höga tillväxttakt funnit behovet av en controller. Den Carlsson 
befinner sig närmast på företaget är ekonomichefen Ulf Nilsson och de har 
en tät kontakt med varandra (se figur 4.2). Carlsson rapporterar i regel endast 
till ekonomichefen, dock efterlyser även VD rapporter, men då är oftast 
Nilsson länken dem emellan.   
 
Eftersom Carlsson är den första controllern på Eton Fashion AB, fanns det 
inga exakta ramar över vad tjänsten skulle innefatta, när hon anställdes. 
Tanken var att Carlsson skulle utgöra ett stöd till ekonomichefen i 
utredningar. Tjänsten beskrevs som en ”administrativ controller” och hon 
skulle tillhandahålla avtalsfrågor, utredningar till revisorn och 
budgetuppföljning. Stor vikt lades på flexibilitet. Carlsson har under hela 
processen utvecklat tjänsten tillsammans med sin chef. Ledningen 
poängterade tydligt vid tillsättningen av tjänsten, att Carlsson skulle stödja 
ekonomichefen och ej vara någon assistent till honom. Hon skulle fungera 
som en stödfunktion även för resten av ekonomiavdelningen.  
 

                                                 
7 Maria Carlsson Controller Eton Fashion AB, intervju den 23 april 2007 
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Idag utgör Carlsson, som det var sagt, en stödfunktion för ekonomichefen 
och ekonomiavdelningen. Nilsson har med tiden givit Carlsson fler 
arbetsuppgifter. Hon arbetar till större delen med projekt som hon oftast får 
av Nilsson, men kan även få uppgifter direkt från VD:n. Det enda löpande 
arbetet hon har, är att följa upp budgeten varje månad. Carlssons uppgift är 
att reagera då något inte stämmer. Hon är även ansvarig för butiksavtal och 
har till uppgift att följa upp om butikerna är lönsamma eller inte. Eftersom 
Eton Fashion AB inte har någon utnämnd personalchef, är det många 
personalfrågor som kommer till ekonomichefen Ulf Nilsson. Då och då går 
dessa via Carlsson och ibland kan det handla om tidskrävande frågor. Det 
gäller för Carlsson att hitta en balans, så att hon inte tar på sig för mycket.  
 
Eftersom företaget växer snabbt (cirka 20 % per år) är det mycket som 
behövs fångas upp. Tidigare hade Eton Fashion AB ingen kontaktperson till 
systerbolaget i USA, men numera fungerar Carlsson som deras 
kontaktperson. Övriga ansvarsområden som går att finna i Carlssons 
befattningsbeskrivning är; statistik, upprättande av avtal, 
personalhandboken, genomförandet av olika utredningar, göra analyser av 
omkostnader, se till att rutinerna löper optimalt på ekonomiavdelningen, 
göra uppföljning och kontroll av att inventering utförs.  
 
Först och främst anser Carlsson att det i hennes tjänst behövs flexibilitet, 
eftersom VD:n kan komma med ett uppdrag som ska färdigställas omgående. 
I en sådan situation måste hon börja med uppdraget direkt och andra 
pågående arbeten får läggas åt sidan så länge. Carlsson anser även att det är 
viktigt med social kompetens, eftersom hon är beroende av andras 
information och många projekt går ut på samarbete med andra. Det krävs ett 
övergripande intresse för ekonomi och juridik, då hon ofta utformar och 
kontrollerar avtal inom företaget (när det gäller butiker). Carlsson tycker 
slutligen att det är väldigt viktigt att kunna vara bestämd, då hon som 
controller måste kunna se professionellt på ett ärende, ej personligt. Det 
händer att någon tar något personligt och då krävs det ”skinn på näsan”, 
vilket Carlsson anser själv att hon har. Även om det i många situationer 
krävs en bestämdhet för att slutföra projekt, gäller det att visa ödmjukhet och 
att ha förståelse för andra människors jobb (alla bidrar till företagets 
resultat).  
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Carlsson deltar inte i ledningsmöten, men kan däremot utforma underlag och 
göra undersökningar som ska användas i diskussioner om framtiden. Hon får 
även alltid aktuell information och rapporterar till ekonomichefen. VD:n kan 
dock ha funderingar angående något som berör butiksavtalen. Då vänder han 
sig direkt till Carlsson, eftersom hon är den som har haft mest tid för att sätta 
sin in i avtalen och därför kan bidra med stor kunskap.  
 
Eftersom tjänsten var helt ny när hon tillträdde, har Carlsson haft stora 
möjligheter att påverka sin roll. Hon ska följa upp vad som är bra respektive 
dåligt och hon föreslår även själv projekt som hon anser behöver 
genomföras. Carlsson har själv funderingar kring sin titel. Hon kontrollerar 
mycket i sitt dagliga arbete, men anser inte att hon är lika engagerad med 
sifferrapporter som en finansiell controller vanligtvis är. Carlsson har 
funderat över en mer passande titel, som exempelvis administrativ controller, 
men det stämmer inte heller riktigt. Hon anser själv att hon inte har den 
controllerrollen som framställs i litteraturen, som Carlsson tycker mest tar 
upp en finansiell/redovisningsmässig beskrivning.  
 
Carlsson anser inte att hon har mer kunskap (inom ekonomistyrning) från 
studierna än vad hon får bidra med till företaget. Hon har däremot praktisk 
erfarenhet från tiden som ekonomichef, som hon inte kan nyttja fullt ut på 
Eton Fashion AB. Det beror dock främst på att hon har en annan typ av 
tjänst nu och inte sitter med löpande arbete. Även om Carlsson inte kan ta 
tillvara alla sina tidigare erfarenheter, kan hon ändå använda en del av den 
praktiska erfarenheten i projekt. 
 

4.1.3 GINA TRICOT  
 
Gina Tricot är ett familjeföretag som grundades i Borås år 1997 av VD 
Jörgen Appelqvist. Företaget säljer damkläder och står för all design själv. 
Allt förutom produktionen sker på huvudkontoret i Borås och företaget har 
en egen butikskedja. Gina Tricot anser att pris, kvalitet och mode är viktigt 
och företaget har en väldigt hög omsättning. Försäljningen uppgår till cirka 
12 miljoner plagg om året till ett belopp av 1,2 miljarder kronor. Av detta 
räknar företaget med en vinst på cirka 200 miljoner kronor i år. Idag har 
Gina Tricot 67 butiker runt om i Sverige, men under detta år expanderar 
företaget till 74 butiker, varav 6st i Norge. På huvudkontoret uppgår 
personalstyrkan till 60 personer, medan hela koncernen har 450 anställda. 
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Controllers har funnits på Gina Tricot i cirka två år, som ett resultat av 
tillväxt. Behovet uppstod när företaget hade 35-40 butiker och omsatte cirka 
400-500 miljoner kronor8. 
 

 

Figur 4.3 Inköpscontrollerns plats i Gina Tricot 
 
Magnus Tillsten9 – Operativ chef  
 
Magnus Tillsten menar på att en controller bör vara en duktig ekonom som 
kan fatta snabba beslut. Personen bör vara flexibel och fri i sin roll, då en del 
av arbetsuppgifterna går ut på att lista ut vad som händer i framtiden och 
planera därefter. En controller ska kunna greppa över mer än bara siffror och 
inte ha något personalansvar. Tillsten anser att en controller på Gina Tricot 
(med fokus på inköpscontrollern Annelie Johansson), kan bidra med att ta 
vid där inköpschefens roll slutar. Detta gör att inköpschefen helt kan 
fokusera på själva produkten. Johansson sitter i möte varje vecka med 
inköpsledningen. Hon arbetar fram materialet till mötet och behandlar efteråt 
det som beslutats. Johansson kan ses som ”spindeln i nätet” då hon 
analyserar och föreslår åtgärder. Det är i princip hon som ”lägger orden i 
munnen på inköpsledningen”, menar Tillsten. I framtiden, vid tillväxt, ser 
han att det finns en inköpscontroller i varje varugrupp.  
 
Då Johansson fick tjänsten internt i samband med expansion, publicerades 
det aldrig någon platsannons. Om tjänsten utannonseras idag skulle 
textilbakgrund vara väldigt viktigt, samt kunskaper inom ekonomi. Denna 

                                                 
8 Magnus Tillsten Operativ chef Gina Tricot, intervju den 19 april 2007 
9 Magnus Tillsten Operativ chef Gina Tricot, intervju den 19 april 2007 
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kunskap kan komma från såväl jobb som studier. Tillsten anser att de rätta 
personliga egenskaperna är viktigare än den akademiska bakgrunden och 
personen kan lämpligen börja sin karriär i butik. Johansson utför bland annat 
budgetering, prognoser, rapportering och analyser. Hon sköter ingen löpande 
redovisning. Tillsten anser utan tvekan att Johanssons tjänst är en ”riktig” 
controller. 
 
Annelie Johansson10 – Inköpscontroller 
 
Annelie Johansson är utbildad textilekonom vid Högskolan i Borås och hon 
började jobba på Gina Tricot som inköpsassistent år 2000, direkt efter 
studierna. Efter en tid på företaget blev Johansson Gina Tricots första 
inköpscontroller.  
 
Johansson har idag jobbat som inköpscontroller i cirka 1,5 år. Tjänsten har 
vuxit fram i företaget i samband med expansion, tidigare hade varje 
inköpsavdelning ansvar för sitt område. Hon är inte inköpschef, det finns en 
person med den titeln på företaget som har personalansvar. Johansson ingår 
dock i samma team som inköpschefen. I organisationen befinner sig 
Johansson mellan operativ chef (Magnus Tillsten agerar som verkställande 
direktör, men har inte den titeln eftersom Gina Tricot är ett familjeföretag), 
produktchef och inköpschef (se figur 4.3). Hon rapporterar till dessa 
personer, samt ekonomichefen. Cheferna vill ha olika rapporter, exempelvis 
kan ekonomichefen vilja se helheten av försäljningen under mars månad, 
medan inköpschefen vill ha rapporter med försäljningsstatistik och 
bruttovinst per varugrupp.  
 
När Johansson fick tjänsten som inköpscontroller var det tänkt att hon skulle 
sköta budgetering, rapportera om veckan som gått, planera för framtiden och 
göra uppföljningar. Hon skulle inte ha något personalansvar och inte jobba 
med löpande redovisning. Eftersom Johansson är den första som haft denna 
tjänst, har hon varit med och utvecklat den. Hennes arbetsuppgifter är 
desamma idag, som när hon fick tjänsten. Då Johansson har jobbat i sju år på 
Gina Tricot, kan hon med sina erfarenheter även utgöra ett stöd för ny 
personal. Hon lär bland annat ut hur datasystemen och andra praktiska saker 
fungerar på inköpsavdelningen.  
 

 
10 Annelie Johansson Inköpscontroller Gina Tricot, intervju den 19 april 2007 
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Enligt Johansson bör en controller vara ordningsam, strukturerad och ha 
analytisk förmåga, då arbetsuppgifterna i stort går ut på att analysera och 
använda rapporter vid exempelvis budget, planering, expansion. Johansson 
anser att hon är mycket aktiv på möten och har möjlighet att påverka beslut. 
Eftersom hon har varit med och skapat sin tjänst från grunden, anser hon att 
hon har stor möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Johansson bedömer 
även att det är helt rätt att kalla tjänsten hon har för controller. Hon har 
exempelvis en ekonomisk blick, till skillnad från inköpschefen. Johansson 
tycker att det är bättre med en inköpscontroller på Gina Tricot, istället för en 
ren ”ekonom-controller”. Hon menar på att hon har stor kunskap inom textil 
och mode som är en förutsättning för att klara tjänsten bra. När det gäller 
ekonomistyrning, anser Johansson att hon får använda det mesta av sin 
kunskap inom området. 
 

4.1.4 REDCATS NORDIC 
 
Redcats Nordic är Nordens ledande postorderföretag, med varumärkena 
Ellos, Josefssons, La Redoute, Catalog Mail Outlet, Enjoy och Jotex. År 
1947 grundades fabriks- och handelsfirman Ellos av Olle Blomqvist. Ellos 
förvärvar Skivor & Band år 1984, som senare blir Enjoy (Sveriges enda 
musik- och filmklubb), och år 1996 förvärvas Josefssons (mode för dam, 
barn och hem). År 1998 lanseras La Redoute (mode för dam, herr, barn och 
hem) i Sverige och Ellos lanserar Catalog Mail Outlet (Nordens första och 
största mailorder outlet på Internet). Redcats Nordic bildas år 1999 och år 
2004 köper företaget Jotex (inredning, för ett vackrare hem). Redcats Nordic 
har 1500 anställda och omsatte 3 miljarder kronor år 2005. Controllers har 
funnits på företaget i cirka 15-20 år11. 
 

 
11 Gregory Bouquet Group controller Redcats Nordic, intervju via mail den 27 april 
2007 
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Figur 4.4 Controllerns plats i Redcats Nordic 
 
Gregory Bouquet12 – Group controller  
 
Gregory Bouquet anser att en controller ska vara fördomsfri och social, ha 
förmåga att argumentera och försvara sin åsikt, vara lugn och rättfram, visa 
mycket energi och entusiasm vid antaganden av utmaningar, kunna prioritera 
och fokusera på de viktigaste faktorerna, ha förmåga att sammanfatta och 
presentera på ett enkelt sätt och slutligen vara noggrann utan att gå in på för 
mycket detaljer. Bouquet anser att det viktigaste en controller kan bidra med 
till Redcats Nordic, är att försäkra sig om och stödja företagsledningen så att 
företaget uppnår det förväntade resultatet. Detta leder till en hel del uppgifter 
som alla bör ha som ändamål, att förbättra rörelseresultatet eller se till att 
företaget har redskap för att upptäcka varianser och agera därefter. Det är 
inte controllern som tar besluten istället för ledningen, men hon/han kan 
påverka.  
 
När det kommer till controllerns roll i framtiden, tror Bouquet att den 
kommer att vara mer och mer integrerad med företaget, för att kunna stödja 
och ge råd före ett beslut. Controllerrollen får inte vara begränsad till att 
förklara/rapportera vad som har hänt eller enbart kontrollera redovisningen. 
Bouquet anser att en controller för det mesta ska förutse problem, för att i 
förskott vidta åtgärder för att nå målet.  
                                                 
12 Gregory Bouquet Group controller Redcats Nordic, intervju via mail den 27 april 
2007 
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När Redcats Nordic behövde tillsätta den tjänst controllern Johan Stigson har 
idag, sökte företaget en person med finans- eller handelsbakgrund. Hon/han 
skulle ha erfarenhet eller god kunskap inom redovisning, samt 2-3 års 
arbetslivserfarenhet. Controllern skulle göra budget, rapportera om veckan 
som gått samt ge råd till ledningen. Idag har controllern ansvaret för 
bokföring av viktiga reserveringar, budgetering, prognoser, rapportering, 
kostnadskontroll, marginalkontroll, leda projekt såsom; lönsamhet/produkt, 
catalogue, marknadsföringsstöd, utvärdering av projektet P&L and cash 
impact per year samt ge råd till chefen för 
lönsamhetsförbättring/ekonomistyrning. Bouquet anser att det är helt korrekt 
att Stigsons titel innehåller begreppet controller. 
 
Johan Stigson13 – Team Leader Commercial Controlling 
 
Johan Stigson har en magisterexamen inom Ekonomprogrammet vid 
Högskolan i Borås, med inriktning ekonomistyrning med controllerprofil. 
Stigson började på Redcats Nordic hösten år 2003. Hans första tjänst inom 
företaget var på Treasury-avdelningen, som ansvarar för valutaflöden, 
finansiering och valutasäkringar. Stigson hade sin tjänst på Backoffice, där 
han bland annat jobbade med bokföring. Hösten år 2004 bytte han tjänst till 
Brand controller för varumärket Josefssons. Tjänsten innebar controlling-
ansvar för försäljnings- och marknadsföringskostnader samt vissa indirekta 
kostnader för Josefssons. I juni år 2005 blev han även ansvarig för 
varumärkena Ellos och Catalog Mail Outlet.  
 
I maj år 2006 fick Stigson sin nuvarande tjänst med controlling-ansvar för 
marginalen för ovanstående varumärken. En controller och en 
assistent/trainee rapporterar till Stigson. Han rapporterar vidare till Group 
Controller, som rapporterar till CFO, som i sin tur rapporterar till VD. Så ser 
organisationen ut på pappret, men givetvis har Stigson även direktkontakt 
med CFO och VD. Då Stigson tillsattes som business controller, var det 
bland annat tänkt att han skulle syssla med budgetering, rapportering, 
resultatanalyser, rekommendationer till företagsledningen, löpande 
uppföljning och uppfatta tidiga varningssignaler. Stigson arbetar inte med 
någon löpande redovisning. Han anser personligen att det är fel att kalla en 
tjänst controller, om den innehåller löpande redovisning. Stigson tycker 

 
13 Johan Stigson Team Leader Commercial Controlling Redcats Nordic, intervju via 
mail den 27 april 2007 
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däremot att det är viktigt att vara kunnig inom redovisning, om en person vill 
bli en bra controller, eftersom informationskällan ofta är redovisningen. Han 
har själv haft mycket nytta av det faktum att han arbetade med bokföring ett 
tag innan han blev controller. När det gäller Stigsons arbetsuppgifter idag, är 
de i stort sett desamma som när han tillträdde sin nuvarande tjänst.  
 
De personliga egenskaper som Stigson anser att en controller bör ha är; en 
förmåga att ta egna initiativ, självständighet, förmåga att framföra och 
försvara egna åsikter, förmåga att kommunicera tydligt (även då ämnet är 
komplext), logiskt tänkande, stresstålighet, förmåga att behålla lugnet även 
under pressade situationer, hög grad av personlig integritet (då jobbet 
innehåller många konfidentiella uppgifter) samt förmåga att snabbt sätta sig 
in i nya ämnen.  
 
Stigson har en aktiv roll på möten, eftersom han som controller har ett 
helhetsperspektiv (han kan se framtida konsekvenser av beslut). Detta gör att 
hans ord väger tämligen tungt på möten. Han anser i allra högsta grad att han 
har haft möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och sin roll som 
controller. Stigson menar på att en controllertjänst blir lite vad controllern 
själv gör den till. Därav väljer han ”förmåga att ta egna initiativ” som en 
viktig personlig egenskap. Stigson anser själv att titeln controller är helt 
korrekt för hans tjänst och att han får mer och mer kunskap inom 
ekonomistyrning hela tiden. När han har fått nya tjänster, har han upplevt att 
hans kunskaper ligger i linje med den tjänst han har fått.  
 

4.1.5 VOLVO LASTVAGNAR REGION NORDIC 
 
Volvo byggde sin första lastbil år 1928 och är idag en av världens största 
tillverkare av tunga lastbilar, som skapar tillförlitliga transportlösningar för 
kunder över hela världen. Region Nordic är sedan år 1990 en affärsdrivande 
region inom Lastvagnars Europadivision, som är ansvariga för 
marknadsföring, lastvagnsförsäljning och eftermarknad för Volvo 
Lastvagnar på de nordiska marknaderna. Region Nordic har 129 anställda 
och controllers har funnits på företaget sedan mitten på 1980-talet14. 
 

 
14 Thomas Svanteson Ekonomichef Volvo Lastvagnar Region Nordic, intervju via  
mail den 18 april 2007 
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Figur 4.5 Business controllerns plats i Volvo Lastvagnar Region Nordic 
 
Thomas Svanteson15 – Ekonomichef (CFO)  
 
Enligt Thomas Svanteson bör en business controller förstå affären och 
samband mellan olika delar av den. Att ha en analytisk förmåga är ett måste. 
Hon/han ska dessutom kunna förmedla analys och kommentarer så att alla 
förstår. På företaget kan business controllern bidra med skarpa analyser, men 
kan också uppfatta varningssignaler på ett tidigt stadium. Business 
controllern kan utgöra ett bollplank till företagsledningen och ge goda råd. I 
framtiden bör business controllern vara med i affären på ett tydligare sätt och 
vara mer analytiker än redovisare.  
 
När Volvo Lastvagnar Region Nordic skulle anställa business controllern 
Johan Niklasson, söktes en person med magisterexamen i företagsekonomi 
(eller likvärdig utbildning), flerårig erfarenhet av redovisning och 
controllerarbete, god kunskap om Volvos ekonomisystem, om Microsoft 
Office 2000, om Volvos finansiella riktlinjer samt att personen kunde skriva 
och tala flytande engelska och minst ett av de nordiska språken.  

                                                 
15 Thomas Svanteson Ekonomichef Volvo Lastvagnar Region Nordic, intervju via  
mail den 18 april 2007 
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Business controllern skulle ansvara för rapporterings- och 
investeringsprocessen, analysera och göra uppföljning på resultat för Region 
Nordic, utveckla och uppdatera rapporter till ledningen som är relaterade till 
resultatet, göra ad hoc analyser genom eget initiativ eller genom begäran 
från Region Nordics ledning, förse Region Nordics ledningsgrupp med 
finansiell information, förbättra den finansiella processen inom Region 
Nordic samt att delta i diverse projekt.  
 
Svanteson anser att Niklasson har den roll på företaget som är i linje med 
förväntningar från ledningen. Niklasson har även i stort sett samma 
arbetsuppgifter som beskrevs i platsannonsen och i arbetsbeskrivningen. 
Svanteson menar på att det kan ge en felaktig bild av arbetsinnehållet, om 
enbart ordet controller används. Han tänker själv på en person som jobbar 
mer åt redovisningshållet. En business controller däremot har arbetsuppgifter 
som omfattar en koppling till affären och därmed är hon/han delaktig i såväl 
historiken som i framtiden (exempelvis prognoser, budget/affärsplan och 
strategier). Svanteson anser att titeln Business controller är helt korrekt för 
Niklassons tjänst. 
 
Johan Niklasson16 – Business controller  
 
Johan Niklasson har en magisterexamen från Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, med inriktning mot kostnads- och intäktsanalys. Han 
har arbetat inom olika ekonomifunktioner på Volvo sedan hösten år 1998. 
Niklasson började på Volvo Business Services, där han jobbade med 
anläggningsredovisning och senare försäljningsuppföljning. Han gick sedan 
vidare till Volvo Lastvagnars Europadivision och var business controller 
inom Commercial Aftermarket. 
 
Niklasson har haft befattningen business controller inom Region Nordic 
sedan februari år 2006. Han tillhör avdelningen Business Control inom 
Region Nordic, som är en del av Volvo Lastvagnars Europadivision. 
Niklasson rapporterar till den regionala ekonomichefen (CFO) Thomas 
Svanteson. När det gäller frågan om vilka arbetsuppgifter det var tänkt att 
Niklasson skulle sköta, hänvisar han till Svantesons svar (se näst sista 
stycket i Thomas Svantesons intervju). Niklasson anser att han har samma 

 
16 Johan Niklasson Business controller Volvo Lastvagnar Region Nordic, intervju 
via mail den 26 april 2007 
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arbetsuppgifter idag, som beskrevs i platsannonsen när han antog tjänsten. 
Hans roll har inte ändrats i någon större bemärkelse, på det dryga år han 
jobbat som controller. 
 
Niklasson anser att det är viktigt för en controller att ha förmåga att snabbt 
kunna sätta sig in i nya ärenden, kunna analysera och presentera data. Han 
poängterar dessutom att det är viktigt att ha god samarbetsförmåga och viss 
envishet. På de möten där Niklasson deltar, försöker han vara aktiv i 
diskussionerna. I annat fall anser han att det är rätt poänglöst att han deltar. 
Niklassons möjlighet att påverka ledningens beslut varierar från fall till fall. 
Det finns möten till vilka Niklasson enbart förbereder data (vanligtvis till 
ekonomichefen), men inte själv deltar i. Då brukar Niklasson och Svanteson 
oftast stämma av innan, om det är något speciellt som bör tas upp.  Det förs 
en öppen dialog inom avdelningen, gällande hur arbetet ska skötas. 
Niklasson upplever det som att det finns en stor ”frihet under ansvar”, för 
hur var och en organiserar sitt jobb. Han anser att så som Volvo använder 
begreppet, är det korrekt att titulera hans tjänst Business controller.  
 
Arbetsuppgifterna följer den ”mall” som är vedertagen inom koncernen. 
Niklasson har dock ingen egen erfarenhet från något annat företag att 
jämföra med, men han tror inte att rollen som sådan ser så annorlunda ut på 
annat håll. I en del lägen får han dock utföra rutinjobb, vilket han inte alltid 
finner så stimulerande, men som ändå måste utföras. Det händer även att 
Niklasson blir inblandad till en viss del i ärenden, där han tycker att 
ekonomiaspekterna borde väga tyngre, men andra icke ekonomirelaterade 
delar väger över gång på gång. Om det under en period blir för mycket av 
sådana ärenden, så känner Niklasson att hans kunskap inom 
ekonomistyrning inte nyttjas på bästa sätt. 
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4.2 Respons på platsannonser 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av responsen på 
platsannonsuppföljningen. Sammanlagt har nio kontaktpersoner besvarat 
mailet inom tidsramen, av 40 tillfrågade. Informationen under respektive 
rubrik, har erhållits från respektive respondent. 
 

4.2.1 BETANIA ORGANISATIONSMEDICIN AB, Junior controller, 
Stockholm17

 
Betania Organisationsmedicin AB erbjuder företagshälsovård som är 
anpassad till dagens situation i arbetsliv och samhälle. Företaget har idag 50 
anställda och omsätter årligen 40 miljoner kronor. 
 
Som controller/administratör kommer personen att stödja VD och 
avdelningscheferna med att göra budget, analyser, försäljningsrapporter, 
kalkyler och ta fram finansiella presentationer. Rapportering, med såväl 
interna som externa siffror, kommer att ske till säljavdelningen, 
kundansvariga, VD samt administrativ chef. Vidare kommer hon/han att 
medverka i olika effektiviseringsprojekt, utveckla och förbättra kund-/och 
säljuppföljning, samt bistå organisationen i övriga administrativa uppgifter. 
Tjänsten beskrivs som ”spindeln i nätet” och controllern kommer att ha 
möjlighet att påverka ledningens beslut i ekonomistyrningsfrågor. 
Controllern kommer även att sköta en del löpande redovisning, men får inget 
personalansvar.  
 
Betania Organisationsmedicin AB söker en person med en akademisk 
examen, gärna nyutexaminerad och som inte är rädd för att ta tag i olika 
arbetsuppgifter. Företaget vill ha någon som är positiv, analytisk, 
ansvarstagande, ”serviceminded” och självgående. Det är viktigt att hon/han 
tycker om att samarbeta med såväl anställda som kunder. Personen ska vara 
flexibel, ha arbetsglädje och ett intresse för hälsa. 
 

 
17 Adam Nerell Administrativchef Betania Organisationsmedicin AB, intervju via 
mail den 17 april 2007 
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4.2.2 SATS, Financial controller, Stockholm18

 
SATS är Nordens ledande träningsföretag och har 100 helägda center och 
drygt 40 center som drivs på licens- och franchisebasis. Företaget omsätter 
drygt 1,1 miljarder kronor och har cirka 3 700 medarbetare på sina helägda 
center. 
  
Controllern kommer att ha en viktig kontrollfunktion av försäljningsrelaterad 
information, interna rutiner, prognoser och målstyrning. Tjänsten innebär 
både rapportering till ekonomichefen om veckan som har gått och 
sammanställning av beslutsunderlag till ledningsgruppen. Controllern 
kommer att vara delaktig i det årliga budgetarbetet, göra uppföljningar av 
alla resultatenheter, samt driva projekt inom supportfunktionen. Löpande 
bokföring anses som meriterande, men ska inte ingå i befattningen. Tjänsten 
omfattar inget personalansvar. Mycket tid kommer att läggas på analys och 
rapportskapande i Excel. 
 
SATS söker en civilekonom, med erfarenhet av arbete i Microsoft Excel. 
Praktisk erfarenhet av redovisning ses som meriterande. Företaget 
värdesätter personliga egenskaper såsom att vara prestigelös, tycka om att 
arbeta med och ge service till många olika medarbetare i organisationen.   
 

4.2.3 FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN, Kvalificerad 
redovisningsekonom/controller, Sundbyberg19

 
Fastighets AB Förvaltaren har cirka 170 medarbetare, som tillsammans 
servar närmare 9 200 Bokunder och 600 Lokalkunder. Företaget ägs av 
Sundbybergs stad. Omsättningen år 2006 för koncernen, där Fastighets AB 
Förvaltaren är moderbolag, uppgick till drygt 800 miljoner kronor. 
 
Redovisningsekonomen/controllern kommer att arbeta aktivt med förbättring 
och utveckling av företagets rutiner och administrativa hjälpsystem. I 
arbetsuppgifterna ingår även; löpande redovisning, bokföring och 
rapportering, prognos- och budgetarbete och bokslut, ekonomiadministrativa 
projekt, avstämningsarbete och momsfrågor, anläggningsredovisning samt 

 
18 Monica Hansson Finance Director SATS, intervju via mail den 23 april 2007 
19 Sara Borgeström Rekryteringsansvarig SJR, intervju via mail den 24 april 2007 
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ekonomiska analyser. Tjänsten handlar mer om rapportering än om 
ekonomistyrning och är helt utan personalansvar. Rapportering kommer att 
ske till ekonomichef/vice VD. 
 
Fastighets AB Förvaltaren söker en civilekonom, med inriktning 
redovisning, som har hög IT-kompetens. Företaget vill att den som söker ska 
ha cirka 2-4 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och/eller erfarenhet 
från revisionsbranschen. Erfarenhet från arbete med 
koncernredovisning/koncernkonsolidering är meriterande, men är inget krav 
för tjänsten.  Företaget vill att den som söker är en driven och självgående 
person som ska kunna strukturera, dokumentera och analysera. Personen ska 
vara van vid att arbeta mot deadlines, vara noggrann och ha en god 
samarbetsförmåga.  
 

4.2.4 KWINTET, Supply chain controller, Malmö20

 
The Kwintet Group är en marknadsledande koncern inom arbetskläder. De 
stora varumärkena är; Fristads, Kansas, KLM, Hejco och Lafont. För 
närvarande har koncernen drygt 3000 anställda och har försäljningskontor i 
11 länder. Under år 2006 hade The Kwintet Group en omsättning på cirka 
600 miljoner euro.  
 
Tjänsten som Supply chain controller på Kwintet kommer att innebära 
utveckling och implementering av finansiella rapportsystem, 
leverantörskedjans nyckeltalsrapportering, utveckla och göra uppföljning av 
projekt, garantera samordning av finanser med Kwintet Group Finance, samt 
förbättra och säkra leverantörskedjans finanser och nyckeltal. Controllern 
kommer att kunna påverka ledningsbeslut och ska rapportera om veckan som 
har gått. Inget personalansvar ingår. 
 
Kwintet söker en person med magisterexamen inom företagsekonomi, eller 
motsvarande. Personen är förmodligen mellan 27-32 år och har cirka 3-5 års 
relevant arbetslivserfarenhet (som affärskonsult, eller controller på ett 
internationellt företag). Engelska ska talas flytande och det ses som 
meriterande att kunna tyska eller franska. Den sökande ska ha utmärkta IT-

 
20 Helene Mauritzon Human Resources Manager Kwintet Group, intervju via mail 
den 24 april 2007 
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kunskaper (Microsoft Excel, PowerPoint), en del kunskap om ERP-system 
och måste vara beredd på ett frekvent resande. De personliga egenskaperna 
som söks är; flexibel, hårt arbetande, självständig, analytisk, strukturerad, 
god samarbetsförmåga och utmärkt kommunikationsförmåga.  
 

4.2.5 AGRESSO AB, Controller, Solna21

 
Agresso AB säljer, implementerar och ger support för affärssystemet 
AGRESSO. Organisationen har idag drygt 300 anställda och under år 2006 
uppgick omsättningen till 359,4 miljoner kronor.  
 
Denna tjänst innefattar bokslutsarbete, rapportering (både internt till 
ekonomichefen enligt svenska regler och till moderbolaget i Nederländerna 
enligt internationella regler), budgetering och uppföljning av utfall mot 
budget, ansvar för bolagshandlingar och formalia, samt utveckling av 
processer. Controllern har inget personalansvar. Möjlighet finns till att 
påverka beslut i ekonomistyrningsfrågor och en del löpande redovisning 
ingår i tjänsten. 
 
Agresso AB söker en person som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter 
som nämns i texten ovan. Det är viktigt att ha god kunskap i både svenska 
och internationella redovisningsregler. Företaget ser det som positivt med 
erfarenheter av att skapa och driva nya rutiner samt att behärska Microsoft 
Office. Kunskap i engelska, tal och skrift, är viktigt. Det ses som meriterande 
att ha kunskap i affärssystemet AGRESSO. Den sökande bör vara 
lösningsorienterad, ha en stark drivkraft att skapa och upprätta nya rutiner, 
vara ansvarsfull samt ha en god kommunikationsförmåga. Företaget ser det 
som en självklarhet att den sökande är van att arbeta självständigt och att 
personen kan hålla tidsplaner.   
 

 
21 Sven Johansson Ekonomichef Agresso AB, intervju via mail den 24 april 2007 
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4.2.6 VERKTYGSSPECIALISTEN, Ekonomichef/Controller, Örebro22

 
Verktygsspecialisten är ett fullserviceföretag inom industrihandel, med 
specialkompetens inom bland annat svetsteknik, skärande verktyg, 
industrigummi, slipning och arbetsmiljö. Företaget har drygt 50 anställda 
och omsätter årligen mer än 130 miljoner kronor.  
 
Den tjänst som Verktygsspecialisten erbjuder kommer att innebära 
utveckling av verksamheten och lönsamheten. Controllern ska utbilda och 
engagera övriga medarbetare i företagets lönsamhetsutveckling och få dem 
delaktiga i processen. Hon/han ska även ansvara för sedvanliga 
ekonomichefsuppgifter såsom rapportering, bokslut, skatter, analyser och 
ekonomistyrning (kan påverka beslut). Det förväntas att controllern deltar i 
koncernprojekt och ansvarar för den administrativa integreringen vid 
framtida företagsförvärv. Rapportering sker till ledningsgruppen, där 
controllern ingår, och den närmaste chefen är VD:n på företaget. Controllern 
är föredragande avseende ekonomisk rapportering på styrelsemöten. I 
tjänsten ingår ej löpande redovisning eller personalansvar. 
 
Verktygsspecialisten söker en person som är civilekonom eller har 
motsvarande erfarenhet. Det ses som positivt med erfarenhet från arbete med 
att integrera företag administrativt och från byte av administrativa system. 
Personen som söker bör vara lyhörd, förutseende, engagerad ledare för sin 
personal, god talare och presentatör.  
 

4.2.7 MORASTRAND AB, Energicontroller, Mora23

 
Morastrand AB är ett fastighetsbolag med cirka 130 anställda, som är helägt 
av Mora kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla 
bostäder och lokaler, att driva flygplatsen, samt att sköta Mora kommuns 
fastigheter, parker och fritidsanläggningar. Omsättningen uppgår till cirka 
170 miljoner kronor. 

 
22 Agnetha Paulsson Personalpoolen Mellansverige AB VD Rekrytering och 
Försäljning, intervju via mail den 24 april 2007 
23 Pelle Lindqvist Ansvarig Driftteknik Morastrand AB, intervju via mail den 24 
april 2007 
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Som energicontroller kommer huvuduppgiften vara driftövervakning i 
Morastrand AB:s driftcentral. Personen ska agera ”spindel i nätet” gällande 
energioptimering och tekniska lösningar som innebär energieffektiviseringar 
för de av företaget ägda fastigheterna. Eftersom energieffektivisering sparar 
pengar, kommer energicontrollern att kunna påverka företagets 
underhållsplanering. Tjänsten innebär även att hon/han ska agera stöd till 
övrig driftpersonal och ett visst inslag av installationer/reparationer/service 
inom vs/ventilation/el/styr i fastigheterna kan förekomma. Rapportering sker 
till ansvarig på avdelningen för driftteknik. Viss löpande redovisning ska 
utföras, men inget personalansvar ingår. 
 
Morastrand AB värdesätter utbildning inom styr- och reglerteknik högst, 
men elteknisk och datateknisk utbildning är också önskvärt. De söker en 
öppen person med ledaregenskaper, som har framåtanda och en vilja att 
utvecklas. Personen bör ha kunskaper om fastighetsdrift, förståelse för hur 
värme- och ventilationssystem fungerar samt ha datorvana. Praktisk 
erfarenhet ses som ett plus. 
 

4.2.8 AB FORTUM VÄRME, Controller, Stockholm24

 
AB Fortum Värme är samägt med Stockholms stad och levererar 
miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner 
i Sverige. Bolaget omsätter 5,6 miljarder kronor och har drygt 500 anställda. 
 
Controllern kommer att ha en mycket central roll på AB Fortum Värme. 
Hon/han ska arbeta med ekonomiskt beslutsunderlag och ekonomistyrning 
inom produktions- och distributionsverksamheten samt vara ansvarig för 
ekonomiprocessen på ett av företagets större kraftvärmeverk. Rapportering 
sker till platschefen, platsledningen samt till chefen för business 
control/redovisning. Controllern kommer att ha relativt fritt arbete och har 
stora påverkansmöjligheter. Det ingår löpande arbetsuppgifter, dock ingen 
löpande redovisning eller något personalansvar. 
 

 
24 Kerstin Levin Human Resources Manager AB Fortum Värme, intervju via mail 
den 24 april 2007 
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AB Fortum Värme vill att den sökande är civilekonom, med några års 
erfarenhet. Personen ska ha analytisk förmåga och vara intresserad av 
verksamhetsfrågor.  Hon/han bör vara van vid att arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra, ha goda ledaregenskaper samt vara intresserad 
av ekonomi- och IT-frågor. 
 

4.2.9 ECOPHON AB, Plants & Logistics controller, Hyllinge25

 
Ecophon AB är en ledande, global leverantör av ljudabsorberade undertak 
och väggabsorbenter. Företaget har 750 anställda och omsätter cirka 1,4 
miljarder kronor per år. 
 
Med denna befattning ska personen ansvara för internredovisningen inom 
Plants & Logistics organisationen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att 
vidareutveckla, ta fram och kommunicera avdelningens resultat vid 
månadsbokslut, planera, samordna och sammanställa avdelningens budget, 
ansvara för produktkalkyler (standardpriser), löpande följa upp och analysera 
kalkyldifferenser, samordna inventeringar, utföra lagervärdering, ta fram 
sammanställningar och kommunicera med revisorer. Controllern förväntas 
även vidareutveckla controllerverksamheten och öka förståelsen för den 
interna redovisningens påverkan genom konstruktiva dialoger. 
Rapporteringen kommer att ske till Plants & Logistics manager samt Finance 
manager och möjlighet finns att påverka ledningsbeslut. Controllern kommer 
inte ha något personalansvar, dock kommer hon/han att sköta en del löpande 
redovisning. 
 
Ecophon AB söker en högskoleekonom, med goda kunskaper i och 
erfarenhet av produktionsekonomi. Personen bör ha goda kunskaper i 
Microsoft Excel, Microsoft Access och kunskaper inom Movex och Cuber ses 
som meriterande. Det är viktigt att behärska engelska i både tal och skrift, 
eftersom företaget arbetar i en internationell miljö. De personliga egenskaper 
som anses viktiga är att vara drivande, målinriktad, kommunikativ, noggrann 
och analytisk. Den sökande bör ha en hög grad av servicekänsla, för att 
kunna anta tjänsten.   
 

 
25 Kristina Schwartz Human Resources Manager Ecophon AB, intervju via mail den 
27 april 2007 



Analys 
 

 
- 67 - 

5. ANALYS 
 
Analysen utgör en jämförelse mellan tidigare forskning om controllerrollen 
och intervjuerna från den empiriska undersökningen. Vi analyserar följande 
områden; utbildning och tidigare erfarenhet, personliga egenskaper, 
arbetsuppgifter, controllerns roll, controllerns nya roll, controllerns titel och 
outnyttjade kunskaper samt storleken på företagen i empirin. 
 

5.1 Utbildning och tidigare erfarenhet  
 
Enligt Samuelson (2004) bör en controller ha en högre ekonomisk examen, 
samt goda kunskaper inom ekonomisk analys, planering, redovisning och 
finansiering. För det egna analysarbetet samt vid företagets utformning av 
IT-system, ska controllern även kunna bidra med kunskaper inom 
informationsteknologi. Arbetsförmedlingens (AMS Förmedlingsenheten: 
Ekonomyrken 2007) information om controllers stämmer överens med 
Samuelsons (2004) påståenden. Arbetsförmedlingen (AMS 
Förmedlingsenheten: Ekonomyrken 2007) tillägger att utbildningen gärna 
ska vara inriktad på ekonomistyrning eller ibland kostnads- och 
intäktsanalys. 
 
Enligt vår empiriska undersökning stämmer det att många företag anser att 
en controller ska ha en högre ekonomisk examen. En del specificerar 
utbildningskraven, såsom civilekonom eller magisterexamen inom 
företagsekonomi. De företag som inte har specificerat utbildning har istället 
hänvisat till kunskaper och erfarenheter. Fastighets AB Förvaltaren söker en 
civilekonom, med inriktning redovisning till sin tjänst som 
redovisningsekonom/controller. För de företag som har/söker en 
specialutformad controllerroll kan utbildningskraven se annorlunda ut. 
Morastrand AB värdesätter exempelvis utbildning inom styr- och 
reglerteknik, alternativt el- eller datateknik. Magnus Tillsten (Gina Tricot) 
anser att kunskap inom textil och ekonomi och de rätta personliga 
egenskaperna är viktigare än en akademisk utbildning. Agresso AB kräver 
ingen utbildning alls, utan söker någon som har kunskaper som motsvarar 
arbetsuppgifterna.  
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Av de controllers vi har intervjuat har alla en högskoleexamen inom 
ekonomi, varav fyra på magisternivå. Johan Ericsson (Hafa Bathroom Group 
AB) och Maria Carlsson (Eton Fashion AB) har tidigare jobbat som 
ekonomiansvariga på mindre företag. De anser båda att det är en bra 
bakgrund till tjänsten, då de kunde följa hela den ekonomiska processen. 
Ericsson har även tidigare vikarierat som controller, men han ansåg inte att 
den tjänsten hade de arbetsuppgifter som en controller bör ha. Annelie 
Johansson (Gina Tricot), Johan Stigson (Redcats Nordic) och Johan 
Niklasson (Volvo Lastvagnar Region Nordic) är internrekryterade till sin 
nuvarande tjänst. De har börjat på andra positioner och utvecklats inom 
företagen. 
 
Den tidigare erfarenheten som många företag söker hos en controller, nämns 
inte i den undersökta litteraturen. I vår empiriska studie finner vi att Volvo 
Lastvagnar Region Nordic och Kwintet är de enda företagen som kräver att 
controllern ska ha tidigare erfarenhet inom controlleryrket. Det är endast 
Betania Organisationsmedicin AB som söker en controller som gärna får 
vara nyutexaminerad. Resterande företag i vår studie söker efter controllers 
med tidigare arbetslivserfarenhet.  
 
Flera företag kräver branschspecifika kunskaper för tjänsten. Hafa Bathroom 
Group AB och Ecophon AB vill ha en controller som tidigare har jobbat med 
produktionsfrågor. På Gina Tricot anses det som en nödvändighet att 
controllern har tidigare textilkunskaper. Eton Fashion AB finner det lämpligt 
att controllern har juridiska kunskaper, för utformning och kontrollering av 
avtal. Många företag kräver att controllern ska ha tidigare 
redovisningskunskaper, även om tjänsten inte kommer att innebära några 
arbetsuppgifter inom löpande redovisning. Den person som söks till Agresso 
AB, ska dessutom ha kunskaper inom internationella redovisningsregler. 
Detta beror på att tjänsten innefattar bokslutsarbete och rapportering till 
moderbolaget i Nederländerna. Agresso AB ser det även som en merit att 
controllern ska kunna det egna affärssystemet AGRESSO. 
 
Vi finner att det krävs tidigare datorvana på nio av fjorton företag. När det 
gäller de intervjuer som vi har genomfört i Västra Götalands län, är det 
endast Volvo Lastvagnar Region Nordic som kräver datorkunskaper. På 
Volvo Lastvagnar Region Nordic krävs det även att personen ska ha goda 
kunskaper inom företagets ekonomisystem. En del företag, såsom Fastighets 
AB Förvaltaren och Kwintet, söker efter controllers med hög IT-kompetens. 
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De vanligast förekommande datorkunskaperna som respondenterna anser att 
en controller ska ha, är inom Microsoft Office och då framför allt Excel. 
Ovanstående krav och önskemål stämmer överens med litteraturen. I den 
empiriska undersökningen finner vi även att några företag som anser att 
kunskaper i olika språk är viktigt.  Agresso AB, Ecophon AB och Kwintet 
söker en controller som behärskar engelska. På Volvo Lastvagnar Region 
Nordic ställs krav på både engelska och ett av de nordiska språken. Kwintet 
ser det som en merit om controllern har kunskaper i tyska och franska.  
 

5.2 Personliga egenskaper  
 
Samuelson (2004) anser att det är viktigt att controllern har en välutvecklad 
analytisk förmåga samt egenskaper som motsvarar de psykologer och 
pedagoger har. Hon/han måste även ha en förmåga att se händelseförloppet 
mellan olika målformuleringar och metoder. Källström (1990) tar upp många 
personliga egenskaper som en controller bör ha. Han anser att egenskaperna 
kan jämföras med det som förväntas av en skicklig ledare. Följande 
egenskaper finner han nödvändiga hos en bra controller; energi, ambition, 
uthållighet, intellektuell kapacitet och nyfikenhet, analytisk förmåga, 
självständighet, förmåga till helhetstänkande och vara kreativ/innovativ, 
förmåga att motivera och inspirera individerna i en organisation, förmåga att 
kommunicera och slutligen att ha personlig integritet och auktoritet. 
 
I empirin har vi intervjuat fem controllers, varav fyra anser att det är ett 
måste att ha en analytisk förmåga. Maria Carlsson (Eton Fashion AB) 
nämner dock inte detta som en viktig egenskap. Johan Ericsson (Hafa 
Bathroom Group AB) är den enda controllern som inte nämner flexibilitet. 
Han är däremot den enda som tar upp att en controller bör ha helhetssyn. 
Carlsson menar på att det är viktigt ha förståelse för andra människor och ha 
god samarbetsförmåga. Även Johan Niklasson (Volvo Lastvagnar Region 
Nordic) anser att det är väsentligt och han lägger till att det är bra med viss 
envishet. Annelie Johansson (Gina Tricot) är den enda controllern som tar 
upp egenskaper som ordningsam och strukturerad. Johan Stigson (Redcats 
Nordic) tar upp en hel del egenskaper som de andra inte har tagit upp. Han 
anser att det är viktigt att vara en god talare och kunna kommunicera tydligt, 
ha hög grad av personlig integritet, vara stresstålig, kunna ta initiativ och 
vara självständig. 
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Flertalet av dessa egenskaper överrensstämmer med litteraturen. De 
egenskaper vi inte finner där är; flexibilitet, förståelse för andra människor, 
god samarbetsförmåga, strukturerad samt att kunna ta initiativ.  
 
Majoriteten av cheferna anser även de att controllern ska ha en analytisk 
förmåga. Något de inte tar upp är god samarbetsförmåga, som två controllers 
tycker är viktigt. Gregory Bouquet (Redcats Nordic) och Ulf Nilsson (Eton 
Fashion AB) nämner dock social/social kompetens. Vi finner flertalet 
företag i platsannonsuppföljningen som nämner god samarbetsförmåga som 
en attraktiv egenskap 
 
En del företag anser att en controller ska ha egenskaper som vi inte finner i 
litteraturen. De menar att en controller bland annat ska vara; noggrann, 
flexibel, ha logiskt tänkande, kunna fatta snabba beslut samt vara 
ansvarstagande. Vissa företag har dock tagit upp egenskaper som har 
motsvarigheter i litteraturen; att controllerns ska vara självständig, 
målinriktad samt att kunna förmedla i tal och skrift.  
 
Följande egenskaper tar Källström (1990) upp, som ingen av respondenterna 
i empirin har nämnt; intellektuell kapacitet och nyfikenhet, förmågan att vara 
kreativ/innovativ, förmågan att motivera och inspirera individerna i en 
organisation samt att ha auktoritet. 
 

5.3 Arbetsuppgifter 
 
Enligt Arbetsförmedlingens hemsida (AMS Förmedlingsenheten 2007) ska 
en controller sammanställa, analysera och värdera informationen om det 
ekonomiska resultatet under en viss period och göra en prognos för 
utvecklingen av resultatet under resten av året.  Controllern ska även se till 
att det finns väl fungerade ekonomiska informationssystem. Ibland skiljer 
företag på business controllers (som är mer affärsinriktade) och accounting 
eller financial controllers (som är mer redovisningsinriktade samt arbetar 
med att göra bokslut).  
 
Olve (1988) anser att accounting controllerrollen bör benämnas 
redovisningschef eller redovisningsansvarig och att endast business 
controllern bör kallas controller. Samuelson (2004) anser dock att det är 
korrekt att kalla en accounting controller för controller, men att det kan vara 
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förvirrande eftersom den rollen mer liknar en traditionell ekonomi- eller 
redovisningschef. Det finns beteckningar idag, såsom ekonomichef eller 
VD-assistent, som borde möjliggöra begränsningen av användandet av 
begreppet controller, till det som utgör det mest specifika 
controlleruppdragen. 
 
Enligt Olve (1988) ska en business controller inte ägna tid åt att producera 
information eller ansvara för ekonomisystemet, arbetsuppgifterna bör istället 
innefatta affärsanalyser och påverkan/inriktning av företaget. Accounting 
controllern kan ha ansvaret för informationsproduktionen och se till att den 
formaliserade ekonomiinformationen kommer fram. Accounting controllern 
ser till både externa och interna rapporteringsbehov. Till skillnad mot 
accounting controllern ska business controllern hjälpa en linjechef att styra 
organisationen. I en business controllers arbetsuppgifter ingår därmed att 
analysera linjechefens situation och att medverka till att påverka 
underlydande chefer. 
 
Källström (1990) anser att controllerns uppgifter sträcker sig över flera 
områden, exempelvis att bedöma framtid, sätta upp mål, ifrågasätta 
nuvarande agerande, diskutera alternativa tillvägagångssätt och fatta beslut. 
 
Samuelson (2004) anser att controllerns arbetsuppgifter kan variera i olika 
situationer. Vid strategisk planering kan hon/han stödja affärsansvariga 
chefer med analyser av olika slag samt se till att planeringsarbetet blir så 
enkelt som möjligt. Arbetsuppgifterna i strategiarbetet blir; koordinering av 
den formaliserade planeringsprocessen, beräkning och bedömning av 
ekonomiska konsekvenser av strategier och planer, deltagande i utformning 
av strategier och handlingsplaner, deltagande i bland annat organisatoriska 
omstruktureringar, bemanningsfrågor, utbildning och slutligen formulering 
av förslag till ekonomiska prestationsmål.  
 
Vid verksamhetsplanering och budgetering anser Samuelson (2004) att 
controllern ska sköta just planering och budgetering och att se till att dessa 
processer fyller sina syften på ett effektivt sätt. De ska anpassas till 
företagets aktuella situation och får ett ändamålsenligt engagemang från 
berörda befattningshavare. Arbetsuppgifterna blir således att; medverka till 
att syftena med verksamhetsplaneringen blir penetrerade, beskrivna och 
accepterade, bevaka att strukturen på det formella styrsystemet blir anpassad 
till företagets behov, göra en tidsplan för processerna, se till att 
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datorsystemet används effektivt så beslutsunderlagen blir tillförlitliga, ha 
löpande kontakt med befattningshavare för att säkerställa att processerna är 
anpassade till deras behov och situation samt följa upp budgetar för att 
kunna utreda orsaker till vissa förändringar.  
 
Samuelson (2004) menar på att en av de viktigaste arbetsuppgifterna vid 
kalkylering, är produktkalkylering. Det är controllerns huvuduppgift att följa 
upp budget och nyckeltal för att kunna se avvikelser i god tid och ta till 
åtgärder. Controllerns uppgift är att se till att kalkylerna är relevanta för 
beslut och är anpassade efter företagets behov. När det gäller 
internleveranser kan controllern uppmärksamma prisernas inverkan på 
framtiden och förutse expansion eller nedläggning av enheter. 
Arbetsuppgifterna kan här fördelas mellan accounting controller och 
business controller. En accounting controller ska beakta hur integrerad 
kalkyleringen bör vara med redovisningen. Vid framtagning av differenser 
och avräkningar mellan enheter och bokslut, behövs det kalkylkostnader för 
det som har producerats. En business controller utför lönsamhetsberäkningar 
avseende bland annat produkter och kunder. Business controllern måste ta 
ställning till hur hon/han ska visa kostnader för berörda enheter. Kalkylerna 
ska på ett praktiskt sätt kunnas beräknas, kännas lättbegripliga och 
rättvisande.  
 
När det gäller informationssystem och affärssystem ska controllern, enligt 
Samuelson (2004), följa utvecklingen inom informationsteknologins område. 
Hon/han ska medverka till att utvecklingen tas till vara på bästa sätt i 
affärsverksamheten och i affärssystemet.  
 
Enligt respondenterna i vår studie är budgetering samt uppföljning av olika 
slag ett återkommande arbetsmoment. Det är bara fem av respondenterna 
som inte har budgetering som arbetsuppgift. Av empirin framgår det även att 
nästan alla controllerns ska utföra/utför rapportering av varierande karaktär, 
såsom rapportering till chefen om veckan som har gått. En del respondenter 
nämner att controllern ska uppfatta tidiga varningssignaler samt förbättra och 
utveckla företagets rutiner. Dessa arbetsuppgifter stämmer bra överens med 
vad som framgår i litteraturen. Det är dock drygt hälften av respondenterna 
som förklarar att controllern ska arbeta/arbetar med olika slags projekt. I 
teorin finner vi endast Samuelsson (2004) som talar om projekt, då i 
samband med funderingar runt framtiden och den nya controllerrollen.  
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I vår empiri har vi funnit andra vanligt förekommande arbetsuppgifter, 
såsom att upprätta ekonomiska analyser, göra prognoser och sammanställa 
beslutsunderlag till ledningen. En del respondenter tar även upp 
arbetsuppgifter som att planera för framtiden, ge råd inom ekonomistyrning 
samt styra mot uppsatta mål. Samtliga av dessa arbetsuppgifter finner vi i 
litteraturen.  
 
När det gäller arbete med löpande redovisning finner vi fem företag som har 
tagit upp det som en av arbetsuppgifterna. Det finner vi avvikande från 
litteraturen, som inte tar upp detta som en arbetsuppgift i den moderna 
controllerdefinitionen (business controller). Dessa företag har dock oftast en 
variant av titeln controller, såsom Junior controller (Betania 
Organisationsmedicin AB), Kvalificerad redovisningsekonom/controller 
(Fastighets AB Förvaltaren), Energicontroller (Morastrand AB). Agresso 
AB och Ecophon AB har dock valt att benämna sina utannonserade tjänster 
controller, trots att den innefattar löpande redovisning. 
 
I den empiriska undersökningen har vi endast funnit två respondenter, Johan 
Ericsson (Hafa Bathroom Group AB) och Johan Stigson (Redcats Nordic), 
som har personalansvar i sin tjänst. I litteraturen har vi dock inte funnit det 
som någon lämplig arbetsuppgift för en controller. 
 
I övrigt har respondenterna tagit upp en hel del arbetsuppgifter som endast 
går att finna hos ett fåtal företag. Följande uppgifter finner vi även varianter 
av i litteraturen; att ansvara för produktkalkyler och göra utredningar. Dessa 
uppgifter har vi ej funnit i litteraturen; utföra lagervärdering, kommunicera 
med revisorer, ansvara för statistik och avtalsfrågor, samordna inventeringar 
samt ansvara för investeringsprocessen. 
 
Samtliga controllers som vi har intervjuat anser att de har i stort sett samma 
arbetsuppgifter idag som när de tillträdde tjänsten. 
 

5.4 Controllerns roll  
 
Den tyngsta positionen som en controller kan ha är att rapportera direkt till 
styrelsen, enligt Källström (1990). Därmed fungerar controllern som en vice 
VD. Anledningen till att företaget väljer denna placering, kan bero på att 
styrelsen fullt ut vill ta del av controllerns expertis inom ekonomistyrning. 
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Controllern kan även placeras under VD. Genom denna placering kan 
controllern själv välja vilka frågor hon/han vill engagera sig i. Källström 
(1990) tar även upp möjligheten att controllern agerar som ekonomichef.  
Därmed har hon/han ett direkt inflytande över de verktyg som används i 
ekonomistyrningen. Han anser att denna modell blir billigare än de tidigare 
nämnda och att det är en anledning till att modellen flitigt tillämpas av små 
och medelstora företag.  Att controllern rapporterar till ekonomichefen är 
den vanligaste positionen i Sverige enligt Källström (1990). På så vis får 
controllern möjlighet att enbart koncentrera sig på ekonomistyrningsarbetet. 
Nackdelen är att hon/han saknar direktkontakt med ledning och VD. Detta 
kan medföra att controllern får en position som assistent och att det är 
ekonomichefen som agerar ”controller”.  
 
I den empiriska undersökningen har vi inte funnit någon som rapporterar 
direkt till styrelsen, däremot kommer de controllers på Verktygsspecialisten 
och Fastighets AB Förvaltaren att rapportera till VD/ledning. Även Annelie 
Johansson (Gina Tricot) har denna position. Vi har bara funnit en controller i 
vår undersökning som kommer att agera ekonomichef 
(Verktygsspecialisten), trots att det enligt Källström (1990) ska vara en flitigt 
använd modell.  
 
I överrensstämmelse med det Källström (1990) har konstaterat, är den 
vanligaste positionen bland de företag vi studerat att controllern rapporterar 
till ekonomichefen. Maria Carlsson (Eton Fashion AB) har denna position 
och hennes tjänst skapades för att ekonomichefen Ulf Nilsson behövde stöd i 
samband med tillväxt och ökad arbetsbörda. Även om ledningen poängterat 
att Carlsson inte skulle vara assistent till Nilsson, beskriver han själv henne 
som en ”allt-i-allo”. Vi har även funnit andra positioner som Källström 
(1990) inte tar upp. Tre controllers kommer att rapportera till respektive 
avdelningschef och Johan Stigson (Redcats Nordic) är placerad under Group 
controllern.  
 
På Arbetsförmedlingens hemsida (AMS Förmedlingsenheten 2007) står det 
att business controllers ofta ingår i företagets ledningsgrupp samt att 
controllern är länken mellan företagsledning och ekonomiavdelning. 
Samuelson (2004) anser att det är företagsledningen som har huvudansvaret 
för ekonomistyrningen. Därmed utgör controllern en stabsfunktion till 
ledningen och har ett primärt ansvar för att ekonomistyrningen är effektiv 
och göra förändringar när det krävs.  
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I vår undersökning har vi funnit att det endast är controllern som ska jobba 
på Verktygsspecialisten samt Johan Ericsson (Hafa Bathroom Group AB) 
och Annelie Johansson (Gina Tricot) som ska sitta/sitter med i 
ledningsgruppen på respektive företag. Ericsson och Johansson är aktiva i 
diskussioner på ledningsmöten och har stora möjligheter att påverka i 
beslutsfrågor. I fem av företagen kommer controllern att kunna vara med och 
påverka ledningsbeslut även om de inte kommer att vara en del av 
ledningsgruppen. När det gäller Fastighets AB Förvaltaren, söker de en 
redovisningsekonom/controller som inte kommer att kunna påverka 
ledningsbeslut. Övriga controllers kommer till viss del att kunna (eller redan 
kan) påverka beslut indirekt. Dessa controllers kommer att kunna/kan bistå 
med rapporter till ledningen, ibland via någon mellanchef.  
 
Källström (1990) anser att controllerns placering i organisationen, har stor 
betydelse för vilka möjligheter hon/han har att påverka i olika situationer. 
 
Enligt den empiriska studien har de controllers vi har intervjuat haft stora 
möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter. På två av företagen, Eton 
Fashion AB och Gina Tricot, har respondenterna varit med och format sin 
respektive tjänst från början. Johan Stigson (Redcats Nordic) kan i allra 
högsta grad påverka sina arbetsuppgifter, medan Johan Ericsson (Hafa 
Bathroom Group AB) inte anser att han har behövt påverka 
arbetsuppgifterna. Johan Niklasson (Volvo Lastvagnar Region Nordic) 
menar på att det förs en öppen dialog inom avdelningen, gällande hur arbetet 
ska skötas. Han upplever det som att det finns en stor ”frihet under ansvar”, 
för hur var och en organiserar sitt jobb. 
 
Enligt Nationalencyklopedins (2007, Controllern) ska controllern bidra med 
att organisationens ekonomiska möjligheter tillvaratas på ett effektivt sätt 
beträffande resurser, kostnader och intäkter. Samuelson (2004) menar på att 
controllern har ett primärt ansvar för effektiviteten i ekonomistyrningen och 
ska aktivt följa den och förändra när det är motiverat. Han tycker dessutom 
att controllern har en viktig roll, med att följa utvecklingen inom 
informationsteknologin och medverka till att utvecklingen tas till vara på 
bästa sätt i affärsverksamheten. Controllern har ett huvudansvar över att se 
till att styrsystem och organisation löpande anpassas till företagets aktuella 
ledningsstil och problem.  
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En business controller, enligt Olve (1988), ska inte behöva producera 
information eller ansvara för ekonomisystemet. Istället bör rollen renodlas 
till att gälla affärsanalyser och påverkan/inriktning för att hjälpa en linjechef 
att styra organisationen. Accounting controllern kan då ha ansvaret för 
informationsproduktionen. Han anser att de traditionella ekonomuppgifterna 
ska utgöra en allt mindre del av business controllerrollen, som bör vara mer 
aktivt granskande och förekommande i jämförelse med accounting 
controllern. Business controllern bör ha ett strategiskt perspektiv, sätta igång 
åtgärder samt söka ny information. Accounting controllern har istället ett 
mer taktiskt synsätt och det som sker följer vedertagna regler och är 
förutsägbart. 
 
Enligt Källström (1990) ska controllern bidra med den taktiska planering och 
uppföljning, som ska resultera i att organisationens mål uppfylls. Controllern 
ska göra bedömningar av andra faktorer som påverkar företaget samt bidra 
med att det ekonomiska tänkandet kommer fram och uppmärksammas. För 
att kunna styra företaget i rätt riktning, måste controllern kunna förse 
ledningen med rätt framtidsbedömningar. Hon/han ska även kunna göra 
bedömningar av andra faktorer som påverkar företaget. Ansvaret för en 
controller sträcker sig över flera områden, exempelvis att bedöma framtid, 
sätta upp mål, ifrågasätta nuvarande agerande, diskutera alternativa 
tillvägagångssätt och fatta beslut. Källström (1990) anser dock att 
controllerrollen är ogreppbar och kommer så att förbli. En controller riskerar 
att få på sig alla möjliga och omöjliga administrativa uppdrag, där ledningen 
inte finner någon annan befattning att lägga dem på.  
 
Ax, Johansson och Kullvén (2005) anser att controllern ska påverka 
organisationen och dess medarbetare, det vill säga att få företaget att sträva 
efter uppställda mål. 
 
Enligt Malin Sundbäck (Hafa Bathroom Group AB) ska en controller bidra 
med att ge beslutsunderlag till ledningsgrupp och styrelse, för att komma 
vidare i strategiska frågor samt utreda olika problemområden. Ulf Nilssons 
(Eton Fashion AB) bild av en controller, i alla fall på Eton Fashion AB, är att 
hon/han ska vara lite av en ”allt-i-allo”. En controller på Eton Fashion AB 
avlastar först och främst ekonomichefen, men bidrar även med råd om hur 
täckningsbidraget kan höjas, att projekt utförs på rätt sätt samt rätta till det 
som är fel. Magnus Tillsten (Gina Tricot) anser att en controller på Gina 
Tricot kan bidra med att ta vid där inköpschefens roll slutar. Detta gör att 
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inköpschefen helt kan fokusera på själva produkten. Controllern kan ses som 
”spindeln i nätet” då hon analyserar och föreslår åtgärder efter möte med 
inköpsledningen. Gregory Bouquet (Redcats Nordic) anser att det viktigaste 
en controller kan bidra med till företaget, är att försäkra sig om och stödja 
företagsledningen så att företaget uppnår det förväntade resultatet. Det är 
inte controllern som tar besluten istället för ledningen, men hon/han kan 
påverka. Thomas Svanteson (Volvo Lastvagnar Region Nordic) anser att 
controllern kan bidra med skarpa analyser och att uppfatta varningssignaler 
på ett tidigt stadium. Controllern kan utgöra ett bollplank till 
företagsledningen och ge goda råd.  
 
De roller som respondenterna har enligt sina chefer, stämmer till stor del 
överens med det som beskrivs i litteraturen. Dock beskriver Nilsson och 
Tillsten roller som avviker något från vad författarna framställer, men de 
pratar då om vad en controller kan bidra med just på det företaget. Såsom 
Nilsson beskriver controllerns roll, finner vi en överrensstämmelse med vad 
Källström (1990) tar upp om att controllern riskerar att få uppdrag som blir 
över.  
 

5.5 Controllerns nya roll  
 
Enligt Samuelson (2004) innebär den nya controllerrollen att det läggs 
mindre fokus på de formaliserade styrsystemen, till fördel för de mindre 
formaliserade styrsystemen. Betydande arbetsinsatser i form av projekt sker 
allt oftare, för att nå ett specifikt resultat i syfte att genomföra vissa 
förändringar. Det läggs mer fokus på individen i centrum i den nya 
ekonomistyrningen. De strategiska frågorna får inte glömmas bort och 
controllern ska hitta en balansgång för att verksamheten ska kunna bedrivas 
så effektivt som möjligt. Enligt Källström (1990) måste controllern lägga 
ifrån sig de mer traditionella arbetsuppgifterna, såsom externredovisning, 
och lägga mera fokus på själva styrningen. Det blir viktigare att controllern 
jobbar mer på det psykologiska planet. Ett absolut krav på den moderna 
controllern är omfattande insikter i hur människor fungerar som individer 
och i grupp. 
 
Malin Sundbäck (Hafa Bathroom Group AB) anser att controllerns roll i 
framtiden är mycket svårbedömd, eftersom controller är ett så pass 
omfattande begrepp. Hon menar på att titeln har blivit ett modernt begrepp 
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och att det går att arbeta med så många olika delar, beroende på om det 
exempelvis är en ekonomi-, logistik- eller inköpscontroller. Ulf Nilsson 
(Eton Fashion AB) bedömer att företaget kommer att behöva fler controllers 
framöver, i samband med tillväxt. I allmänhet tror han att ju större företag en 
controller jobbar på, desto snävare område verkar personen inom. Stora 
företag kommer även att ha flera olika typer av controllers, som inte kommer 
att kunna vara involverade i allt. Det kan sitta en controller på varje 
avdelning, som är inriktade på ett relativt smalt område.  
 
Magnus Tillsten (Gina Tricot) ser i framtiden att det finns en 
inköpscontroller i varje varugrupp (vid tillväxt). Gregory Bouquet (Redcats 
Nordic) tror att controllerns roll i framtiden kommer att vara mer och mer 
integrerad med företaget, för att kunna stödja och ge råd före ett beslut. 
Controllerrollen får inte vara begränsad till att förklara/rapportera vad som 
har hänt eller enbart kontrollera redovisningen. Bouquet anser att en 
controller för det mesta ska förutse problem, för att i förskott vidta åtgärder 
för att nå målet. Thomas Svanteson (Volvo Lastvagnar Region Nordic) tror 
att controllern i framtiden är med i affären på ett tydligare sätt och är mer 
analytiker än redovisare. Vi finner att svaren från respondenterna skiljer sig 
från litteraturen och kan inte finna några direkta likheter. 
 

5.6 Controllerns titel och outnyttjade kunskaper 
 
När det gäller om det är korrekt att titulera tjänsten controller, har 
respondenterna varierande åsikter.  Malin Sundbäck (Hafa Bathroom Group 
AB) anser att benämningen controller är passande för Johan Ericssons (Hafa 
Bathroom Group AB) tjänst och Ericsson har samma uppfattning. På Eton 
Fashion AB har Ulf Nilsson funderingar över titeln på Maria Carlssons 
tjänst, om att den inte är helt passande för hennes arbetsuppgifter. Det var 
viktigt att tjänsten inte skulle benämnas assistent, eftersom Carlsson utför till 
stor del samma arbetsuppgifter som Nilsson, men företaget har inte hittat ett 
mer passande mellanting till titel. Carlsson har själv funderingar kring 
hennes titel. Hon kontrollerar mycket i sitt dagliga arbete, men anser inte att 
hon är lika engagerad med sifferrapporter som en finansiell controller 
vanligtvis är. Hon har funderat över en mer passande titel, som exempelvis 
administrativ controller, men det stämmer inte heller fullt ut. Hon anser själv 
att hon inte har den controllerrollen som framställs i litteraturen, som 
Carlsson tycker mest tar upp en finansiell/redovisningsmässig beskrivning.  
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På Gina Tricot anser Magnus Tillsten utan tvekan att Annelie Johanssons 
tjänst är en ”riktig” controller. Även Johansson själv bedömer att det är helt 
rätt att kalla sin tjänst för controller. Hon har exempelvis en ekonomisk 
blick, till skillnad från inköpschefen. Johansson tycker att det är bättre med 
en inköpscontroller på Gina Tricot, istället för en ren ”ekonom-controller”. 
Hon menar på att hon har stor kunskap inom textil och mode som är en 
förutsättning för att klara tjänsten. På Redcats Nordic anser Bouquet att det 
är helt korrekt att Johan Stigsons titel innehåller begreppet controller. 
Stigson har samma uppfattning och menar på att en controllertjänst blir lite 
vad controllern själv gör den till.  
 
På Volvo Lastvagnar Region Nordic tycker Thomas Svanteson att titeln 
business controller är helt korrekt för Johan Niklassons tjänst. Svanteson 
menar dock på att det kan ge en felaktig bild av arbetsinnehållet, om enbart 
ordet controller används. Han tänker själv på en person som jobbar mer åt 
redovisningshållet. En business controller däremot har arbetsuppgifter som 
omfattar en koppling till affären och därmed är hon/han delaktig i såväl 
historiken som i framtiden (exempelvis prognoser, budget/affärsplan och 
strategier). Niklasson är av samma mening som Svanteson när det gäller 
titeln på sin tjänst. Arbetsuppgifterna följer den ”mall” som är vedertagen 
inom koncernen. Niklasson har dock ingen egen erfarenhet från något annat 
företag att jämföra med, men han tror inte att rollen som sådan ser så 
annorlunda ut på andra företag.  
 
Respondenterna har en del kunskaper som de inte anser att de får nyttja fullt 
ut i sina tjänster. Johan Ericsson (Hafa Bathroom Group AB) nämner 
kunskaper inom finanskalkylering från utbildningen. Maria Carlsson (Eton 
Fashion AB) anser inte att hon har mer kunskap (inom ekonomistyrning) 
från studierna än vad hon får bidra med till företaget. Hon har däremot 
praktisk erfarenhet från tiden som ekonomichef, som hon inte kan nyttja fullt 
ut. Det beror dock främst på att hon har en annan typ av tjänst nu och inte 
sitter med löpande arbete. Även om Carlsson inte fullt ut kan ta tillvara sina 
tidigare erfarenheter, kan hon ändå använda en del av den praktiska 
erfarenheten i projekt.  
 
Annelie Johansson (Gina Tricot) anser att hon får använda det mesta av sin 
kunskap inom området. Johan Stigson (Redcats Nordic) tycker att han får 
mer och mer kunskap inom ekonomistyrning hela tiden. När han har fått nya 
tjänster, har han upplevt att hans kunskaper ligger i linje med den tjänst han 
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har fått.  Johan Niklasson (Volvo Lastvagnar Region Nordic) känner att han 
blir inblandad till en viss del i ärenden, där han tycker att ekonomiaspekterna 
borde väga tyngre, men andra icke ekonomirelaterade delar väger över gång 
på gång. Om det under en period blir för mycket av sådana ärenden, så 
känner Niklasson att hans kunskap inom ekonomistyrning inte nyttjas på 
bästa sätt. 
 

5.7 Medelstort eller stort företag 
 
Slutligen vill vi analysera storleken på de företag som ingår i den empiriska 
undersökningen. Detta för att kunna dra slutsatser huruvida storleken på 
företagen har någon betydelse, för vilken typ av controller som ska 
jobba/jobbar på respektive företag. Medelstora företag har, enligt våra 
avgränsningar, en personalstyrka på 50 – 200 personer och stora företag är 
börsnoterade eller har minst 200 anställda. 
 
Nedan har vi grupperat företagen efter storlek. I parenteserna framgår antalet 
anställda eller om företaget är börsnoterat. Vi har funnit att följande företag i 
vår empiriska undersökning tillhör de medelstora företagen; Eton Fashion 
AB (50), Betania Organisationsmedicin AB (50), Fastighets AB Förvaltaren 
(170), Verktygsspecialisten (drygt 50) samt Morastrand AB (130). Följande 
företag är stora; Hafa Bathroom Group AB (220), Gina Tricot (450), Redcats 
Nordic (1500), Volvo Lastvagnar Region Nordic (börsnoterat), SATS 
(3700), Kwintet (3000), Agresso AB (300), AB Fortum Värme (500) samt 
Ecophon AB (750). 
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6. SLUTSATSER 
 
Det här kapitlet tar upp de slutsatser som vi har kunnat dra utifrån studiens 
empiri, teori och analys. Vi besvarar frågorna i problemdiskussionen samt 
huvudfrågan som löd; Har den så kallade ”nya controllerrollen” i 
litteraturen fått någon förankring i verkligheten eller anställer företagen 
controllers med helt olika syften och i så fall varför? 
 
Vi har efter genomförd studie och analys, kommit fram till att den nya 
controllerrollen ännu inte fått någon fullständig förankring i verkligheten. 
Controllerrollen är fortfarande något diffus, trots att problemet 
uppmärksammades redan för 20 år sedan av bland annat Mattsson (1987).  
 
Det är svårt att fastställa varför företag väljer denna titel, då den i många fall 
passar tämligen dåligt. Tjänsten är på flera företag ett resultat av tillväxt den 
senaste tiden och det kan ta några år innan tjänsten kommer att motsvara en 
controller. När det gäller benämningen på tjänsten, har många respondenter 
uppfattningar som avviker från litteraturen om vad som ingår i en 
controllertjänst. Detta kan bero på okunskap eller förvirring av alla åsikter i 
ämnet. En del respondenter har själva funderingar över en mer passande titel 
på respektive tjänst. Många företag väljer titeln controller, då den anses vara 
attraktiv och lockar drivna personer som vill jobba inom olika områden i en 
organisation. Det beror även på att tjänsten innefattar en blandning av olika 
arbetsområden inom ekonomi och det inte finns någon annan passande titel.  
 
Business controllerrollen är den tjänst som mest motsvarar den nya 
controllerrollen, och vi anser att den till viss del har fått förankring i stora 
företag. Det som saknas är mer fokus på individen i centrum, men business 
controllerrollen kommer troligen att motsvara den nya controllerrollen inom 
en snar framtid. I medelstora företag anställs fortfarande controllers med helt 
olika syften.  
 
Den som vill jobba som controller ska ha en högre ekonomisk examen och 
några års arbetslivserfarenhet. De kunskaper och egenskaper som anses 
viktiga varierar mellan företagen och är ofta bransch- eller företagsspecifika, 
men några gemensamma nämnare har vi kunnat urskönja. En controller bör 
ha en analytisk förmåga och helhetssyn, vara flexibel, pedagogisk och 
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förutseende, ha redovisnings- och datorkunskaper, kunna jobba självständigt 
och i grupp. När det gäller redovisningskunskaper, lägger företagen stor vikt 
vid detta även när löpande redovisning inte ingår i tjänsten. Kunskapen anses 
ändå som nödvändig för att ha en förståelse för hela den ekonomiska 
processen. Flera respondenter anser dessutom att det är viktigt med 
språkkunskaper, då framförallt i engelska och på företag som ingår i 
koncern. En del företag väljer att internrekrytera en controller, eftersom de 
företagsspecifika kunskaper som krävs endast kan innehas av en person med 
mångårig anställning inom företaget. Controllern har då redan vid tillträdet 
av tjänsten en bra överblick över organisationen. 
 
En controller arbetar till stor del med budgetering, uppföljning, rapportering 
samt att förbättra och utveckla företagets rutiner. Andra vanliga 
förekommande arbetsuppgifter är ekonomiska analyser, prognoser, 
sammanställning av beslutsunderlag till ledningen samt arbete med olika 
projekt. Arbetsuppgifterna varierar dock kraftigt på olika företag och många 
controllers arbetar med sådant som inte enligt litteraturen ska ingå i deras 
arbetsuppgifter, såsom kommunicering med revisorer eller samordning av 
inventeringar. De controllers som vi har intervjuat påstår att de kan vara med 
och påverka sin tjänst, dock har samtliga controllers idag stort sett samma 
arbetsuppgifter som när de tillträdde tjänsten. Vi anser att detta beror på att 
respondenterna inte har haft sina tjänster så länge eller att de har bristande 
kunskaper inom ekonomistyrning. 
 
Vi anser av att flertalet av företagen inte är medvetna om, alternativt inte 
intresserade av att nyttja, den expertiskunskap en controller kan bidra med. 
Denna slutsats baserar vi på att de controllers i vår undersökning oftast 
befinner sig under ekonomichefen i organisationen. Det är endast ett fåtal 
controllers som rapporterar till eller ingår i ledningsgruppen. Nackdelen, 
som nämns i litteraturen, med att controllern befinner sig under 
ekonomichefen har vi fått bekräftat i empirin. Det finns en risk för att 
controllern får agera som assistent. I motsats till vad litteraturen säger, är det 
inte är så vanligt att controllern sitter med i ledningsgrupp eller att 
controllern agerar som ekonomichef i medelstora företag. Vi har dock funnit 
att alla controllers utom en, kan/kommer att vara med och påverka 
ledningens beslut till en viss del. Denna påverkan sker antingen direkt vid 
ledningsmöte eller indirekt via controllerns chef. Vi anser, i enlighet med 
litteraturen, att det även finns en stark koppling mellan controllerns placering 
i organisationen och möjligheten att kunna påverka ledningsbeslut. 
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De svar som vi har fått av cheferna, angående tankar om controllerns roll i 
framtiden, anser vi vara relevanta. Svaren visar resonemanget kring rollen 
och det är cheferna som till större delen har möjlighet att påverka 
utvecklingen åt rätt håll. När vi inte finner likheter med litteraturen kan det 
handla om att respondenterna har olika sätt att uttrycka sig på. Vi anser ändå 
att det är positivt att cheferna har funderingar kring vad rollen innebär idag 
och i vilken riktning den kan utveckla sig i framtiden. 
 
Den som vill jobba som en motsvarande accounting controller, bör söka 
tjänster som utannonseras av medelstora företag. Den som däremot vill jobba 
som motsvarande en business controller, bör söka sig till stora företag, 
lämpligen de som ingår i koncerner. Vi anser att ekonomifunktionerna är 
mer uppdelade på stora företag och att controllern får möjlighet att bidra 
med det hon/han är bäst på – affärsanalyser och avsiktlig påverkan på 
styrningen av företaget. Vi grundar dessa slutsatser på att inget av de 
medelstora företagen i vår empiri har en motsvarande business controller, 
om vi utgår ifrån litteraturens definition av begreppet. Tre av de medelstora 
företagen har då inte ens en motsvarande accounting controller. Ett av de 
övriga företagen har dock en accounting controller, men har valt att titulera 
tjänsten junior controller. Det andra företaget har valt att blanda en 
ekonomichefstjänst med controlleruppgifter, vilket kan bero på att företaget 
inte är i behov av två separata tjänster. När det gäller de stora företagen 
finner vi att sju av nio företag har en motsvarande business controller. Vi 
anser därför att en person som är intresserad av att jobba som controller, 
noga bör ta reda på vad företagen egentligen söker. Personen bör dessutom 
vara väl medveten om varianterna av controllerrollen som företagen 
tillämpar.  
 
Vi finner det inte klart uttalat att stora företag är mer måna om att ha en 
”riktig” controller. De medelstora företagen har snarare inte alltid resurser 
eller arbetsuppgifter till en heltidstjänst. Stora företag har i regel funnits en 
längre tid och har i samband med tillväxt under årens gång, anställt 
controllers. På de stora företagen i vår empiriska undersökning har 
controllers funnits i många år. Dessa företag har haft lång tid på sig att 
utveckla controllerrollen och det kan vara därför vi anser att de tjänsterna 
stämmer bättre överens med litteraturen. Vi finner belägg för detta i empirin, 
men vi har inte funnit någon observation i litteraturen. Slutligen har vi 
observerat tendenser att ju nyare en controllers tjänst är på ett företag, desto 
mindre koppling finns det till den roll som beskrivs i litteraturen. 
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7. AVSLUTANDE ORD 
 
Det avslutande kapitlet handlar om våra reflektioner kring studien, hur hela 
processen har fungerat, tankar kring resultatets implikationer på uppsatsens 
målgrupp och hur fortsatt forskning inom problemområdet skulle kunna 
bedrivas. 
 
Vi hade till en början som ambition att intervjua respondenter från 10-15 
företag samt komplettera med platsannonsuppföljningen. Nu fick vi respons 
från fem företag i Västra Götalands län och nio platsannonsföretag. Vi kände 
att det var bra att ha så många företag, för att kunna dra några slutsatser av 
studien. När analysarbetet väl sattes igång, insåg vi dock att vi hade tagit oss 
vatten över huvudet. Det var lite väl mastigt att utföra en kvalitativ uppsats 
med 14 företag. Vi upplevde det som väldigt tungt att jämföra alla svar med 
teorin, när svaren på vissa frågor varierade mycket. Vi har dock efter bästa 
förmåga försökt dra slutsatser som är tillämpbara.  
 
Vi anser, i linje med våra förhoppningar, att den information som har 
kommit fram i denna studie kan vara till stor nytta för uppsatsens målgrupp. 
Som student eller arbetssökande har du nu en klarare bild över vilken uppsjö 
av olika arbetsuppgifter och roller du kan ha som en controller. Med den 
ökade kunskapen kan du ställa rätt frågor på intervju, för att försäkra dig om 
vilken typ av tjänst som erbjuds. Är du intresserad av att jobba som en 
motsvarande accounting controller bör du söka dig till medelstora företag 
och vill du jobba som en motsvarande business controller bör du vända dig 
till stora företag.  
 
Vid en anställning blir det, med djupare förståelse, lättare att argumentera för 
vilka arbetsuppgifter som bör ingå i en controllertjänst. Vi anser även att 
berörda personer på företag kan ta till sig denna studie, för att med eftertanke 
välja passande namn på tjänster som idag benämns controller. Kanske finns 
det någon annan benämning om tjänsten innefattar arbetsuppgifter ”som blir 
över”. Om ordet controller måste användas i titeln anser vi att företag bör 
med gemensamma ord förtydliga innebörden av tjänsten.  
 



Avslutande ord 
 

 
- 85 - 

Vi uppmanar till fortsatta och fördjupade studier om controllerrollen. En viss 
förändring har skett sedan 1980-talet, när det gäller medvetenheten, men 
titeln används fortfarande slarvigt. När vi läser 20 år gammal litteratur och 
inte reagerar på att den känns inaktuell, då har utvecklingen gått långsamt. 
Det kan därför vara av nytta att utföra regelbundna undersökningar för att 
driva debatten om den nya controllerrollen framåt. Förslag på utvecklade 
forskningsområden; 
 

• Hur har utvecklingen skett i Europa och USA vid jämförelse med 
Sverige? Har de samma definitionsproblem? 

• Hur stor inverkan har controllern på företagets framgång? – En 
studie om företag som till stor utsträckning har nyttjat controllerns 
expertis. 
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I 

BILAGA 1 Intervjufrågor 
 
TILL CONTROLLERNS CHEF 
 

• Namn, fullständig titel och företag? 
 
• En kort beskrivning om företaget och organisationsstrukturen. 

 
• Hur länge har titeln controller använts på företaget? 

 
• Vilka personliga egenskaper anser du att en controller bör ha? 

 
• Vad anser du att en controller kan bidra med till företaget? 

 
• Har du några tankar om controllerns roll i framtiden? 

 
• Hur formulerades platsannonsen för den controllern vi intervjuar? 

 
o Vilken bakgrund (utbildning och tidigare erfarenhet) sökte 

ni?  
o Vilka arbetsuppgifter* var det tänkt att controllern skulle 

sköta? 
 

• Vilken roll och vilka arbetsuppgifter har controllern på företaget 
idag? 

 
• Anser du att det är korrekt att tjänsten tituleras controller? Om inte – 

varför benämns tjänsten controller? 
 
 
* löpande redovisning, budgetering, rapportering om veckan som har gått, 
rådgivande till ledning i ekonomistyrningsfrågor, personalansvar m.m. 



 

 
II 

TILL CONTROLLERN 
 

• Namn, fullständig titel och företag? 
 
• Hur länge har du haft tjänsten? 

 
• Var befinner du dig i organisationen, till vem/vilka rapporterar du? 

 
• Vilka personliga egenskaper anser du är viktiga i din tjänst? 

 
• Vilken bakgrund (utbildning och tidigare erfarenhet) har du?  

 
• Vilka arbetsuppgifter* var det tänkt att du skulle sköta, på vilka 

villkor blev du anställd? 
 

• Vilken roll och vilka arbetsuppgifter har du på företaget idag?  
 

• Anser du att du har mer kunskap inom ekonomistyrning än vad du 
får möjlighet att bidra med? 

 
• Hur beskriver du din roll på möten? Är den passiv eller aktiv? 

 
o Passiv: Du rapporterar till ledningen före mötet, men 

diskuterar inget på mötet. 
o Aktiv: Du deltar i diskussionerna om hur företaget ska 

styras, du har möjlighet att påverka ledningen beslut. 
 

• Har du haft möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och din roll 
som controller? 

 
• Anser du att det är korrekt att tjänsten tituleras controller?  

 
 
* löpande redovisning, budgetering, rapportering om veckan som har gått, 
rådgivande till ledning i ekonomistyrningsfrågor, personalansvar m.m. 
 



 

 
III 

BILAGA 2 Platsannonsfrågor 
 

• En kort beskrivning av företaget, inklusive antal anställda och 
omsättning 

 
• Vilken roll kommer controllern att ha på företaget? Vem/vilka 

kommer controllern att rapportera till? 
 

• Finns det möjlighet att påverka ledningens beslut i 
ekonomistyrningsfrågor eller handlar tjänsten mer om att rapportera 
om veckan som har gått? 

 
• Innefattar arbetsuppgifterna löpande redovisning eller kan 

controllern helt fokusera på ekonomistyrning? 
 

• Innebär befattningen något personalansvar? 
 

• Vilken bakgrund (utbildning och tidigare erfarenhet) bör personen 
ha? 
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